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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Еволюційний розвиток суспільства й держави 

зумовлюють трансформацію поглядів на організацію процесу праці, 

взаємовідносини сторін трудового договору, зміну законодавства у сфері 

забезпечення трудової дисципліни, яка є одним з вагомих факторів 

стабільності трудових відносин, успішного та високопродуктивного 

функціонування підприємств, організацій, установ усіх форм власності. 

Протягом тисячолітньої історії людства постійно трансформувались і підхід 

до організації трудової діяльності, і способи забезпечення дотримання певних 

правил під час її здійснення, що, в свою чергу, впливало на результат 

співвідношення методів примусу та заохочення, тобто переважання тих чи 

інших чинників впливу на поведінку громадян під час виконання ними своїх 

трудових функцій. На жаль, і донині не сформовано оптимальної моделі 

такого співвідношення ні науковою теорією, ні практикою застосування, що 

зумовлює актуальність розглянутих у цій дисертації питань, потребу 

подальших пошуків оптимального поєднання методів забезпечення трудової 

дисципліни. 

Умови сучасного світу, напрямки розвитку ринку праці і трудових 

відносин виключають можливість одностороннього застосування способів 

впливу на поведінку працівників. Такі методи забезпечення дисципліни як 

виховання, переконання, заохочення, примус, організаційні й економічні методи 

повинні застосовуватись обов’язково в комплексі, системно, без надання 

суттєвих пріоритетів у застосуванні (ігноруванні) того чи іншого методу. 

Після нещодавньої ратифікації Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом у суспільстві активно обговорюється імплементація її положень, 

адаптація до вітчизняних реалій. І хоча в основному документ стосується 

фінансових та економічних питань, їх вирішення неможливе без успішної 

роботи підприємств України та забезпечення на них трудової дисципліни як 

важливої умови їх успішного функціонування. В епоху ринкових відносин, 
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розвитку вільного ринку праці методи забезпечення трудової дисципліни, що 

раніше використовувалися, потребують уточнення в частині їх актуальності і 

пріоритетності. Постала необхідність у створенні належного нормативного 

підґрунтя для використання інших, принципово нових методів, яким раніше ні 

наука, ні практика трудового права не приділяли відповідної уваги 

(економічні, організаційні методи). Усі ці завдання можливо реалізувати лише 

шляхом системного вдосконалення механізму забезпечення дисципліни праці, 

в тому числі аналізу теоретичних аспектів досліджуваної проблематики і 

внесення необхідних змін до чинного законодавства. 

Трудова дисципліна, способи, прийоми, методи її забезпечення завжди 

були в центрі уваги багатьох правознавців. Над їх вивченням працювали такі 

вчені як Ю.С. Адушкін, Н.Б. Болотіна, С.М. Братусь, В.С. Венедіктов, 

С.В Венедіктов, С.В. Вишновецька, Л.П. Грузінова, Ю.М. Гришина, 

Ю.П. Дмитренко, М.І. Іншин, Д.О. Карпенко, М.М. Клемпарський, 

С.М. Кожевніков, В.Л. Костюк, М.С. Кохан, В.І. Курілов, О.Е. Лейст, 

Р.З. Лівшиць, М.В. Молодцов, О.М. Обушенко, О.Т. Панасюк, 

П.Д. Пилипенко, Ю.П. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 

В.О. Процевський, О.І. Процевський, І.С. Самощенко, А.М. Слюсар, 

В.М. Смирнов, О.Ю. Синявська, Л.О. Сироватська, О.Г. Стрельченко, 

Л.С. Таль, О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, 

М.Х. Фарукшин, О.М. Ярошенко та інші. Проте відсутність комплексного 

підходу до вивчення досліджуваної проблематики, наявність деяких 

неточностей та неузгодженостей у діючому законодавстві свідчить про 

актуальність тематики даної дисертаційної роботи та наукову необхідність 

проведення дослідження методів забезпечення трудової дисципліни як 

важливої, актуальної наукової проблеми, що потребує системного аналізу та 

вирішення. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної теми «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» 

