
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

ЛУЦЮК Павло Сергійович 

 

 

 

 

УДК 349.2 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

 

 

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; 

право соціального забезпечення 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017 



Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки 

України. 

 

Науковий консультант:  доктор юридичних наук, професор, 

академік НАПрН України 

ІНШИН Микола Іванович, 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, завідувач кафедри трудового 

права та права соціального забезпечення. 

 

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор 

МОСКАЛЕНКО Олена Вячеславівна, 

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди, завідувач 

кафедри цивільно-правових дисциплін, 

господарського та трудового права; 

 

 доктор юридичних наук, доцент 

ВИШНОВЕЦЬКА Світлана Василівна, 

Національний авіаційний університет, завідувач 

кафедри цивільного права і процесу; 

 

 доктор юридичних наук, доцент 

ГЕТЬМАНЦЕВА Ніна Дмитрівна, 

Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича, доцент кафедри приватного 

права. 

 

Захист відбудеться «29» червня 2017 року о «10» годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.46 Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці 

ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, чит. зала № 12. 

 

Автореферат розіслано «26» травня 2017 року. 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради                  С.М. Черноус



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Суспільні перетворення останніх десятиліть сприяли 

активному переосмисленню правовідносин, що виникають на ринку праці, та 

правової сутності низки інститутів трудового права. Відповідні тенденції є 

особливо актуальними сьогодні й для України, в якій ще дотепер відбувається 

зміна постсоціалістичного законодавства на законодавство, що відповідало б 

ринковим умовам господарювання. У рамках цього процесу нагальним є 

вироблення нових актуальних концепцій розвитку національного трудового 

законодавства, теоретичне обґрунтування низки важливих змін та вирішення 

проблем у цій галузі права, в тому числі й тих, що стосуються і юридичної 

відповідальності. 

Починаючи з 2014 року, в нашій державі було реалізовано ряд досить 

важливих реформ, які, серед іншого, у значній мірі стосувались удосконалення 

правового регулювання юридичної відповідальності у трудовому праві. 

Зокрема, в ході реформування законодавства про державну службу 10 грудня 

2015 року був прийнятий новий Закон України «Про державну службу». У 

процесі проведення реформ у сфері національних правоохоронних органів 

України були затверджені спеціальні закони, що регулюють їх діяльність, 

зокрема Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року, Закон 

України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 року, які частково 

змінили особливості відповідальності даних категорій працівників. Неможливо 

також недооцінювати вплив на процес удосконалення інституту юридичної 

відповідальності у трудовому праві, який здійснила судова реформа 2016–2017 

років, в ході якої було внесено зміни до Конституції України, а також прийнято 

нову редакцію Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 

2016 року та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 

року. Зазначеними законодавчими актами значною мірою було розширено 

список фактичних підстав притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності, уточнено умови відповідальності суддів, а також повністю 

переглянута процедура притягнення суддів і прокурорів до дисциплінарної 

відповідальності. 

У Національній стратегії у сфері прав людини, затвердженій Указом 

Президента України від 25.08.2015 № 501/2015, зазначається, що наша держава 

неповною мірою забезпечує реалізацію прав громадян на працю та соціальний 

захист, неналежним чином захищає права та законні інтереси сторін трудових 

правовідносин. Саме тому в сучасних умовах реформування трудового 

законодавства України до нагальних питань у сфері юридичної 

відповідальності, які потребують свого негайного вирішення, можна віднести: 

необхідність встановлення відповідальності роботодавців за затягування 

процесу оформлення працівників; доцільність деталізації процедури 

притягнення сторін трудових правовідносин до юридичної відповідальності; 

розширення дисциплінарних санкцій щодо працівників; встановлення 

нематеріальної (квазідисциплінарної) відповідальності роботодавців; 
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закріплення європейських стандартів про неконкуренцію працівника на ринку 

праці та матеріальних компенсацій за це; посилення відповідальності 

недобросовісних працівників, що частково чи повністю ухиляються від 

відповідальності, та інші. 

У зв’язку із зазначеним, не викликає сумнівів актуальність комплексного 

вивчення правової природи юридичної відповідальності у трудовому праві, 

визначення основних проблем реалізації правових норм про юридичну 

відповідальність працівників та роботодавців в Україні, переосмислення цього 

інституту трудового права, враховуючи позитивний досвід правового 

регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві передових 

зарубіжних держав. 

Необхідно відзначити, що окремим питанням юридичної відповідальності 

у трудовому праві України вже були присвячені наукові дослідження 

В.М. Андріїва, Н.Б. Болотіної, В.С. Венедіктова, С.В. Венедіктова, 

С.Я. Вавженчука, С.В. Вишновецької, Н.Д. Гетьманцевої, Ю.М. Гришиної, 

М.І. Іншина, М.М. Клемпарського, Т.В. Колєснік, В.В. Костіна, В.Л. Костюка, 

Д.Є. Кутоманова, О.М. Лук’янчикова, К.Ю. Мельника, Н.О. Мельничук, 

О.В. Москаленко, С.В. Подкопаєва, Є.Ю. Подорожнього, С.М. Прилипка, 

О.І. Процевського, Д.Л. Савенка, І.Л. Самсіна, О.В. Тищенко, 

Ю.В. Трофимовської, Г.І. Чанишевої, О.В. Черкасова, С.М. Черноус, 

Н.М. Хуторян, В.І. Щербини, О.М. Ярошенка та багатьох інших українських 

вчених у галузі трудового права. Проте, не применшуючи наукової та 

практичної значущості результатів цих досліджень, зазначимо, що останні 

істотні зміни в чинному законодавстві дозволяють по-новому розуміти правову 

сутність юридичної відповідальності як інституту трудового права України, а 

також уже в сучасному контексті розглянути ще не вирішені та нові актуальні 

проблеми трудових відносин, обумовлені недостатнім правовим регулюванням 

юридичної відповідальності у чинному трудовому праві України, що мають 

бути остаточно вирішені в процесі реформи трудового законодавства, яка 

триває наразі у нашій державі. 

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

Дисертаційна робота виконана у Східноукраїнському національному 

університеті імені Володимира Даля відповідно до теми кафедри правознавства 

юридичного факультету «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та 

імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права», 

затвердженої на період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2016 року, 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 роки, 

затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових 

наук України від 24 вересня 2010 pоку № 14, Переліку перспективних напрямів 

кандидатських та докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, 

затвердженого постановою Президії Національної академії правових наук 

України від 18 жовтня 2013 pоку № 86/11. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у комплексному аналізі існуючих теоретичних підходів до розуміння 
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сутності та правової природи юридичної відповідальності у трудовому праві, 

положень діючого та проектного законодавства України, досвіду правового 

регулювання юридичної відповідальності у законодавстві інших країн світу з тим, 

щоб на цій основі визначити сучасну концепцію юридичної відповідальності у 

трудовому праві України та сформулювати напрямки удосконалення зазначеної 

сфери і підвищення ефективності її практичної реалізації. 

Для досягнення мети у роботі поставлені такі основні задачі: 

– охарактеризувати правову сутність юридичної відповідальності у 

трудовому праві; 

– визначити підстави, умови та стадії юридичної відповідальності у 

трудовому праві; 

– розкрити принципи, мету, цілі, завдання та функції юридичної 

відповідальності у сучасному трудовому праві; 

– визначити правовий зміст дисциплінарної відповідальності у трудовому 

праві та з’ясувати особливості правової природи загальної та спеціальної 

дисциплінарної відповідальності; 

– охарактеризувати правовий зміст загальних та спеціальних 

дисциплінарних санкцій і окреслити основні їх проблеми; 

– узагальнити практику притягнення працівників до дисциплінарної 

відповідальності у трудовому праві та виявити основні проблеми цієї практики; 

– охарактеризувати правовий зміст та встановити основні ознаки 

матеріальної відповідальності у трудовому праві; 

– розкрити правовий статус працівника та роботодавця як суб’єктів 

матеріальної відповідальності; 

– окреслити сутність процесу визначення розміру шкоди, порядок та 

методику притягнення суб’єкта трудових відносин до матеріальної 

відповідальності; 

– охарактеризувати практику притягнення сторін трудових правовідносин 

до матеріальної відповідальності у трудовому праві та виявити основні 

проблеми цієї практики; 

– визначити особливості регулювання юридичної відповідальності у 

трудовому праві європейських держав; 

– узагальнити досвід правового регулювання юридичної відповідальності 

у трудовому праві розвинених країн Азії; 

– охарактеризувати позитивну практику регулювання юридичної 

відповідальності у трудовому праві постсоціалістичних країн; 

– сформулювати рекомендації щодо запозичення міжнародного досвіду 

для вирішення проблемних питань врегулювання юридичної відповідальності у 

трудовому праві України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини з приводу притягнення 

суб’єкта трудових правовідносин до юридичної відповідальності за порушення 

норм діючого законодавства про працю. 

Предметом дослідження є концептуальні засади юридичної 

відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства. 
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Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає 

сукупність сучасних загальних і спеціальних теоретико-методологічних засобів 

наукового пізнання суспільних явищ і процесів. Порівняльний метод було 

використано, зокрема, для вирішення наступних проблем: з’ясування правової 

природи й змісту, ролі та значення юридичної відповідальності у трудовому 

праві України (підрозділи 1.1, 1.2, 1.4), а також дисциплінарної та матеріальної 

відповідальності (підрозділи 2.1, 3.1), правового статусу працівників і 

роботодавців як суб’єктів юридичної відповідальності у трудовому праві 

України (підрозділи 3.2 та 3.3); здійснення аналізу правової сутності та 

складових елементів і принципів правового регулювання юридичної 

відповідальності у сучасному трудовому праві України (підрозділи 1.2, 1.3); 

порівняння практики правового регулювання юридичної відповідальності в 

трудовому праві України та зарубіжних держав (європейських і 

постсоціалістичних країн, розвинених держав Азії) (підрозділи 4.1–4.3). 

Звернення до методів класифікації, групування, системно-структурного та 

системно-функціонального дозволило здійснити наступне: визначити 

специфіку правового регулювання юридичної відповідальності у сучасному 

трудовому праві (підрозділи 2.2, 2.3, 3.1, 3.4); дослідити види юридичної 

відповідальності роботодавців та працівників у трудовому праві як 

комплексного явища (підрозділ 1.1); з’ясувати сутнісний характер та 

особливості процесу визначення розміру шкоди та порядків і методик 

притягнення суб’єкта трудових відносин до матеріальної відповідальності 

(підрозділ 3.4). Спеціально-юридичний та статистичний методи дали 

можливість реалізувати наступне: визначити місце та значення юридичної 

відповідальності як інституту трудового права (підрозділ 1.1); виявити та 

точніше окреслити структуру юридичної відповідальності (підрозділи 1.1–1.3); 

здійснити класифікацію й охарактеризувати окремі види юридичної 

відповідальності у трудовому праві та їх підвиди (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 3.1). 

За допомогою логіко-семантичного та формально-юридичного методу було 

сформульовано нові правові дефініції, а також виявлено недоліки чинного 

законодавства про працю України у відносинах з приводу притягнення 

порушника трудового законодавства до юридичної відповідальності (підрозділи 

2.4, 3.5, 4.4), вироблено відповідні пропозиції щодо його вдосконалення 

(підрозділ 4.4). 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що подана 

на захист дисертаційна робота за своїм характером та змістом є однією з 

перших у сучасній доктрині трудового права України комплексних праць, у 

якій досліджується юридична відповідальність з урахуванням новел у діючому 

трудовому законодавстві в контексті зміни концепції відповідальності 

працівників і роботодавців. На підставі цього було сформульовано актуальні 

пропозиції з приводу внесення низки змін у діюче законодавство України про 

працю щодо юридичної відповідальності, обґрунтовано концептуальні стратегії 

подальшої реформи трудового законодавства в нашій державі, аргументовано 

низку теоретичних положень і висновків, основними з яких є наступні: 
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вперше: 

– комплексно охарактеризовано правову сутність юридичної 

відповідальності у трудовому праві з урахуванням останніх (2014–2017 років) 

змін у діючому законодавстві, а також уточнено особливості її реалізації, беручи 

до уваги класичні та новітні концепції юридичної відповідальності, зокрема, 

обґрунтовується, що юридична відповідальність, не змінюючи своєї юридичної 

природи та власної зовнішньоправової форми, діє у рамках трудових 

правовідносин, переймаючи на себе сутнісний характер трудового права; 

– виокремлено підстави, умови та стадії притягнення до юридичної 

відповідальності у трудовому праві, ґрунтовно проводячи межу між підставами 

та умовами цієї відповідальності, звертаючи увагу на те, що в чинному 

законодавстві та у доктрині трудового права підстави та умови відповідальності 

помилково ототожнюються; 

– охарактеризовано феноменологічну сутність поняття «принципи 

юридичної відповідальності у трудовому праві», а також проведено нову 

систематизацію цих принципів, в результаті якої принципи юридичної 

відповідальності у трудовому праві, що застосовуються у процедурі 

притягнення суб’єкта трудового права до юридичної відповідальності, поділені 

на такі групи: загальноправові та міжгалузеві, галузеві та спеціальні; 

– розкрито практичні проблеми практики притягнення суб’єктів трудових 

правовідносин до матеріальної та дисциплінарної відповідальності за період з 

2012 по 2017 рік, на вирішення і недопущення яких у майбутньому має бути 

спрямована триваюча реформа трудового законодавства; 

– розроблено процедуру добровільного договірного порядку 

відшкодування працівниками матеріальної шкоди (відшкодування у розстрочку 

у позасудовому порядку), заподіяної роботодавцю, на підставі чого 

запропоновано доповнити КЗпП України ст. 136-1 «Договір про добровільне 

відшкодування шкоди у повному розмірі», в якій буде міститись визначення 

цього договору та його істотні умови; 

– виокремлено структурно-функціональні характеристики трудового 

майнового правопорушення, які впливають на розмір відшкодування шкоди 

при матеріальній відповідальності, а саме: 1) розмір прямої дійсної шкоди; 

2) об’єктивна характеристика правового статусу заподіювача шкоди; 

3) характеристика неправомірних дій, якими заподіяно пряму дійсну шкоду; 

4) вина працівника, який завдав шкоду; 5) характеристика майна роботодавця, 

яке було пошкоджено, втрачено чи знищено у результаті винуватого 

порушення трудового законодавства (неналежного виконання трудових 

обов’язків); 6) конкретна обстановка, в якій заподіяно матеріальну шкоду; 

7) характеристика відповідності умов схоронності матеріальних цінностей та 

нормальної роботи з ними; 8) характеристика майнового стану працівника; 

удосконалено: 

– розуміння сучасної правової моделі дисциплінарної відповідальності у 

чинному трудовому праві України, беручи до уваги відповідні статті проекту 

Трудового кодексу України № 1658, теорії та концепції про переосмислення 
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цього виду юридичної відповідальності, що обґрунтовуються в спеціальній 

юридичній літературі, а також характерні ознаки дисциплінарної 

відповідальності, основними з яких визначено наступні: 1) є окремим видом 

юридичної відповідальності, що регламентована трудовим законодавством та 

виражена в особливому правовому стані суб’єкта, який порушив дисципліну 

праці; 2) виникає на підставі дисциплінарного проступку; 3) застосовується 

правомочним суб’єктом, що нормативно наділений дисциплінарною владою у 

силу свого правового статусу; 4) виражається у накладенні на порушника 

трудової (службової) дисципліни дисциплінарного стягнення; 5) дія такої 

відповідальності є строковою та може бути закінчена достроково; 

– відмінності загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності, 

якими визначено: 1) комплекс нормативних підстав притягнення порушника 

дисципліни праці до дисциплінарної відповідальності; 2) суб’єктний склад; 

3) рівень нормативної вимоги до трудової дисципліни; 4) комплекс фактичних 

підстав притягнення порушника до дисциплінарної відповідальності; 

5) спеціальна (процедурно-процесуальна) тривалість існування підстав 

притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності та особливі 

стандарти у цій сфері; 6) перелік видів дисциплінарних стягнень; 7) стан 

«покараності» порушника дисципліни праці; 8) порядок оскарження акта про 

накладання дисциплінарного стягнення; 9) підстави дострокового припинення 

дії (зняття) дисциплінарного стягнення; 

– підходи до класифікації матеріальної відповідальності працівників на види, 

що доповнена критерієм поділу відповідальності за основними типами трудової 

правоздатності працівників-заподіювачів шкоди на загальну та спеціальну; 

– теоретичне та практичне обґрунтування необхідності у розмежуванні 

ознак повторності та системності порушень дисципліни праці як підстави для 

накладання до працівників суворих дисциплінарних санкцій. З цією метою 

запропоновано викласти п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

практику розгляду судами трудових спорів» у такій редакції, котра врахує новий 

підхід до розуміння поняття «систематичне порушення дисципліни праці»; 

дістали подальшого розвитку: 

– теоретичні напрацювання щодо визначення правової сутності основної 

мети, а також встановлення та систематизації цілей, завдань і функцій 

юридичної відповідальності у сучасному трудовому праві України. 

Обґрунтовується, що в сучасному трудовому праві, поряд із загальними та 

спеціальними цілями юридичної відповідальності у трудовому праві, 

формується третя група цілей – факультативні, основними з яких є: відновлення 

соціальної справедливості та справедливості договірних відносин у сфері праці; 

подолання утвердження та поширеності тенденцій правового нігілізму; 

примирення особи, що порушила норми законодавства про працю та/або 

положення трудового договору, зі стороною відносин, якій було завдано шкоду, 

та із суспільством загалом; 

– методологічні розробки щодо характеристики загальних та спеціальних 

дисциплінарних санкцій, враховуючи основні актуальні проблеми їх 
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застосування на практиці, а також суб’єктний склад правовідносин з приводу 

притягнення працівника до загальної чи спеціальної дисциплінарної 

відповідальності; 

– характеристика правового змісту матеріальної відповідальності у 

трудовому праві та обґрунтування деструктивної сутності тенденцій у доктрині 

права щодо перенесення інституту матеріальної відповідальності у цивільне 

право з подальшим його поглинанням інститутом майнової відповідальності; 

– парадигма правового статусу працівника та роботодавця як суб’єктів 

матеріальної відповідальності з обґрунтуванням концепції того, що у 

перспективі роботодавець може розглядатись поряд з працівником як суб’єкт 

дисциплінарної відповідальності, беручи до уваги те, що порушення 

роботодавцем трудового законодавства та умов трудового договору за своєю 

суттю є порушенням дисципліни виконання своїх обов’язків у відповідних 

правовідносинах; 

– теоретично-практичне осмислення сутності процедури визначення 

розміру шкоди та порядків і методик притягнення суб’єкта трудових відносин 

до матеріальної відповідальності. Доводиться необхідність кодифікації 

відповідних порядків і методик у процесі реформування трудового 

законодавства України, що буде сприяти законності та оптимізації процедури 

притягнення особи, яка завдала матеріальну шкоду іншій стороні трудових 

правовідносин, до матеріальної відповідальності; 

– вивчення практики врегулювання юридичної відповідальності у 

трудовому праві європейських держав (Франції, Бельгії та Іспанії), країн 

постсоціалістичного простору (Молдови, Латвії, Литви та Угорщини), 

розвинених держав Азії (Китаю та Ізраїлю), а також розгляд досягнення цих 

держав у правовому регулюванні юридичної відповідальності у трудовому 

праві на предмет можливості впровадження відповідних правових інструментів 

і підходів, що сприяли звершенню цих досягнень, у правове поле України; 

– пропозиції щодо запозичення міжнародного досвіду для вирішення 

проблемних питань врегулювання дисциплінарної відповідальності у 

трудовому праві України, а саме: 1) визначення в діючому КЗпП України 

поняття «дисциплінарна відповідальність працівника»; 2) уточнення на 

законодавчому рівні правового статусу суб’єкта дисциплінарної влади; 

3) перегляд переліку загальних дисциплінарних санкцій у законодавстві; 

4) законодавчого закріплення визначення поняття «грубе порушення трудового 

законодавства працівником», переліку випадків, коли трудове законодавство 

порушується грубим чином; 5) переліку підстав звільнення суб’єктів трудових 

правовідносин від дисциплінарної відповідальності; 6) особливостей 

покладення на роботодавця дисциплінарної відповідальності, зокрема підстав, 

строку дії, порядку накладання дисциплінарної санкції, а також особливостей 

оскарження роботодавцем дисциплінарної санкції тощо; 

– пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення регулювання 

матеріальної відповідальності працівників та роботодавців, ґрунтуючись на 

досягненнях правового регулювання юридичної відповідальності у трудовому 
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праві зарубіжних держав, зокрема: 1) визначення у КЗпП України поняття 

«матеріальна відповідальність працівника та роботодавця»; 2) уточнення 

підстав та умов матеріальної відповідальності, їх розмежування; 3) закріплення 

списку спеціальних випадків, коли настає матеріальна відповідальність 

працівника (випадки порушення працівником правил конфіденційності та не 

конкуренції); 4) закріплення списку випадків, коли роботодавець несе 

матеріальну відповідальність; 5) встановлення правила, за яким до матеріальної 

відповідальності може бути притягнута і держава, головним чином тоді, коли 

судове рішення про визнання звільнення працівника роботодавцем незаконним 

оголошується судом після спливу законодавчо допустимого терміну; 

6) закріплення переліку підстав звільнення суб’єктів трудових правовідносин 

від матеріальної відповідальності тощо; 

– визначення низки понять, що застосовуються у відносинах з приводу 

притягнення порушника трудового законодавства до юридичної 

відповідальності, а саме: «юридична відповідальність у трудовому праві», 

«трудовий делікт (трудове правопорушення)», «підстави юридичної 

відповідальності у трудовому праві», «умови юридичної відповідальності у 

трудовому праві», «стадії притягнення суб’єкта трудових правовідносин до 

юридичної відповідальності у трудовому праві», «принципи юридичної 

відповідальності у трудовому праві», «мета юридичної відповідальності у 

трудовому праві», «функції юридичної відповідальності у трудовому праві», 

«дисциплінарна відповідальність», «дисциплінарний проступок (дисциплінарне 

порушення)», «матеріальна відповідальність», «договір про добровільне 

відшкодування шкоди у повному розмірі». 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що викладені у дисертації положення в подальшому можуть бути 

використані: 

у науково-дослідній сфері – для подальших теоретичних досліджень 

інституту юридичної відповідальності у трудовому праві України; 

у правотворчій діяльності – у процесі розробки змін і доповнень до 

нормативно-правових актів, що регулюють питання юридичної 

відповідальності працівників та роботодавців; 

у правозастосовній діяльності – для оптимізації та підвищення 

ефективності процедури і процесу притягнення до юридичної відповідальності 

суб’єктів трудових правовідносин; 

у навчальному процесі – під час підготовки методичних розробок, 

підручників, а також навчальних посібників з курсів «Трудове право», 

«Відповідальність у трудовому праві», у процесі викладання навчальних 

дисциплін, пов’язаних з відповідальністю у трудовому праві. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації, 

висновки та практичні рекомендації обговорювалися і були схвалені на 

засіданнях кафедри правознавства Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля, а також оприлюднені на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Пріоритетні проблеми реформування 
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системи законодавства України» (м. Київ, 23–24 липня 2015 року); «Проблеми 

теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–

26 лютого 2016 року); «Актуальні проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 

28–29 січня 2016 року); «Теорія і практика розвитку правових інститутів» 

(м. Київ, 10–11 березня 2016 року); «Реформування національного та 

міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 

2017 року); «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» 

(м. Львів, 27–28 січня 2017 року); «Актуальні проблеми реформування системи 

законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені в 

одній одноосібній монографії, 24 наукових статтях, опублікованих у фахових 

виданнях України та виданнях іноземних держав, тезах 7 доповідей і наукових 

повідомлень на вказаних наукових конференціях, а також одній іншій 

публікації. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою та предметом 

дослідження. Дисертація складається з переліку умовних скорочень, вступу, 

чотирьох розділів, що поділяються на сімнадцять підрозділів, а також з 

висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертаційного 

дослідження – 468 сторінок, з них основного тексту – 418 сторінок. Список 

використаних джерел включає 467 найменувань і займає 50 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі комплексно обґрунтовується актуальність теми дисертаційного 

дослідження, визначається мета та задачі наукової роботи, об’єкт, предмет та 

методи дослідження, формулюється наукова новизна та практична й теоретична 

значущість дисертації, висвітлюється апробація результатів дослідження. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика юридичної 

відповідальності у трудовому праві» складається з чотирьох підрозділів, у 

яких комплексно вивчається правова природа і зміст юридичної 

відповідальності у трудовому праві. 