(№ 11БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. по 

31 грудня 2015 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 

в тому, щоб на основі вивчення та систематизації існуючих наукових підходів, 

а також аналізу чинного законодавства України і практики його реалізації 

визначити сутність та особливості методів забезпечення трудової дисципліни, 

а також пропозиції та рекомендації щодо удосконалення правового 

регулювання забезпечення дисципліни праці. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні задачі: 

– здійснити історико-правовий огляд становлення та розвитку інституту 

дисципліни праці у трудовому праві України та виокремити його основні 

етапи; 

– виокремити структурні елементи забезпечення дисципліни праці, 

запропонувати власне визначення терміна «забезпечення трудової 

дисципліни»; 

– охарактеризувати сучасний стан нормативно-правового регулювання 

трудової дисципліни в Україні, здійснити співвідношення загального, 

спеціального та локального регулювання дисципліни праці; 

– опрацювати зарубіжний досвід у сфері забезпечення трудової 

дисципліни, визначити основні зарубіжні стандарти у цьому напрямку; 

– з’ясувати місце методу правового регулювання у системі чинників 

впливу на суспільні відносини; 

– встановити основні характерні риси та особливості методу трудового 

права; 
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– сформувати авторський підхід до системи методів забезпечення 

трудової дисципліни, виокремити визначальні чинники, які беруться до уваги 

при побудові цієї системи; 

– виокремити спільну мету, об’єкт та суб’єктів переконання та 

виховання як методів забезпечення трудової дисципліни; 

– виділити особливості застосування економічних методів забезпечення 

трудової дисципліни; 

– охарактеризувати та з’ясувати зміст організаційних методів 

забезпечення трудової дисципліни, визначити їх вплив на дисципліну праці; 

– здійснити класифікацію заохочень, сформулювати причини високої 

ефективності застосування заохочень; 

– з’ясувати сутність примусу як методу забезпечення трудової 

дисципліни та здійснити його класифікацію; 

– охарактеризувати заходи дисциплінарної та матеріальної 

відповідальності як вираження методу примусу; 

– виявити проблемні моменти правового регулювання забезпечення 

дисципліни праці в Україні та виробити пропозиції та рекомендації щодо його 

розвитку і удосконалення. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі 

застосування методів забезпечення трудової дисципліни. 

Предметом дослідження є методи забезпечення трудової дисципліни в 

сучасних умовах господарювання. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження виступає сукупність загальнонаукових та спеціальних методів і 

прийомів наукового пізнання, практичне застосування яких дало змогу 

отримати науково-обґрунтовані висновки. В основі методологічної 

конструкції дисертаційної роботи лежить метод системного аналізу, який і 

визначив стратегію дослідження методів забезпечення трудової дисципліни у 

процесі розвитку інституту дисципліни праці. У роботі використано історико-
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правовий метод, за допомогою якого здійснено історичний огляд становлення 

та розвитку трудового законодавства в аспекті способів забезпечення 

сумлінної праці (підрозділ 1.1); формально-логічний метод, який спрямований 

на дослідження основних понять у роботі (розділи 1–4); системно-

структурний метод дозволив визначити складові елементи забезпечення 

трудової дисципліни, дослідити як загальну систему методів забезпечення 

трудової дисципліни, так і систему заходів окремих методів забезпечення 

трудової дисципліни (переконання та виховання, заохочення, примус, 

економічні й організаційні методи, заходи дисциплінарної та матеріальної 

відповідальності) (підрозділи 1.2; 2.3; 3.1–3.6). Застосування діалектичного, 

структурно-логічного методу та моделювання дозволило дослідити сучасний 

стан нормативно-правового регулювання трудової дисципліни в Україні та 

виокремити його основні проблеми (підрозділи 1.3; 4.1). Порівняльно-

правовий метод було використано для окреслення зарубіжних стандартів у 

сфері забезпечення трудової дисципліни, специфіки регулювання в 

зарубіжних правових системах, можливості та доцільності імплементації 

окремих зарубіжних положень до вітчизняного законодавства (підрозділи 1.4; 

4.2). Метод прогнозування застосовано при розробці та формулюванні 

пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного законодавства у сфері 

забезпечення дисципліни праці (підрозділ 4.2). 