У підрозділі 1.1 «Правова природа юридичної відповідальності у трудовому 

праві» розглянуто існуючі доктринальні підходи та концепції, на яких базується 

розуміння поняття «юридична відповідальність», а також узагальнено специфіку 

дії юридичної відповідальності у трудовому праві, на підставі чого 

обґрунтовується концепція комплексного розуміння цієї відповідальності. 

Автором звернено увагу на те, що, на відміну від загальної юридичної 

відповідальності, для настання юридичної відповідальності у трудовому праві 

внаслідок вчиненого правопорушення реакція держави є необов’язковою, вона 

визначається, головним чином, мінімальною мірою, яка характерна для 

юридичної відповідальності загалом. Відповідну «владну» реакцію обирає, як 

правило, приватний владний елемент правовідносин, котрим у більшості 

випадків виступає саме роботодавець. На підставі цього стверджується, що на 

сучасному етапі розвитку трудового права України юридична відповідальність 
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у цій галузі праві є специфічною формою юридичної відповідальності, якій 

властиві особливі підстави настання, ознаки та стадії реалізації на практиці. 

Зауважується, що ця специфічність дії юридичної відповідальності у трудовому 

праві стала приводом для обґрунтування в сучасній доктрині трудового права 

концепції «трудоправової відповідальності» як галузевої відповідальності, 

окремого виду загальної юридичної відповідальності, що поглинає 

дисциплінарну та матеріальну відповідальність у межах трудового права. 

Дослідивши доводи цієї теорії, обґрунтовано, що юридична відповідальність у 

трудовому праві у цьому контексті є перспективною, оскільки не в повній мірі 

відповідає сучасній суті трудового права. 

Зазначається, що в рамках сучасного трудового права юридичну 

відповідальність у цій галузі доцільно розглядати в межах двохаспектного 

підходу до розуміння її правової сутності. Теорія двохаспектного підходу 

трактує цю відповідальність у вузькому внутрішньогалузевому та широкому 

узагальненому теоретичному сенсі. При цьому вузький підхід дозволяє 

розуміти досліджувану відповідальність у якості галузевої відповідальності, 

котра охоплює дисциплінарну та матеріальну відповідальність суб’єктів 

трудових правовідносин – окремі види юридичної відповідальності, які 

гармонійно співіснують у межах трудового права в діалектичному 

взаємозв’язку, що найбільш точно відображає правову природу 

відповідальності, яка розглядається. Широкий узагальнено-теоретичний підхід 

до розуміння юридичної відповідальності у трудовому праві враховує значний 

об’єм правового регулювання відносин з приводу юридичної відповідальності у 

трудовому праві з урахуванням особливостей таких правовідносин, що 

відображаються на специфіці вказаного правового регулювання. Зазначений 

підхід охоплює сукупність усіх видів юридичної відповідальності у частині, що 

відповідають наступним особливостям: суб’єктом цієї відповідальності є 

суб’єкт трудового права; порушення, за яке настає відповідальність, вчиняється 

у сфері, котра врегульована нормами трудового права. 

У підрозділі сформульовано визначення юридичної відповідальності у 

трудовому праві та зауважується, що остання зумовлює очевидну необхідність 

розвитку сучасних трудових правовідносин і, більше того, нормального 

функціонування ринку праці в державі. Поряд з цим, відповідальність у 

трудовому праві виступає невід’ємною характеристикою суб’єкта трудового 

права, яка прямо випливає з його правового статусу, та, в той же час, є формою 

реалізації процесуальних або ж процедурних правовідносини, що виникають 

між порушником та іншою стороною трудових правовідносин, а також 

державою. 

У підрозділі 1.2 «Підстави, умови та стадії юридичної відповідальності у 

трудовому праві» визначаються підстави та умови, а також стадії притягнення 

до юридичної відповідальності сторін трудових правовідносин, при цьому 

особлива увага звертається на їх розмежування. 

Обґрунтовується, що у вузькому сенсі підставою юридичної 

відповідальності є склад правопорушення, тобто наявність всіх елементів, які 
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становлять акт правопорушення та виступають у нерозривній єдності як єдине 

ціле. Між тим, розглядаючи підстави юридичної відповідальності у широкому 

сенсі, зроблено висновок, що склад правопорушення є вирішальною, але не 

єдиною підставою юридичної відповідальності. У зазначеному аспекті підстави 

юридичної відповідальності являють собою комплекс обов’язкових елементів, а 

саме: 1) нормативну підставу притягнення до юридичної відповідальності, 

котра означає, що в діючому трудовому законодавстві, а також у трудовому 

договорі, колективному договорі, актах роботодавця містяться норми, якими 

забороняється певна поведінка суб’єкта трудових правовідносин і 

передбачається покладання відповідальності на порушника цих норм; 

2) фактичну підставу притягнення до юридичної відповідальності – комплексну 

підставу, котра вказує на юридичний факт протиправної поведінки 

відповідного суб’єкта трудових правовідносин; 3) спеціальну (процедурно-

процесуальну) нормативна підставу – наявність правозастосовного акта, який 

містить наступне: вказівки на протиправність дії чи бездіяльності конкретного 

суб’єкта; норми чинного законодавства та трудового договору, що були 

порушені відповідним суб’єктом; пояснення таких дій чи бездіяльності самим 

порушником; міру вини суб’єкта; конкретну санкцію, яка застосовується із 

зазначенням періоду її дії, а також норми чинного законодавства та трудового 

договору, на підставі яких застосовується така міра відповідальності. 

Зважаючи на правовий зміст фактичної підстави юридичної 

відповідальності у трудовому праві України, наголошується, що констатація 

існування останньої на практиці можлива лише за наявності усіх елементів 

складу трудового правопорушення, зокрема: суб’єкта (працівника або 

роботодавця); об’єкта (суспільних відносин, які врегульовуються трудовим 

правом та охороняються законодавством); суб’єктивної сторони (вини 

порушника); об’єктивної сторони (протиправних дій, котрими було порушено 

чинне законодавство про працю; відповідних негативних наслідків за умови, 

що такі негативні наслідки правопорушення як матеріальна шкода є 

обов’язковими наслідками лише матеріальної відповідальності; достатнього 

причинного зв’язку між протиправними діями суб’єкта трудових правовідносин 

та негативними наслідками). 

Притягнення суб’єкта трудових правовідносин до юридичної 

відповідальності повинно ґрунтуватись не лише на підставах юридичної 

відповідальності, але й на умовах цієї відповідальності, тобто на обставинах, 

що безпосередньо не відносяться до підстав, проте є необхідними для 

настання такої відповідальності, а саме: 1) наявність у суб’єкта 

правопорушення трудової правосуб’єктності, тобто здатності бути суб’єктом 

трудових правовідносин у відповідності до діючого трудового законодавства; 

2) наявність достатнього причинного зв’язку, тобто об’єктивної 

закономірності, котра свідчить про те, що дії суб’єкта трудових 

правовідносин були достатньою причиною, що зумовила певні негативні 

наслідки; 3) відсутність обставин, що виключають юридичну 

відповідальність; 4) наявність незакінченого (відновленого) строку для 
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притягнення порушника до юридичної відповідальності; 5) наявність у 

особи, законні інтереси якої було порушено, волі для притягнення до 

юридичної відповідальності особи, котра порушила її законні інтереси.  

На основі підстав та умов юридичної відповідальності формулюється 

висновок про ознаки та особливості цієї відповідальності. Окрема увага автора 

звертається на визначення терміна «стадії притягнення суб’єкта трудових 

правовідносин до юридичної відповідальності» та на встановлення таких 

стадій. 

У підрозділі 1.3 «Основні принципи юридичної відповідальності у 

трудовому праві» сформульовано визначення терміна «принципи юридичної 

відповідальності у трудовому праві», виокремлено та систематизовано основні 

принципи вказаної відповідальності. 

Під поняттям «принципи юридичної відповідальності у трудовому праві» 

запропоновано розуміти відправні ідеї та основні положення, що визначають 

єдність відповідного правового інституту, єдність та сутність правового 

регулювання й загальну направленість розвитку положень трудового права у 

питанні притягнення порушника норм чинного законодавства про працю 

(та/або положень трудового договору) до матеріальної та дисциплінарної 

відповідальності. Відтак, принципи юридичної відповідальності у трудовому 

праві варто, на наш погляд, трактувати в якості комплексу взаємопов’язаних 

принципів, а саме: 1) загальноправових та міжгалузевих принципів, що 

застосовуються під час процедури притягнення суб’єкта трудового права до 

юридичної відповідальності (законність, справедливість, гуманізм та рівність 

усіх перед законом); 2) галузевих принципів трудового права, що 

застосовуються у процесі притягнення суб’єкта трудового права до юридичної 

відповідальності (забезпечення права на самозахист трудових прав у рамках, 

окреслених законодавством; забезпечення права суб’єктів трудових 

правовідносин на об’єднання для захисту своїх трудових прав та законних 

інтересів; забезпечення права суб’єктів трудових правовідносин на захист їх 

трудових прав та законних інтересів державою в особі спеціальних органів 

влади тощо); 3) спеціальних принципів юридичної відповідальності, що 

застосовуються під час процедури притягнення суб’єкта трудового права до 

юридичної відповідальності (невідворотність настання відповідальності, 

доцільність, індивідуалізація юридичної відповідальності, принцип 

відповідальності за вину, неприпустимість перевищення меж відповідальності 

та притягнення однієї і тієї ж особи за одне і те ж саме правопорушення до 

відповідальності повторно). 

У підрозділі 1.4 «Мета, цілі, завдання та функції юридичної 

відповідальності у трудовому праві» розкрито правовий зміст зазначених 

елементів юридичної відповідальності. 

Мету юридичної відповідальності у трудовому праві запропоновано 

розуміти в якості сформульованого уявлення про бажаний, проте такий, що ще 

не здійснився, однак гарантований та певною мірою забезпечений державою 

стан подальшого об’єкта дійсності – розвитку трудоправових відносин, а також 
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шляхи його досягнення через встановлення та реалізацію правових норм 

юридичної відповідальності. 

Основна мета зазначеної відповідальності полягає у регулюванні та 

охороні трудових відносин, що досягається за допомогою відповідних 

спеціальних цілей, які виражені у відповідній системі. На підставі цієї мети 

формуються цілі юридичної відповідальності у трудовому праві, основними з 

яких є: 1) загальноправові цілі юридичної відповідальності у трудовому праві 

(утвердження законності та захист правопорядку методами примусу; 

попередження правопорушень у подальшому; «покарання» та виправлення 

правопорушника; захист прав і свобод фізичних та юридичних осіб від 

незаконних порушень); 2) спеціальні цілі юридичної відповідальності у 

трудовому праві (нормативна фіксація й упорядкування відносин у сфері 

трудового права і розвиток їх позитивної динаміки на практиці з урахуванням 

гарантування реалізації суб’єктами трудоправових відносин відповідних прав 

та обов’язків; підвищення ефективності праці, рівня трудової дисципліни 

суб’єктів трудових правовідносин, а також охорона стандартів праці й 

публічного порядку; відновлення порушених відносин у галузі трудового 

права; виховання у суб’єктів трудових правовідносин законослухняності та 

поваги до чинного законодавства і умов трудового договору); 3) факультативні 

цілі юридичної відповідальності у трудовому праві (відновлення соціальної 

справедливості та справедливості договірних відносин у сфері праці; подолання 

утвердження та поширеності тенденцій правового нігілізму; примирення особи, 

що порушила норми законодавства про працю та/або положення трудового 

договору, зі стороною відносин, якій було завдано шкоду, та із суспільством 

загалом). 

Звертається увага на те, що мета юридичної відповідальності у трудовому 

праві відображається не лише в її цілях, але і в завданнях, котрі знаходять своє 

вираження у функціях юридичної відповідальності, основними з яких є: 

превентивна, виховна, каральна (штрафна), правопоновлююча (компенсаційна), 

організуюча (регулятивна). Зазначені функції характеризуються системним 

характером їх прояву у рамках юридичної відповідальності, а також 

комплексною дією, у процесі якої забезпечується оптимальне досягнення 

соціальних та індивідуально значущих цілей досліджуваної відповідальності. 

Розділ 2 «Концепція дисциплінарної відповідальності у трудовому 

праві» складається з чотирьох підрозділів, в яких комплексно досліджується 

правова сутність дисциплінарної відповідальності та теоретичні й практичні 

питання її реалізації на практиці. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та правова природа дисциплінарної 

відповідальності у трудовому праві» розглянуто підходи до визначення 

правової сутності вказаної відповідальності. Зазначається, що до характерних 

ознак дисциплінарної відповідальності у трудовому праві необхідно відносити 

наступні: 1) є окремим видом юридичної відповідальності, що регламентована 

трудовим законодавством та виражена в особливому правовому стані суб’єкта, 

який порушив дисципліну праці; 2) виникає на підставі дисциплінарного 
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проступку; 3) застосовується правомочним суб’єктом, що наділений 

законодавством дисциплінарною владою у силу свого правового статусу; 

4) виражається у накладенні на порушника трудової дисципліни 

дисциплінарного стягнення, яке передбачається відповідною нормою 

законодавчого акта; 5) дія такої відповідальності є строковою та може бути 

закінчена достроково. 

Зважаючи на ознаки вказаної відповідальності, а також беручи до уваги 

існуючі в доктрині трудового права підходи до визначення дисциплінарної 

відповідальності працівників, зроблено висновок, що під поняттям 

«дисциплінарна відповідальність» слід розуміти вид юридичної 

відповідальності, який застосовується у рамках трудового права на підставі 

норм чинного законодавства до працівника, котрий умисно чи з необережності 

вчинив дисциплінарний проступок, та характеризується обумовленням 

спеціального правового статусу порушника (його обов’язком зазнати 

негативних наслідків морального, організаційного та матеріального характеру) 

та суб’єкта дисциплінарної влади (правом накласти на порушника трудової 

дисципліни дисциплінарне стягнення на підставі та у порядку, передбаченому 

чинним законодавством). 

У підрозділі 2.2 «Правовий зміст загальної та спеціальної дисциплінарної 

відповідальності» визначено зміст вказаних видів дисциплінарної 

відповідальності, здійснено спробу їх розмежування на підставі характерних 

ознак. 

У підрозділі зауважується, що у доктрині трудового права дисциплінарну 

відповідальність, зважаючи на коло суб’єктів, яких можна притягнути до такої 

відповідальності, та положення законодавства, які зумовлюють нормативну 

підставу настання дисциплінарної відповідальності, поділяють на загальну та 

спеціальну дисциплінарну відповідальність, що відрізняються за такими 

основними ознаками: 1) комплексом нормативних підстав притягнення 

порушника дисципліни праці до дисциплінарної відповідальності (спеціальна 

дисциплінарна відповідальність врегульована спеціальними законами, а також 

положеннями і статутами про дисципліну праці, затвердженими на 

законодавчому рівні, тоді як загальна дисциплінарна відповідальність 

врегульована нормами КЗпП України та правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, дія яких поширюється на всіх працівників, на котрих не поширена 

дія спеціального дисциплінарного законодавства); 2) суб’єктним складом 

(суб’єктами загальної дисциплінарної відповідальності є всі наймані 

працівники, на яких поширюються норми про дисциплінарну відповідальність 

й не поширюють своєї дії норми спеціальних законодавчих актів про 

дисциплінарну відповідальність, а суб’єктами спеціальної дисциплінарної 

відповідальності є всі наймані працівники, на яких поширюють свою дію 

положення спеціальних законодавчих актів про дисциплінарну 

відповідальність, а також положення КЗпП України у тій мірі, в якій норми 

спеціального законодавства не врегульовують питання притягнення такої 

категорії працівників до дисциплінарної відповідальності); 3) рівнем 
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нормативної вимоги до трудової дисципліни, що прямо залежить від того, 

загальний чи спеціальний суб’єкт є стороною трудових правовідносин; 

4) комплексом фактичних підстав притягнення порушника до дисциплінарної 

відповідальності (дисципліна праці у рамках трудового законодавства може 

бути порушена найманим працівником шляхом вчинення загального чи 

спеціального дисциплінарного проступку); 5) спеціальною (процедурно-

процесуальною) тривалістю існування підстав притягнення до дисциплінарної 

відповідальності та особливими стандартами у цій сфері (спеціальна 

дисциплінарна відповідальність обумовлює комплекс процесуальних дій, які 

розпочинаються із моменту викриття факту ймовірного порушення 

працівником трудової дисципліни, продовжуються подальшою перевіркою і 

відкриттям дисциплінарного провадження; вона має спеціальні строки 

застосування); 6) переліком видів дисциплінарних стягнень; 7) станом 

«покараності» порушника дисципліни праці (імовірність при спеціальній 

дисциплінарній відповідальності існування специфічних правових наслідків, 

що є більш суворими за загальні, тобто ті, що передбачені КЗпП України); 

8) порядком оскарження акта про накладання дисциплінарного стягнення; 

9) підставами дострокового припинення дії (зняття) дисциплінарного стягнення 

(за загальним правилом, роботодавець має право своїм наказом зняти з 

найманого працівника, який перебуває у статусі «покараності», дисциплінарне 

стягнення у будь-який час до закінчення його дії за певних умов; спеціальні 

правила дострокового закінчення дії дисциплінарного стягнення 

регламентовані спеціальними законодавчими актами про дисциплінарну 

відповідальність, які різняться у залежності від правових, морально-етичних та 

професійних вимог, що ставляться перед відповідними категоріями 

працівників). 

Беручи до уваги існуючі підходи до визначення загальної та спеціальної 

дисциплінарної відповідальності та враховуючи встановлені розбіжності за 

характерними ознаками між досліджуваними видами дисциплінарної 

відповідальності, визначено, що спеціальна дисциплінарна відповідальність 

безпосередньо залежить від юридичного статусу підгрупи суб’єктів трудового 

права, до якої належать працівники, на яких поширює дію спеціальне 

законодавство про дисциплінарну відповідальність, що дає підставу для 

виокремлення різновидів спеціальної дисциплінарної відповідальності за 

суб’єктним складом. 

У підрозділі 2.3 «Сутність та особливості загальних та спеціальних 

дисциплінарних санкцій» з’ясовуються основні форми загальних та спеціальних 

санкцій, здійснюється їх систематизація, а також визначення правого змісту. 

Зважаючи на те, що дисципліна праці та правила і стандарти притягнення 

працівників до дисциплінарної відповідальності регламентовані загальним та 

спеціальним законодавством, розділяючи таку відповідальність на загальну і 

спеціальну, дисертант доходить висновку, що і дисциплінарні стягнення слід 

поділяти за таким же самим принципом, а саме: 1) на загальні дисциплінарні 

стягнення, тобто дисциплінарні стягнення, що регламентовані нормами КЗпП 
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України і розповсюджуються на усіх працівників, на яких не поширюють свою 

дію спеціальні норми про дисциплінарну відповідальність (догана; загальне 

дисциплінарне звільнення); 2) на спеціальні дисциплінарні стягнення, тобто 

стягнення, що регламентуються спеціальним законодавством про 

дисциплінарну відповідальність окремих груп працівників, зокрема суддів, 

прокурорів, дипломатичних працівників, працівників органів внутрішніх справ 

тощо (попередження чи усне або письмове зауваження; сувора догана; заборона 

на певний строк на переведення до органу вищого рівня чи на призначення на 

вищу посаду в органі, в якому працює такий працівник, що порушив трудову 

дисципліну; переведення порушника до органу нижчого рівня; пониження у 

спеціальному званні на один ступінь; спеціальне дисциплінарне звільнення 

тощо). 

Окрема увага у підрозділі звертається на розуміння систематичності та 

повторності як складових застосування дисциплінарних санкцій до працівника. 

Під систематичним невиконання працівником без поважних причин обов’язків, 

покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, визначено наступне протиправне невиконання 

працівником таких обов’язків після того, як до нього було повторно 

застосовано передбачені законодавством дисциплінарні санкції, за умови, що 

первинна та повторна санкції не втратили юридичної сили за давністю та/або не 

були зняті достроково. 

У підрозділі 2.4 «Проблемні питання практики притягнення працівників 

до дисциплінарної відповідальності» на підставі дослідження практики 

застосування дисциплінарної відповідальності як до працівників, які 

підлягають загальній відповідальності, так і окремих категорій працівників 

(суддів, прокурорів, працівників поліції, державних службовців тощо) 

обґрунтовується висновок, що до основних проблем у цій сфері слід віднести: 

1) недостатню урегульованість дисциплінарної відповідальності на рівні 

діючого законодавства, а також неефективність законодавства про 

дисциплінарну відповідальність; 2) неефективність заходів дисциплінарної 

відповідальності; 3) зловживання порушниками дисципліни праці своїми 

трудовими правами; 4) уникнення дисциплінарної відповідальності поданням у 

відставку; 5) практичні проблеми встановлення винуватості порушника 

дисципліни праці та міри його протиправності; 6) доведення співмірності 

дисциплінарного проступку та дисциплінарного стягнення; 7) застосування 

фактичного дисциплінарного штрафу до працівника в якості заходу 

дисциплінарного стягнення; 8) застосування заходів дисциплінарного 

стягнення у правовідносинах з низьким рівнем трудових гарантій чи у 

правовідносинах без трудових гарантій; 9) порушення строків на притягнення 

працівника до дисциплінарної відповідальності та строку на оскарження 

працівником заходу дисциплінарного стягнення. 

У підрозділі обґрунтовано висновок, що на практиці питання притягнення 

працівника до дисциплінарної відповідальності пов’язане із низкою проблем 

матеріального, процедурно-процесуального і процесуального характеру. 
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Основними з них є проблеми застарілості трудового законодавства про 

дисциплінарну відповідальність та правильного розуміння вимог такого 

законодавства на практиці. 

Розділ 3 «Концепція матеріальної відповідальності у трудовому 

праві» складається з п’яти підрозділів, в яких досліджується правова природа 

матеріальної відповідальності працівників та роботодавців, теоретичні підходи 

до визначення сутності цієї відповідальності, визначаються основні проблеми, 

пов’язані з реалізацією норм діючого законодавства про притягнення суб’єктів 

трудових правовідносин до цього виду юридичної відповідальності. 