Нормативну основу дослідження становлять Конституція України, 

Кодекс законів про працю України, Цивільний та Господарський кодекси, 

трудові кодекси зарубіжних держав, закони України «Про державну службу», 

«Про оплату праці», дисциплінарні статути окремих професійних груп, Типові 

правила внутрішнього трудового розпорядку, інші законодавчі та підзаконні 

нормативно-правові акти, присвячені тому чи іншому аспекту забезпечення 

дисципліни праці. 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять 

узагальнення практичного застосування норм закону, судова практика, 

проекти нормативних актів, в тому числі проект Трудового кодексу України, 
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політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні дані, 

матеріали, підсумки наукових конференцій, висновки науково-експертних 

установ, Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, 

а також інша вітчизняна та зарубіжна спеціальна література, в якій 

досліджується проблематика поставленого питання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних 

методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки трудового права 

дослідити методи забезпечення трудової дисципліни, проблеми застосування 

їх на практиці та сформулювати авторське бачення шляхів їх вирішення. У 

результаті дослідження сформульовано ряд нових наукових положень і 

висновків, запропонованих особисто здобувачем. Серед найбільш важливих 

виділяємо наступні: 

уперше: 

– визначено поняття «забезпечення трудової дисципліни» як сукупність 

волевиявлення сторін трудового договору, що має на меті створення 

нормальних умов для ефективного функціонування підприємства, установи чи 

організації, недопущення фактів протиправної поведінки в процесі праці; 

– виокремлено наступні елементи забезпечення трудової дисципліни, а 

саме: (а) створення необхідних організаційних та економічних умов для 

нормальної високопродуктивної роботи, що полягає у виконанні своїх 

трудових обов’язків власником підприємства чи уповноваженим ним органом; 

(б) свідоме ставлення працівника до праці, тобто сумлінне виконання ним 

власних трудових обов’язків; (в) волевиявлення роботодавця, що включає 

заходи стимулювання належного виконання персоналом покладених на нього 

трудових обов’язків та методи забезпечення дисципліни праці; 

– сформовано комплексний підхід до системи методів забезпечення 

трудової дисципліни, в основі побудови якої лежать два визначальні чинники 

– спосіб дії стимулюючого впливу і коло осіб, на яких поширюються заходи 

забезпечення дисципліни; 
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– здійснено комплексну характеристику економічних методів 

забезпечення трудової дисципліни, які сприяють належному й добросовісному 

виконанню посадових обов’язків через специфічне поєднання таких 

елементів: (а) прийняття сучасного законодавства, що регулює економічні 

відносини, надання широких прав підприємствам у впорядкуванні питання 

оплати і стимулювання праці; (б) участь працівників у статутному капіталі 

роботодавця (приватизація, інші способи набуття ними корпоративних прав); 

(в) участь працівника в управлінні підприємством з урахуванням його статусу 

як акціонера, так і члена трудового колективу; 

– зроблено порівняльне дослідження досвіду правового регулювання 

методів забезпечення дисципліни усіх пострадянських країн та України, на 

підставі чого встановлено: 1) усі Трудові кодекси (за винятком Грузії й 

Естонії) мають дещо подібну логічну побудову, передбачають схожі 

зобов’язання сторін трудового договору і практично ідентичні стадії 

дисциплінарного провадження; 2) у законодавстві Молдови, Литви, Вірменії, 

Туркменістану, так само як і в законодавстві України, в якості окремої 

юридичної конструкції закріплено поняття «забезпечення трудової 

дисципліни»; 3) у законодавстві Росії, Азербайджану, Киргизстану, 

Туркменістану передбачена можливість притягнення керівництва 

підприємства до дисциплінарної відповідальності; 4) у законодавстві 

Азербайджану, Узбекистану, Естонії в якості дисциплінарного стягнення 

передбачені грошові санкції до працівників; 5) Україна залишилася єдиною з 

пострадянських країн, яка до цього часу не прийняла новий Трудовий кодекс, 

що зумовлює недосконалість вітчизняного трудового законодавства, його 

відсталість на фоні інших пострадянських країн; 