У підрозділі 3.1 «Поняття та ознаки матеріальної відповідальності у 

трудовому праві» визначено сутність основних ознак цієї відповідальності, що 

характеризують її правову природу. Проведено екскурс до питання генезису 

інституту матеріальної відповідальності у трудовому праві. На підставі 

отриманих результатів звертається увага на те, що інститут матеріальної 

відповідальності працівників у трудовому праві остаточно був закріплений 

майже сто років тому, однак по сьогоднішній день питання визначення поняття 

«матеріальна (матеріально-правова) відповідальність» у рамках доктрини 

трудового права залишається відкритим, що пояснюється наявністю в доктрині 

різних підходів до розуміння характеру та правової природи самого явища такої 

відповідальності. 

Наголошується на тому, що матеріальна і майнова відповідальність є 

різними за своїм характером та змістом видами відповідальності. Основними 

атрибутивними ознаками матеріальної відповідальності визначено те, що вона 

виникає лише у рамках трудових правовідносин і щодо суб’єктів таких 

відносин, має специфічну мету та завдання (цілі), умови та підстави настання, 

власний спеціальний порядок застосування, на підставі чого зазначається, що 

під поняттям «матеріальна відповідальність суб’єктів трудових правовідносин» 

слід розуміти окремий вид юридичної відповідальність у трудовому праві, що 

виражається в якості обов’язку сторони трудових правовідносин відшкодувати 

шкоду, яка була заподіяна нею іншій стороні таких відносин у результаті 

винуватого та протиправного невиконання чи неналежного виконання своїх 

обов’язків, що врегульовані нормами трудового права. 

Підрозділі 3.2 «Працівник як суб’єкт матеріальної відповідальності» 

присвячений визначенню правового статусу працівника та його особливостей, а 

також проблем у правовідносинах, пов’язаних з матеріальною відповідальністю 

в сучасному трудовому праві. 

Працівник як суб’єкт трудових правовідносин та суб’єкт матеріальної 

відповідальності характеризується специфічною правосуб’єктністю, яка у 

цьому сенсі розкривається змістом, об’ємом та характером матеріальної 

відповідальності. На цій підставі зауважується, що матеріальна 

відповідальність працівника поділяється на такі види: 1) індивідуальна 

матеріальну відповідальність працівника як суб’єкта трудових правовідносин, 

котра настає відносно того працівника, який, порушуючи дисципліну праці, 

завдав матеріальну шкоду роботодавцю, за умови, що уповноважений суб’єкт 
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може встановити винуватість конкретного працівника у заподіянні шкоди (ця 

відповідальність, у свою чергу, поділяється на обмежену та повну матеріальну 

відповідальність працівника); 2) колективна (бригадна) матеріальна 

відповідальність, яка є різновидом повної матеріальної відповідальності 

працівників, що базується на договорі між роботодавцем та працівниками та 

має місце лише тоді, коли працівники виконують окремі види робіт спільно, за 

певних умов, передбачених законодавством. Також матеріальну 

відповідальність працівників у трудовому праві пропонується поділяти (за 

аналогом поділу дисциплінарної відповідальності як виду юридичної 

відповідальності у трудовому праві) на загальну матеріальна відповідальність 

працівників, яка (незалежно від об’єму) поширюється на усіх працівників, та 

спеціальну матеріальна відповідальність працівників, що розповсюджується на 

усіх працівників, відповідальність яких регламентується спеціальними актами 

про таку юридичну відповідальність (державних службовців, 

військовослужбовців тощо). 

У підрозділі розглянуто судову практику притягнення працівників до 

матеріальної відповідальності, звернено увагу, що матеріальна відповідальність 

у трудовому праві побудована із урахуванням балансу інтересів найманих 

працівників та роботодавців, а також зважаючи на соціально-економічні 

можливості сторін трудових правовідносин. Працівник, за загальним правилом, 

відповідає за спричинення роботодавцеві матеріальної шкоди порушенням 

трудового законодавства лише своєю заробітною платнею. При цьому і у 

випадку обмеженої, і у разі настання повної матеріальної відповідальності 

працівник повинен відшкодувати пряму дійсну шкоду (при обмеженій 

відповідальності – у розмірі, що не перевищує розміру заробітної платні) без її 

кратного збільшення, що прямо вказує на те, що законодавець не розглядає 

матеріальну відповідальність як спосіб «покарання» працівника, а лише як захід 

та спосіб відновлення попереднього становища, головним чином, шляхом 

відшкодування матеріальної шкоди, незважаючи на те, чи було притягнуто 

винуватого суб’єкта до дисциплінарної чи до іншого виду юридичної 

відповідальності у трудовому праві. З цією метою законодавець передбачає 

можливість притягнення до матеріальної відповідальності працівника в 

індивідуальному порядку або колективу працівників – у колективному порядку. 

У підрозділі 3.3 «Роботодавець як суб’єкт матеріальної 

відповідальності» визначено правовий статус роботодавця як суб’єкта 

матеріальної відповідальності, узагальнено особливості і проблеми цього 

правового статусу. Специфікою матеріальної відповідальності роботодавця є 

те, що вона, з одного боку, настає навіть тоді, коли трудові відносини ще не 

виникли, а з іншого – не обмежується прямою дійсною шкодою, передбачаючи 

в окремих випадках відшкодування працівнику неодержаний ним заробіток з 

вини роботодавця. 

Окрема увага звертається на те, що матеріальна відповідальність 

роботодавців може набувати штрафного характеру, якого трудове право у 

подальшому має позбавитись, адже штрафний характер відповідальності 
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завжди виражає каральну функцію відповідальності, а така функція є 

обґрунтовано сумнівною для сучасного трудового права (не сумісна з 

соціальною направленістю цієї галузі права). 

Основними нормативними підставами для притягнення роботодавця до 

матеріальної відповідальності визначено наступні: 1) незаконне позбавлення 

працівника можливості трудитися та незаконне позбавлення працівника 

можливості припинити трудові відносини (незаконне відсторонення працівника 

від роботи, його звільнення або переведення на іншу роботу; відмова 

роботодавця від виконання або несвоєчасного виконання рішення органу з 

розгляду трудових спорів про поновлення працівника на колишній роботі; 

затримка у звільненні, примус до праці; затримка роботодавцем видачі 

працівнику трудової книжки, внесення у трудову книжку неправильного або 

такого, що не відповідає законодавству, формулювання причини звільнення 

працівника; несвоєчасне укладання трудового договору з вини роботодавця; 

необґрунтована відмова у прийнятті на роботу); 2) завдання шкоди майну 

працівника; 3) затримка виплати заробітної плати та інших видів виплат, що 

належать працівнику; 4) спричинення моральної шкоди працівнику в результаті 

порушення його трудових прав та законних інтересів. 

У підрозділі 3.4 «Визначення розміру шкоди та порядок притягнення 

суб’єкта трудових відносин до матеріальної відповідальності» розглянуто 

основні підходи до визначення розміру матеріальної шкоди, а також здійснено 

критичний аналіз зазначених методик та обґрунтовано доцільність їх 

узагальнення і систематизації. 

Узагальнюючи закріплені у діючому законодавстві правила визначення 

розміру шкоди та порядок притягнення суб’єкта трудових відносин до 

матеріальної відповідальності, виокремлено наступні елементи, які впливають 

на розмір відшкодування шкоди: 1) розмір прямої дійсної шкоди; 2) об’єктивну 

характеристику правового статусу заподіювача шкоди; 3) характеристику 

неправомірних дій, якими заподіяно пряму дійсну шкоду; 4) вину працівника, 

яким була завдана шкода; 5) характеристику майна роботодавця, яке було 

пошкоджено, втрачено чи знищено у результаті винного порушення трудового 

законодавства чи неналежного виконання трудових обов’язків; 6) конкретну 

обстановку, в якій заподіяно матеріальну шкоду; 7) характеристику 

відповідності умов схоронності матеріальних цінностей та нормальної роботи з 

ними; 8) характеристику майнового стану працівника. 

Беручи до уваги критерій добровільності відшкодування матеріальної 

шкоди, у підрозділі проводиться класифікація порядків притягнення 

працівника, що завдав матеріальну шкоду роботодавцю, до матеріальної 

відповідальності, у межах яких відповідальність реалізується добровільно чи 

примусово. На підставі поділу існуючих порядків притягнення працівника до 

матеріальної відповідальності за ознаками добровільності також додатково 

здійснена їх класифікація за такими атрибутивними ознаками як 

інституційність та позаінституційність. Звертається увага на вимоги 

процесуального законодавства, які передбачаються для роботодавців, котрі 
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звертаються до суду з позовними заявами про стягнення з працівника завданої 

шкоди у повному обсязі. 

У підрозділі наголошується, що законодавство про матеріальну 

відповідальність як роботодавців, так і працівників характеризується 

розпорошеністю, невизначеністю окремих термінів, що використовуються у 

рамках інституту матеріальної відповідальності, відсутністю універсальних 

підходів як у законодавстві та доктрині трудового права, так і в судовій 

практиці. Відповідно, правові норми у даній сфері потребують систематизації. 

У підрозділі 3.5 «Проблемні питання теорії та практики застосування 

законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників та 

роботодавців» виокремлено актуальні проблеми, що мають місце у доктрині 

трудового права та які виникають на практиці у зв’язку з притягненням до 

матеріальної відповідальності працівників чи роботодавців. 

Для визначення актуальних проблем притягнення працівників та 

роботодавців до матеріальної відповідальності у роботі розглянуто відповідні 

новітні наукові дослідження, довідкову літературу, окремі статистичні дані та 

судову практику про відшкодування матеріальної шкоди за період 2010–2016 

років, а саме судові справи, що розглядались, зокрема, Великомихайлівським 

районним судом Одеської області, Генічеським районним судом Херсонської 

області, Жовтневим районним судом м. Запоріжжя, Комунарським районним 

судом м. Запоріжжя, Кузнецовським міським судом Рівненської області, 

Ленінським районним судом м. Миколаїв, Немирівським районним судом 

Вінницької області. 

До основних актуальних теоретичних проблем інституту матеріальної 

відповідальності у трудовому праві України віднесено: 1) відсутність єдиного 

підходу до визначення основних термінів інституту матеріальної 

відповідальності у трудовому праві України та, відповідно, неоднакове 

використання термінології у рамках інституту матеріальної відповідальності; 

2) оцінку балансу справедливості визначення розміру відшкодування шкоди 

працівником та роботодавцем; 3) оцінку потреби посилення відповідальності 

роботодавця та/або працівника. 

Основними актуальними питаннями практики застосування норм діючого 

законодавства про матеріальну відповідальність названо: 1) низьку 

ефективність законодавства про матеріальну відповідальність; 2) помилкове 

використання в правозастосовній практиці нормативно-правових актів про 

матеріальну відповідальність, які не набули чинності чи втратили свою дію, а 

також незастосування діючих нормативно-правових актів, посилаючись на те, 

що такі начебто не діють; 3) проблеми, що випливають з обмежень звільнення 

від матеріальної відповідальності у трудових правовідносинах та відповідного 

зменшення розміру матеріального відшкодування; 4) помилкове розуміння 

галузевої належності шкоди; 5) проблеми доказування винуватості трудового 

проступку та факту вчинення проступку загалом. 

Зауважено, що наявна практика притягнення суб’єктів трудових 

правовідносин до матеріальної відповідальності є складним процесом, який 
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обумовлюється низкою практичних проблем цього інституту права, що 

ґрунтуються у ряді випадків на актуальних теоретичних проблемах 

матеріальної відповідальності у трудовому праві. Саме тому питання щодо 

вирішення проблем матеріальної відповідальності лежить у площині теорії, 

позитивні прогресивні дослідження у рамках якої мають бути враховані 

законодавцем у процесі реформування трудового законодавства України, що 

триває по сьогоднішній день. 

Розділ 4 «Тенденції регулювання юридичної відповідальності у 

трудовому законодавстві країн світу» складається з чотирьох підрозділів, у 

яких досліджено позитивний зарубіжний досвід Франції, Бельгії, Іспанії, 

Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Китаю та Ізраїлю. Враховуючи результати 

та висновки, отримані в процесі вивчення практики врегулювання юридичної 

відповідальності в трудовому законодавстві зарубіжних країн, а також 

виокремлені в підрозділах 2.4 та 3.5 проблеми притягнення порушників 

трудового законодавства до юридичної відповідальності, сформульовано 

відповідні пропозиції, направлені на вдосконалення трудового законодавства. 

У підрозділі 4.1 «Практика врегулювання юридичної відповідальності у 

трудовому праві європейських держав» вивчається відповідний європейський 

досвід правового регулювання та досліджується можливість застосування цього 

досвіду в українських реаліях. 

Звертається увага, що Трудовий кодекс Франції чітко й суворо забороняє 

будь-які форми покарання або штрафи за порушення трудового законодавства, 

що носять фінансовий характер, хоча законодавець дозволяє в якості санкції 

утримувати із заробітної плати працівника суми у зв’язку з неправомірною 

відсутністю або необґрунтованим запізненням працівника на роботу. Каталог 

дисциплінарних санкцій у трудовому законодавстві Франції є у достатній мірі 

широким та передбачає застосування до порушника попередження, догани, 

відсторонення його від роботи без збереження заробітної плати, 

дисциплінарного переведення на інше місце роботи. Звертається увага на те, що 

французькі суди зазвичай під дисциплінарною санкцією розуміють будь-яку 

негативну зміну роботодавцем умов трудового договору, що є наслідком 

порушення працівником умов такого договору. Французьке трудове 

законодавство детально визначає процедуру дисциплінарного провадження у 

трудових правовідносинах та надає працівнику низку гарантій захисту ним 

власних законних інтересів у цій процедурі. У Франції законодавство посилено 

захищає права та інтереси роботодавця у питанні притягнення його до 

матеріальної відповідальності, але у меншій мірі, ніж у ряді інших 

європейських держав. Окрім іншого, французьке законодавство про 

відповідальність роботодавців, як і трудове законодавство інших цивілізованих 

європейських держав, містять типові і нетипові підстави притягнення 

роботодавця до матеріальної відповідальності. 

Трудове законодавство Бельгії побудоване за схожими підходами із 

французьким трудовим законодавством. Матеріальна відповідальність 

роботодавців фактично врегульовується цивільним законодавством, хоча 
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трудове законодавство відносить цю відповідальність до трудової. Бельгійське 

трудове законодавство чітко встановлює групи випадків, у яких роботодавець 

повинен нести матеріальну відповідальність, та випадки, коли така 

відповідальність не може бути до нього застосована. За порушення 

працівником трудового законодавства, у результаті якого роботодавцю було 

завдано матеріальної шкоди, цього працівника, якщо таке порушення не 

відбувалось в умовах, що виключають можливість притягнення порушника до 

відповідальності, притягують до дисциплінарної та цивільної відповідальності. 

В Іспанії дисциплінарна відповідальність реалізовується, як правило, у 

формі дисциплінарного розірвання трудового договору. Матеріальна 

відповідальність роботодавця в Іспанії врегульована положеннями 

національного законодавства про працю, а також нормами цивільного 

законодавства та настає у результаті обмеження свободи праці працівників і 

порушень обов’язку здійснювати свої управлінські та контрольні 

повноваження, поважаючи людську гідність працівників, а також 

дотримуючись правил честі у разі появи претензій до працівників з приводу 

виконання роботи за трудовим договором. Іспанське трудове законодавство 

надає низку гарантій для працівників, які зазнали матеріальних втрат у 

результаті порушення роботодавцем їх законних прав та інтересів. Зокрема, це 

стосується справ про відшкодування роботодавцем матеріальної шкоди. 

Наприклад, якщо суд переконаний у винуватості роботодавця, він повинен 

виходити з наступного принципу визначення розміру матеріальної шкоди, 

заподіяної працівникові незаконним звільненням: роботодавець зобов’язується 

компенсувати зарплату працівникові за 33 дні за кожен рік служби працівника; 

сума вимушеного прогулу визначається з моменту незаконного звільнення до 

моменту, коли працівник уклав новий трудовий договір, або ж до моменту 

оголошення судового рішення. 

Наголошено, що, вирішуючи питання запозичення досвіду європейських 

держав у питанні врегулювання юридичної відповідальності у трудовому праві, 

необхідно виходити з того, що законодавці країн Західної Європи практично не 

здійснюють поділу трудової відповідальності на дисциплінарну та матеріальну, 

однак відповідальність, яку можна умовно назвати матеріальною, європейське 

законодавство переважно розуміє в якості цивільно-правової відповідальності 

(у цій частині така практика не повинна запозичуватись нашою державою, 

зокрема через її деструктивність у наших правових реаліях). 

У підрозділі 4.2 «Особливості регулювання юридичної відповідальності у 

трудовому праві розвинених країн Сходу» розглянуто відповідну практику 

правового регулювання відповідальності в Китаї та Ізраїлі, сформульовано 

висновки про можливість застосування досвіду цих країн в українських 

правових реаліях. 

Зазначено, що трудове законодавство КНР у частині регулювання 

юридичної відповідальності характеризується соціалістичними підходами до 

розуміння праці, працівника та роботодавця. Значну роль у притягненні 

порушників трудового законодавства до дисциплінарної чи матеріальної 
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відповідальності відіграють спеціальні державні органи влади. У процесі 

останньої реформи китайського трудового законодавства із його змісту майже 

повністю була вилучена дисциплінарна відповідальність працівників (з 

дисциплінарних санкцій залишилось лише дисциплінарне звільнення), і в той 

же час посилена квазідисциплінарна відповідальність роботодавців, що 

ґрунтується на штрафній системі відповідальності. При цьому працівник може 

притягнути роботодавця і до матеріальної відповідальності (вона також є 

штрафною), однак лише у випадках, що передбачені законодавством. 

Кардинально інший підхід у врегулюванні юридичної відповідальності у 

трудовому праві використовується у державі Ізраїль. Ізраїльські роботодавці, 

котрі не прийняли дисциплінарних кодексів, як правило, не мають права 

притягувати своїх працівників до дисциплінарної відповідальності, окрім як у 

випадках, що встановлені прецедентною практикою трудового суду. 

Безпосередня матеріальна відповідальність працівників настає тоді, коли 

працівник заподіює роботодавцеві матеріального збитку, незалежно від того, чи 

був заподіяний збиток внаслідок протиправних дій. Матеріальна ж 

відповідальність роботодавця настає завжди, коли він винувато порушив права 

працівника, які регламентовані законодавством Ізраїлю про працю, або ж якщо 

такі права випливають з прецедентів ізраїльських судів. 

Обґрунтовується, що досвід врегулювання юридичної відповідальності у 

трудовому праві КНР та Держави Ізраїль є цілком оригінальним, зокрема з 

огляду на те, що на формування цього інституту трудового права у зазначених 

державах значною мірою вплинули ментальні особливості народів, які 

населяють їх. Відповідний досвід є достатньо цікавим для України, хоча не в 

повній мірі може бути застосованим у нашій державі, зокрема у частині 

надання судам більших повноважень у визначенні розміру шкоди (на 

сьогоднішній день його впровадження в Україні зумовило б порушення 

принципів цивільного судочинства), яка має бути відшкодована одним із 

суб’єктів трудових правовідносин, а також надання роботодавцям більш 

широких повноважень для локального врегулювання питання настання та 

притягнення працівників до дисциплінарної й матеріальної відповідальності (за 

прикладом Ізраїлю). 

У підрозділі 4.3 «Практика врегулювання юридичної відповідальності у 

трудовому праві постсоціалістичних країн» розглянуто відповідну практику 

правового регулювання відповідальності Латвії, Литви, Угорщини та Молдови, 

сформульовано висновки про можливість застосування досвіду цих країн в 

українських правових реаліях. 

У підрозділі зазначається, що у досліджуваних постсоціалістичних 

державах спостерігається впевнена модифікація правил настання 

відповідальності та застосування законодавства, яке регулює юридичну 

відповідальність працівників та роботодавців, до вимог ринкової економіки та 

тенденцій Західноєвропейських держав. Досвід врегулювання відповідальності 

працівників та роботодавців у розглянутих державах вибірково може бути 

застосований і в Україні. 
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Деструктивним визначено переведення матеріальної і дисциплінарної 

відповідальності у цивільно-правову відповідальність, що має місце у Латвії, 

однак латвійський досвід є корисним щодо конкретизації випадків настання 

матеріальної відповідальності працівників та роботодавців. Досвід Угорщини 

доцільно застосувати для регламентації юридичної відповідальності у 

трудовому праві із виправданим забезпеченням інтересів роботодавців, які є 

представниками малого і середнього бізнесу. Досвід Литви і Молдови корисний 

для України, зважаючи на те, що матеріальна і дисциплінарна відповідальність 

сторін трудових правовідносин цими державами була врегульована таким 

чином, що цей інститут трудового права у вказаних державах, з одного боку, 

залишився соціально направленим, а з іншого – почав максимально відповідати 

вимогам, які диктує сучасний ринок праці. 

У підрозділі 4.4 «Напрямки запозичення міжнародного досвіду для 

вирішення проблемних питань врегулювання юридичної відповідальності у 

трудовому праві України» сформульовано відповідні пропозиції та висновки. 

Зокрема, дисертантом наголошується, що діюче законодавство про працю 

України у ході реформування повинно бути суттєво переосмислене, а наявні 

проблеми, котрі виникають на практиці у зв’язку із неналежним правовим 

регулюванням дисциплінарної та матеріальної відповідальності у трудовому 

праві, мають бути виправлені із урахуванням позитивної практики зарубіжних 

держав. У цьому аспекті докорінні зміни норм діючого законодавства про 

юридичну відповідальність у трудовому праві повинні здійснюватись за такими 

напрямками: термінологічна визначеність (законодавство має містити 

визначення основних термінів, які використовуються у правовідносинах з 

приводу притягнення порушника трудового права до юридичної 

відповідальності); вдосконалення регулювання дисциплінарної 

відповідальності (перегляд каталогу дисциплінарних санкцій; запровадження 

дисциплінарної відповідальності роботодавців за недотримання чи неналежне 

дотримання умов трудового договору тощо) та матеріальної відповідальності 

(здійснення нормативного розмежування понять «матеріальна 

відповідальність» та «майнова відповідальність», а також закріплення норм про 

можливість укладення договору про добровільне відшкодування шкоди у 

повному розмірі, підстав звільнення від юридичної відповідальності сторони 

трудових правовідносин тощо) працівників та роботодавців. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі комплексно вирішена наукова проблема, що 

полягає в удосконаленні сутності та особливостей правового регулювання 

юридичної відповідальності у рамках трудового законодавства України. На 

підставі всебічного дослідження правової природи та актуальних проблем 

юридичної відповідальності у трудовому праві нашої держави та країн-членів 

Європейського Союзу, провідних держав колишнього СРСР та Азії 

сформульовано наступні теоретичні висновки. 



25 

1. Юридична відповідальність у трудовому праві – це регламентований 

законодавством і здійснюваний уповноваженим суб’єктом примусовий захід та 

підпорядкований єдиній меті процес, який обумовлює нове специфічне 

правовідношення між суб’єктами трудових правовідносин, що в окремих 

випадках реалізується за участю уповноваженого органу влади. 