– запропоновано надати можливість працівнику брати участь у роботі 

органів управління підприємством за умови виконання додаткової вимоги – 

тривалого (не менше п’яти років) стажу роботи на підприємстві та відсутності 

фактів притягнення до дисциплінарної (матеріальної) відповідальності під час 

роботи; 
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– запропоновано розширити умови застосування обмеження 

матеріальної відповідальності працівника за шкоду, заподіяну ним 

роботодавцю. Даний вид матеріальної відповідальності застосовується 

винятково до працівників, що пропрацювали на підприємстві не менше п’яти 

років та до яких не застосовувалися дисциплінарні стягнення протягом 

останніх трьох років роботи; 

удосконалено: 

– системний підхід до визначення характерних рис методу правового 

регулювання трудових відносин, до яких віднесено: 1) специфічне 

співвідношення імперативного й диспозитивного методу правового 

регулювання, поширення договірного способу встановлення прав та 

обов’язків працюючих, зростання значення локальних нормативних актів; 2) 

поєднання принципів рівноправності й підлеглості сторін у процесі спільної 

праці, яка теж виникає на підставі договору (вільного їх волевиявлення); 3) 

своєрідність захисту трудових прав персоналу підприємства, що 

забезпечується шляхом розгляду трудових спорів, самозахисту прав і свобод, а 

також державним і громадським контролем; 4) участь працівників особисто 

або через своїх представників у прийнятті локальних актів соціального 

партнерства; 5) єдність і диференціація правового регулювання; 

– розуміння спільної мети переконання та виховання як методів 

забезпечення трудової дисципліни, яка полягає у формуванні в свідомості 

працівників потягу до високоякісної праці і професійного зростання, чітких 

переконань та установок на правову поведінку, дотримання правил 

внутрішнього трудового розпорядку, посадової інструкції, категоричного 

несприйняття будь-яких проявів аморальності у сфері трудового життя, 

нехтуванням вказівками керівництва, нераціонального використання 

виробничих ресурсів; 

– визначення регулюючої дії організаційних методів забезпечення 

дисципліни праці, яке полягає в тому, що така регулююча дія безпосереднього 

впливу на свідомість індивідів не здійснює, її призначення полягає в іншому – 
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створенні необхідних умов для нормальної та високопродуктивної роботи, в 

чіткому організаційному регламентуванні й нормуванні виробничих та 

функціональних процесів у компанії, виданні інструкцій та нормативів щодо 

виконання повсякденних обов’язків працівниками; 

– класифікацію заохочень як методу забезпечення трудової дисципліни: 

а) у вузькому розумінні класифікація здійснюється за змістом на суто 

моральні й матеріальні або змішані заохочення, в яких присутній як 

моральний, так і матеріальний елемент; б) у широкому значенні додатковими 

критеріями виступають застосування заохочень, сфера дії, суб’єкти 

застосування, коло осіб, на яких вони поширюється; 

– підхід до здійснення класифікації примусу як методу забезпечення 

трудової дисципліни за такими критеріями: 1) за змістом; 2) за суб’єктом 

застосування; 3) за реальністю настання негативних наслідків (санкції 

запроваджуються та виконуються чи передбачається лише потенційна 

можливість їх застосування); 4) за колом осіб, до яких вони застосовуються; 

дістали подальшого розвитку: 

– характеристика історико-правових засад становлення та розвитку 

інституту дисципліни праці в трудовому праві України, у зв’язку з чим 

виокремлено такі історичні етапи: (а) період ранніх і середніх віків (панування 

концепції наділення господаря абсолютною дисциплінарною владою); 

(б) середина XVІІІ ст. – початок ХХ ст. (поява перших нормативних 

документів, які регулювали відносини власника й найманого працівника); 

(в) 1918 – 40-і роки ХХ ст. (пріоритет репресивних методів дотримання 

трудової дисципліни, постійна зміна підстав дисциплінарної відповідальності 

залежно від існуючої політичної ситуації); (г) 50-і роки ХХ ст. – 1991 р. 