2. Юридична відповідальність у трудовому праві на сучасному етапі 

розвитку доктрини трудового права в Україні трактується у рамках 

двохаспектної концепції, що ґрунтується на теоретичному та практичному 

осмисленні цієї правової категорії, яким відповідають такі підходи: 

1) вузький внутрішньогалузевий підхід, що випливає з існуючої практики 

правового регулювання притягнення порушників трудового законодавства до 

юридичної відповідальності та зі способів впливу цієї відповідальності. У 

рамках цього підходу юридична відповідальність у трудовому праві визнається 

галузевою відповідальністю, котра охоплює дисциплінарну й матеріальну 

відповідальність, що є окремими видами юридичної відповідальності, які 

гармонійно співіснують у межах трудового права у діалектичному 

взаємозв’язку. В перспективі цей підхід буде відображати концепцію 

трудоправової відповідальності (наразі існує лише в українській теорії 

трудового права) як цілісної галузевої відповідальності, що повинна 

сформуватись у процесі реформування трудового законодавства в нашій 

державі; 

2) широкий узагальнено-теоретичний підхід, у рамках якого юридичну 

відповідальність у трудовому праві слід умовно розуміти як сукупність усіх 

видів юридичної відповідальності у частині, що відповідає наступним ознакам: 

суб’єктом цієї відповідальності є суб’єкт трудового права; порушення, за яке 

настає ця відповідальність, вчиняється у сфері, котра врегульована нормами 

трудового права. 

3. До основних ознак широкого галузевого підходу щодо розуміння 

юридичної відповідальності у трудовому праві слід віднести наступні: 

1) порушником трудового законодавства може виступати лише особа, яка є 

учасником конкретних трудових правовідносин – суб’єкт трудового права; 

2) підставою відповідальності є порушення трудового законодавства та/або норм 

кримінального, адміністративного чи цивільного законодавства у галузі праці й 

охорони праці; 3) відповідальність виражається у застосуванні до порушника 

негативних заходів дисциплінарного, матеріального, адміністративно-правового 

та кримінально-правового характеру; 4) в окремих випадках відповідальність 

може бути реалізована із застосуванням державного примусу. 

4. Підставами юридичної відповідальності у трудовому праві є комплекс 

таких обов’язкових елементів як нормативна, фактична та спеціальна 

(процедурно-процесуальна) нормативна підстава притягнення до юридичної 

відповідальності. Фактична підстава юридичної відповідальності у трудовому 

праві є основою, на якій ґрунтуються нормативна та процесуальна підстави 

юридичної відповідальності, визначається розмір, характер та способи 

реалізації цієї відповідальності на практиці. 
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5. Умови юридичної відповідальності у трудовому праві – це система 

обставин, елементи якої безпосередньо не відносяться до підстав цієї 

відповідальності, однак є необхідними для її настання. Такими елементами є: 

наявність у суб’єкта правопорушення необхідної трудової правосуб’єктності; 

достатній причинний зв’язок між порушенням трудового законодавства та 

негативними наслідками; відсутність обставин, що виключають юридичну 

відповідальність; наявність незакінченого (відновленого) строку для 

притягнення порушника до юридичної відповідальності; наявність у особи, 

законні інтереси якої було порушено (котрій було завдано матеріальної шкоди 

або щодо якої було порушено певний обов’язок, передбачений нормою права), 

волі для притягнення до юридичної відповідальності особи, котра порушила її 

законні інтереси. 

6. Мета юридичної відповідальності у трудовому праві – це 

сформульоване уявлення про бажаний, проте такий, що ще не здійснився, однак 

гарантований та певною мірою забезпечений державою стан подальшого 

об’єкта дійсності – розвитку трудових правовідносин, а також шляхи його 

досягнення через встановлення та реалізацію правових норм юридичної 

відповідальності. Основна мета юридичної відповідальності у трудовому праві 

органічно співпадає із завданнями цього інституту права та виражається у 

регулюванні й охороні відносин у сфері трудового права, що досягається за 

допомогою відповідних спеціальних цілей, які виражені у відповідній системі. 

Відповідно, цілі юридичної відповідальності у трудовому праві умовно 

складають систему, яка включає загальноправові, спеціальні та факультативні 

цілі юридичної відповідальності у трудовому праві. 

7. Функції юридичної відповідальності у трудовому праві – це основні 

напрямки впливу юридичної відповідальності на відносини у сфері праці, 

поведінку суб’єктів трудових правовідносин та похідних відносин, 

правосвідомість, культуру й дисципліну праці, в яких розкривається її 

юридична сутність, соціальне призначення, а також через які досягаються 

основні цілі юридичної відповідальності у трудовому праві. Система функцій 

юридичної відповідальності у трудовому праві охоплює превентивну, виховну, 

каральну (штрафну), правопоновлюючу (компенсаційну), організуючу 

(регулятивну) функції. 

8. Дисциплінарна відповідальність – це такий вид юридичної 

відповідальності, який характеризується наступними ознаками: 

1) застосовується у результаті реалізації суб’єктом дисциплінарної влади права 

на застосування до найманих працівників, що умисно вчинили дисциплінарний 

проступок, заходів дисциплінарного стягнення, вичерпний перелік яких та 

порядок і способи накладання визначені законодавчими актами; 2) має 

обумовлений спеціальний правовий статус порушника (працівник зобов’язаний 

зазнати негативних наслідків морального, організаційного та матеріального 

характеру) та суб’єкта дисциплінарної влади (має право накласти на порушника 

трудової дисципліни дисциплінарне стягнення у порядку та на підставі діючого 

законодавства). 
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9. До основних специфічних ознак дисциплінарної відповідальності у 

трудовому праві України віднесено наступні: 1) вважається окремим видом 

юридичної відповідальності, що регламентований трудовим законодавством та 

виражений в особливому правовому статусі найманого працівника, який 

порушив дисципліну праці, та суб’єкта дисциплінарної відповідальності; 

2) виникає на підставі дисциплінарного проступку, а порушника трудової 

дисципліни можна притягнути до відповідальності за наявності нормативних, 

фактичних та спеціальних нормативних (процедурних) умов; 3) застосовується 

правомочним суб’єктом, що наділений законодавством дисциплінарною 

владою у силу свого правового статусу; 4) виражається у накладенні на 

порушника трудової дисципліни дисциплінарного стягнення; 5) дія 

дисциплінарної відповідальності є строковою та може бути закінчена 

достроково. 

10. До основних сучасних проблем притягнення найманих працівників до 

дисциплінарної відповідальності в Україні належать такі: 1) недостатня 

урегульованість дисциплінарної відповідальності на рівні діючого 

законодавства, а також неефективність такого законодавства про 

дисциплінарну відповідальність; 2) неефективність заходів дисциплінарної 

відповідальності; 3) зловживання порушниками дисципліни праці своїми 

трудовими правами; 4) практичні проблеми встановлення винуватості 

порушника дисципліни праці та міри його протиправності; 5) уникнення 

дисциплінарної відповідальності поданням у відставку; 6) доведення 

співмірності дисциплінарного проступку та дисциплінарного стягнення; 

7) застосування фактичного дисциплінарного штрафу до працівника в якості 

заходу дисциплінарного стягнення; 8) застосування заходів дисциплінарного 

стягнення у правовідносинах з низьким рівнем трудових гарантій чи у 

правовідносинах без трудових гарантій; 9) порушення строків на притягнення 

працівника до дисциплінарної відповідальності та строку на оскарження 

працівником заходу дисциплінарного стягнення; 10) невиправдане затягування 

процедури оскарження заходів дисциплінарного стягнення. 

11. Під поняттям «матеріальна відповідальність у трудовому праві» слід 

розуміти вид юридичної відповідальності у трудовому праві, суть якого полягає 

в обов’язку сторони трудових правовідносин (найманого працівника чи 

роботодавця) відшкодувати шкоду, яка була заподіяна іншій стороні таких 

суспільних відносин у результаті винуватого та протиправного невиконання чи 

неналежного виконання своїх обов’язків, що врегульовані нормами трудового 

права. 

12. Основними специфічними ознаками матеріальної відповідальності є 

наступні її риси: 1) виникає лише у рамках трудових правовідносин і щодо 

таких суб’єктів; 2) має специфіку джерел правового регулювання матеріально-

правової відповідальності працівників та роботодавців; 3) має специфічну мету 

та завдання (цілі); 4) характеризується обов’язковими умовами настання 

матеріально-правової відповідальності у трудовому праві (специфічна 

фактична, нормативна та процесуальна умови); 5) має особливий характер та 
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міру примусу в трудових правовідносинах; 6) їй притаманні характерні 

підстави та порядок притягнення до неї суб’єкта трудових правовідносин. 

13. Матеріальна відповідальність працівника реалізується в позасудовому 

та у судовому провадженні, у добровільному та примусовому порядку та 

поділяється на такі види: 

1) за критерієм індивідуальної визначеності працівника-заподіювача 

шкоди: а) індивідуальна матеріальна відповідальність працівника як суб’єкта 

трудових правовідносин, що поділяється на такі підвиди: обмежена матеріальна 

відповідальність працівника, повна матеріальна відповідальність працівника; 

б) колективна матеріальна відповідальність; 

2) за критерієм поділу відповідальності на основі типів трудової 

правоздатності працівників-заподіювачів шкоди: а) загальна матеріальна 

відповідальність працівників; б) спеціальна матеріальна відповідальність 

працівників. 

14. У процесі притягнення суб’єкта трудових правовідносин до 

матеріальної відповідальності необхідно врахувати наступні фактори: 1) розмір 

прямої дійсної шкоди; 2) об’єктивну характеристику правового статусу 

заподіювача шкоди; 3) характеристику неправомірних дій, якими заподіяно 

пряму дійсну шкоду; 4) вину працівника, яким була завдана шкода; 

5) характеристику майна роботодавця, яке було пошкоджено, втрачено чи 

знищено у результаті винного порушення трудового законодавства чи 

неналежного виконання трудових обов’язків; 6) конкретну обстановку, в якій 

заподіяно матеріальну шкоду; 7) характеристику відповідності умов 

схоронності матеріальних цінностей та нормальної роботи з ними; 

8) характеристику майнового стану працівника. 

15. До основних актуальних проблем застосування законодавства, що 

регулює матеріальну відповідальність працівників та роботодавців в Україні, 

слід відносити: 

1) теоретичні проблеми, а саме: а) відсутність єдиного підходу до 

визначення основних термінів інституту матеріальної відповідальності у 

трудовому праві України та, відповідно, неоднакове використання термінології 

у рамках інституту матеріальної відповідальності; б) оцінку балансу 

справедливості визначення розміру відшкодування шкоди працівником та 

роботодавцем; в) оцінку потреби посилення відповідальності роботодавця 

та/або працівника; 

2) практичні проблеми, зокрема: а) низьку ефективність законодавства 

про матеріальну відповідальність; б) хибне використання нормативно-правових 

актів про матеріальну відповідальність, які не набули чинності чи втратили 

свою дію, або незастосування діючих нормативно-правових актів, посилаючись 

на те, що такі начебто не діють; в) проблеми, що випливають з обмежень 

звільнення від матеріальної відповідальності у трудових правовідносинах та 

відповідного зменшення розміру матеріального відшкодування; г) хибне 

розуміння галузевої належності шкоди; ґ) проблеми доказування винуватості 

трудового проступку та факту вчинення проступку загалом. 
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16. Поділ юридичної відповідальності у трудовому законодавстві на 

матеріальну та дисциплінарну відповідальність у державах Західної Європи 

практично не проводиться, а сама матеріальна відповідальність (переважно 

щодо роботодавця) законодавчо регламентується у рамках цивільно-правової 

відповідальності. Відтак, поділ юридичної відповідальності у трудовому праві, 

наприклад, Бельгії та Франції здійснюється досить умовно, а сама матеріальна 

відповідальність, будучи цивільно-правовою відповідальністю, розглядається в 

якості цивільно-правової відповідальності у трудовому праві. У свою чергу, в 

країнах Сходу юридична відповідальність суб’єктів трудових правовідносин 

характеризується, з одного боку, об’єднанням дисциплінарної, адміністративної 

та цивільної відповідальності у рамках трудового права (КНР) чи 

дисциплінарної та матеріальної й цивільної відповідальності (Ізраїль), з іншого 

– різноваріативністю врегулювання цього інституту трудового права: якщо у 

Китаї питання настання такої відповідальності врегульовано на законодавчому 

рівні, то в Ізраїлі юридична відповідальність працівників та роботодавців 

частково впорядкована різними законами та деталізується у прецедентах судів у 

трудових спорах та у локальних актах; якщо у КНР матеріальна 

відповідальність роботодавця, як правило, поєднується з притягненням його до 

адміністративної відповідальності, то в Ізраїлі трудове право майже повністю 

позбавлене карного характеру і є ринково направленим – роботодавець завжди 

матеріально відповідальний у тих випадках, коли він порушує права 

працівника; направленість юридичної відповідальності у трудовому праві в 

Китаї формує законодавець та виконавчі органи влади, що компетентні 

наглядати за працею, а в Ізраїлі на таку направленість впливає ринок праці та 

суди з трудових спорів. 