(демократизація дисциплінарного законодавства, більш активне використання 

до працюючих заохочень, економічних методів стимулювання); (ґ) з 1991 р. – 

до сьогодення (новітній етап розвитку після отримання Україною 

незалежності); 
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– характеристика принципів єдності та диференціації методу трудового 

права. Єдність зумовлена спільністю конституційних засад, основних прав та 

обов’язків роботодавця та найманого працівника, основних трудових прав і 

гарантій незалежно від місця роботи, тоді як диференціація превалює в царині 

забезпечення трудової дисципліни, зокрема проявляється в наявності низки 

дисциплінарних статутів, спеціальних законів, в тому числі і таких, що 

визначають специфіку дисциплінарних норм щодо окремих професійних груп; 

– співвідношення центрального та локального регулювання трудових 

відносин та забезпечення дисципліни праці, яке полягає в тому, що поряд з 

загальними, загальнодержавними актами зростає роль та практичне значення 

локальних документів роботодавця, в яких не дублюються механічно 

централізовані стандарти, а напрацьовуються власні варіанти співпраці сторін 

трудового договору з урахуванням специфіки підприємства; 

– вивчення змісту трьох складових організаційного методу забезпечення 

трудової дисципліни, таких як: а) організаційне регламентування; 

б) організаційне нормування; в) організаційне інструктування; 

– пропозиції щодо вдосконалення механізму регулювання заходів 

заохочення: 1) на центральному загальнообов’язковому рівні має бути 

закріплено базові моменти (основні форми заохочення, підстави та умови їх 

надання та реалізації, суб’єктивне право на заохочення), які в подальшому 

уточнюються в локальних актах роботодавця; 2) потрібно встановити чіткі 

критерії оцінювання заслуг заохочуваних, щоб уникати помилок при 

застосуванні заохочень за особливі заслуги; 

– пропозиції щодо необхідності відмови від принципу відповідальності 

держави за дії державних посадовців. При цьому даний відхід не означає 

безкарність протиправних дій, навпаки, потрібно запровадити персональну (в 

першу чергу майнову) відповідальність державних службовців за завдану 

ними шкоду юридичним та фізичним особам. Держава ж виступатиме 

субсидіарним боржником, із збереженням права регресу (зворотної вимоги) до 

останнього; 
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– визначення проблем, що виникають у процесі реалізації заходів 

заохочення як одного з методів забезпечення трудової дисципліни, які 

запропоновано поділити на такі групи: 1) техніко-юридичні (недосконале 

нормативне формулювання, юридичне закріплення правових положень); 

2) практичні неузгодженості і недоліки (пов’язані з фактичною реалізацією 

заходів заохочень та виявлених при цьому проблемах). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені у дисертації результати дослідження можуть бути використані: 

а) у науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження теоретичних 

та практичних проблем дисципліни праці та методів її забезпечення; 

б) у правотворчості – для розробки нових та внесення змін і доповнень у 

діючі нормативно-правові акти (зокрема в узгодженні кінцевої редакції 

проекту Трудового кодексу України), які регулюють питання трудових 

відносин та дисципліни праці; 

в) у правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення практики 

використання положень законодавства роботодавцем при застосування 

того чи іншого способу забезпечення дисципліни праці, органами судової 

юрисдикції при вирішенні спірних ситуацій між сторонами трудових 

відносин; 

г) у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані під час вивчення наукової 