Правове регулювання юридичної відповідальності у трудовому праві 

постсоціалістичних країн є неоднорідним, зважаючи на те, що окремі з них і 

наразі використовують радянське законодавство щодо юридичної 

відповідальності у трудовому праві, у той час як інші держави докорінно 

перебудувати своє трудове законодавство відповідно до європейських моделей. 

17. Позитивна практика правового регулювання юридичної 

відповідальності у трудовому праві окремих, досліджуваних у межах цієї 

дисертації, країн Заходу, Сходу та прогресивних постсоціалістичних держав, а 

також наявні актуальні проблеми дисциплінарної та матеріальної 

відповідальності суб’єктів трудових правовідносин в Україні зумовлюють 

необхідність удосконалення діючого трудового законодавства за такими 

напрямками: 

1) термінологічна визначеність. У діючому законодавстві мають 

міститись чіткі визначення основних термінів, які використовуються у 

правовідносинах з приводу притягнення порушника трудового права до 

юридичної відповідальності. Однак вирішенню проблеми термінологічної 

визначеності повинні передувати реформаторські процеси, спрямовані на 

європейські стандарти, у ході яких має відбутись оновлення всього трудового 

права; 
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2) удосконалення регулювання дисциплінарної відповідальності. У 

рамках цього напрямку слід здійснити такі заходи: а) доповнити діючий КЗпП 

України ст. 147-2 «Дисциплінарна відповідальність працівника» (замість статей 

147, 147-1 КЗпП України), в якій буде переглянуто перелік дисциплінарних 

санкцій (повинен складатись за загальним правилом з таких санкцій: 

попередження, догана, дисциплінарний штраф, дисциплінарне звільнення), а 

також наведено основні випадки «грубого порушення працівником трудового 

законодавства»; б) доповнити КЗпП України положенням про дисциплінарну 

відповідальність роботодавця, яка повинна наставати у разі порушення ним 

дисципліни виконання умов трудового договору; в) врегулювати питання 

настання квазідисциплінарної відповідальності у формі звільнення за 

неналежне виконання працівником своїх обов’язків з об’єктивних причин; 

г) врегулювати процедуру притягнення працівників та роботодавців до 

дисциплінарної відповідальності; ґ) внести до п. 23 постанови Пленуму ВСУ 

від 06 листопада 1992 року № 9 зміни щодо оптимізації притягнення 

порушників до дисциплінарної відповідальності, а також закріпити уточнене 

визначення поняття «систематичне порушення законодавства», під яким 

пропонується розуміти вчинення працівником чергового дисциплінарного 

проступку без поважних причин після того, як на нього було накладено 

дисциплінарну санкцію за повторення порушення трудової дисципліни, за 

умови, що дві попередні догани (на момент вчинення третього проступку) не 

були зняті чи погашені; 

3) вдосконалення регулювання матеріальної відповідальності. Для 

ефективної реалізації реформи трудового законодавства за цим напрямком 

необхідно: а) законодавчо вирішити проблему помилкового розуміння 

галузевої належності шкоди, за яку настає саме матеріальна відповідальність, 

зокрема шляхом прийняття ст. 130-1 «Матеріальна відповідальність 

працівників та роботодавців», якою б чітко розмежовувалась матеріальна та 

майнова відповідальність; б) детально визначити обов’язки суб’єктів трудових 

правовідносин щодо відшкодування матеріальної шкоди у трудовому праві за 

допомогою заміни статей 130, 132, 133 та 134 КЗпП України статтею 130-2 

«Обов’язок працівника відшкодувати завдану шкоду», а також шляхом заміни 

статей 236, 237, 237-1, 238 КЗпП України статтею 136-2 «Матеріальна 

відповідальність роботодавця»; в) закріпити правило про можливість 

притягнення до матеріальної відповідальності держави у випадках, коли 

питання про юридичну відповідальність роботодавця за збиткове звільнення чи 

переведення працівника слухається у суді, а судове рішення про визнання 

такого звільнення (переведення) працівника роботодавцем незаконним 

оголошується судом після спливу законодавчо допустимого терміну розгляду 

справи; г) чітко закріпити правило про підстави звільнення працівників та 

роботодавців від юридичної відповідальності у трудовому праві та винятки з 

цього правила; ґ) встановити норму щодо протидії негативній практиці 

зловживання суб’єктами трудових правовідносин власними правами у процесі 

притягнення працівника чи роботодавця до відповідальності чи введення іншої 
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сторони трудових правовідносин та суду в оману з наміром зменшення міри 

відповідальності шляхом доповнення КЗпП ст. 138-2 «Посилена 

відповідальність недобросовісного працівника, що частково чи повністю 

ухиляється від несення юридичної відповідальності»; д) закріпити можливість 

добровільного договірного порядку відшкодування працівниками матеріальної 

шкоди у розстрочку за рахунок укладання між роботодавцем та працівником 

договору про добровільне відшкодування шкоди у повному розмірі. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Луцюк П.С. Концептуальні засади юридичної відповідальності в 

сучасних умовах розвитку трудового законодавства. – 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. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню правової природи і 

сутності юридичної відповідальності у сучасному трудовому праві. 

Встановлено правовий зміст, підстави, умови, мету, цілі, завдання та функції 

юридичної відповідальності у трудовому праві. Визначено основні принципи та 

стадії притягнення порушника трудового законодавства до юридичної 

відповідальності. Окремо висвітлено правову природу дисциплінарної та 

матеріальної відповідальності у трудовому праві, правовий зміст та проблеми 

загальної і спеціальної дисциплінарної відповідальності, а також загальних та 

спеціальних дисциплінарних санкцій. Особлива увага звернена на питання 

притягнення суб’єктів трудових правовідносин до дисциплінарної та 

матеріальної відповідальності. 

У дисертації досліджено трудове законодавство окремих європейських 

держав, країн постсоціалістичного простору, розвинених держав Азії, а 

також охарактеризовано досягнення цих країн щодо правового регулювання 

юридичної відповідальності у трудових відносинах на предмет можливості 

впровадження позитивних здобутків у законодавство України. На підставі 

отриманих результатів сформульовано низку пропозицій та рекомендацій, 

що направлені на вдосконалення діючого законодавства про працю у частині 

норм, якими врегульовується питання юридичної відповідальності у 

трудовому праві. 

Ключові слова: дисциплінарна відповідальність, дисциплінарний 

проступок, дисциплінарні санкції, матеріальна відповідальність, матеріальна 

шкода, трудові правовідносини, юридична відповідальність. 
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Луцюк П.С. Концептуальные основы юридической ответственности 

в современных условиях развития трудового законодательства. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2017. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию правовой природы 

и сущности юридической ответственности в современном трудовом праве. 

Детально охарактеризовано правовое содержание, основания, условия, 

основная цель, цели, задачи и функции юридической ответственности в 

трудовом праве Украины. Определены основные принципы и стадии 

привлечения нарушителя трудового законодательства к юридической 

ответственности. На основе полученных результатов и сформулированных 

выводов автор исследования пришёл к умозаключению, что юридическая 

ответственность, не меняя своей юридической природы и собственной 

внешнеправовой формы, действует в рамках трудовых правоотношений, 

внутренне трансформируясь под влиянием идей и принципов трудового права. 

При этом саму по себе юридическую ответственность в трудовом праве следует 

понимать как комплексную категорию, которой обозначается 

регламентированная законодателем и осуществляемая уполномоченным 

субъектом принудительная мера и подчинённый единой цели процесс, 

обусловливающий новое специфическое правоотношение между субъектами 

трудовых правоотношений. 

Особое внимание уделяется правовой природе дисциплинарной и 

материальной ответственности в трудовом праве, исследованию правового 

содержания и проблем общей, специальной дисциплинарной ответственности, а 

также общих и специальных дисциплинарных санкций. В частности было 

усовершенствовано понимание правовой сущности материальной и 

дисциплинарной ответственности в современном трудовом праве Украины, 

обоснована деструктивная сущность и недопустимость тенденций в доктрине 

права, направленных на перенесение материальной ответственности в 

гражданское право с последующим её поглощением институтом 

имущественной ответственности. 

Значительная часть исследования посвящена изучению актуальных 

проблемных теоретических и практических вопросов привлечения субъектов 

трудовых правоотношений к дисциплинарной и материальной ответственности. 

В диссертации исследовано трудовое законодательство отдельных европейских 

государств, стран постсоциалистического пространства, развитых государств 

Азии, а также охарактеризованы достижения этих государств в правовом 

регулировании юридической ответственности в трудовом праве на предмет 

возможности внедрения соответствующих правовых инструментов и подходов 
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в правовое поле нынешней Украины. На основании полученных результатов и 

сформулированных выводов в рамках диссертационного исследования автор 

сформулировал ряд предложений и рекомендаций, направленных на 

совершенствование действующего законодательства о труде в части норм, 

которыми регулируется вопрос юридической ответственности в трудовом 

праве. В частности, диссертантом предлагается следующее: детально 

определить обязанности субъектов трудовых правоотношений по возмещению 

материального вреда в трудовом праве; законодательно закрепить правило об 

основаниях освобождения работников и работодателей от юридической 

ответственности в трудовом праве, а также исключения из этого правила; 

закрепить норму, противодействующую негативной практике злоупотребления 

субъектами трудовых правоотношений собственными правами в процессе 

привлечения их к ответственности; закрепить возможность добровольного 

договорного порядка возмещения работниками работодателям материального 

вреда в рассрочку путём заключения между ними договора о добровольном 

возмещении ущерба в полном размере. 

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, дисциплинарный 

проступок, дисциплинарное взыскание, материальная ответственность, 

материальный ущерб, трудовые правоотношения, юридическая ответственность. 

 

ANNOTATION 

 

Lutsiuk P.S. Conceptual bases of legal responsibility in modern conditions 

of development of labor legislation – 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 complex research of legal nature and essence of legal 

responsibility in the modern labor law. The legal sense, reason, conditions, objectives, 

goals, objectives and functions of legal responsibility in labor law are studied. The basic 

principles and bringing offenders under labor laws to legal liability are defined. A special 

attention was paid to the legal nature of disciplinary and financial responsibility in labor 

law, legal content and issues of general and special discipline, as well as general and 

specific disciplinary sanctions. Also a particular attention is paid to the issue of bringing 

the subjects of labor relations and disciplinary liability. 

In the thesis the labor legislation of some European countries, the countries of 

post-socialist space developed countries in Asia was studied, and the achievement of 

these states in the legal regulation of legal responsibility in labor relations for the 

possibility of introducing positive achievements in legislation Ukraine were 

described. Based on the results a number of proposals and recommendations aimed at 

improving the existing labor legislation in terms of rules, which settled the question 

of legal liability in labor law were formulated. 

Key words: discipline, disciplinary offense, disciplinary sanctions, liability, 

material damage, labor relations, legal responsibility. 
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