дисципліни «Трудове право» у вищих юридичних закладах освіти, при 

підготовці, внесенні змін та доповнень до робочих програм і планів, лекційних 

та семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, у процесі 

підготовки підручників, навчальної та прикладної літератури, в ході наукових 

конференцій та диспутів. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення, а також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних 
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конференціях: «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» (м. Київ, 

24 квітня 2013 р.); «Актуальні проблеми правового регулювання економічної 

безпеки» (м. Київ, 2 жовтня 2013 р.); «Правова доктрина – основа формування 

правової системи держави» (м. Харків, 20–21 листопада, 2013 р.); 

«Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та 

перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 5 березня 2014 р.); «Наукові 

здобутки молодих науковців-правоохоронців» (м. Київ, 28 березня 2014 р.); 

«Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та 

перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 5 березня 2015 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одній одноосібній монографії, дев’ятнадцяти статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, чотирьох статтях – у 

наукових виданнях інших держав, а також у шести тезах доповідей і 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

1.1 Генезис розвитку інституту дисципліни праці в трудовому праві 

України 

 

Необхідною умовою будь-якої спільної діяльності людей є дотримання 

певних правил, процедур та алгоритмів у процесі взаємодії сторін. У контексті 

трудового права така взаємодія виявляється в інституті трудової дисципліни – 

встановленого нормами правопорядку поведінки працівників при виконанні 

своїх посадових обов’язків. У процесі еволюції цей інститут права зазнавав 

постійних змін. Трансформувалися також форми і способи закріплення прав та 

обов’язків учасників трудових відносин, запроваджувалися нові і 

скасовувалися неефективні методи забезпечення дисципліни праці, 

збільшувався або зменшувався ступінь суспільної небезпеки того чи іншого 

виду дисциплінарного проступку, а значить, і відповідальності за його 

вчинення. Тому вивчення генезису інституту трудової дисципліни у 

трудовому праві України має вагоме значення для поглибленого розуміння 

юридичної природи досліджуваної категорії, досвіду її регулювання у 

вітчизняному правовому полі, а також результатів історичних складників 

такого регулювання і вплив на стан забезпечення трудової дисципліни в 

державі.  

Навряд чи є доцільним детально аналізувати питання трудової 

дисципліни в період ранніх і середніх віків. В епоху кріпацтва, феодалізму, 

повної залежності від влади господаря панувала концепція наділення 

останнього абсолютною дисциплінарною владою, а от невиконання його 

вказівок (розпоряджень), як правило, мало наслідком фізичне покарання, яке 

нічим і ніким не обмежувалось. Проте варто згадати й випадки заохочення до 
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сумлінної праці, хоча це скоріше мало характер суб’єктивної волі господаря: 

«Хочу нагороджую, хочу караю». Такий стан сприймався суспільством за 

належне, відповідно, й держава не вручалася в регулювання цієї сфери [1, 

c. 151].  

Із середини ХVІІІ ст. в Російській імперії спостерігається промислове 

зростання, що вимагало принципово іншого ставлення до праці. Використання 

кріпаків чи інших залежних громадян на виробництві було неефективним, 

постійно псувалося недешеве обладнання. У зв’язку із цим до роботи на 

виробництві почали залучати вільних громадян, праця яких потребувала дещо 

іншої регламентації. Так, Указом від 7 січня 1736 року встановлювалася міра 

покарання для майстрів за селян-втікачів. За негативні результати в роботі чи 

навчанні працівники могли бути відправлені в заслання (в тому числі на 

Камчатку). При цьому в Указі прямо зазначалася мета таких заходів – «чтобы 

другим был страх» [2]. Інакше кажучи, жорсткість заходів була пов’язана з 

бажанням залякати трудівника, щоб у нього ніколи не виникало бажання 

порушувати встановлені правила поведінки. Як зазначав А.Ю. Пашерстник, у 

період первинного накопичення капіталу буржуазія вдавалася до сили 

державного примусу з метою примусити селян і робітників працювати на їх 

умовах. Для цього представники цього класу поряд із батогами і 

клеймуванням використовували державні закони, спрямовані на подальше 

підкорення капіталістами та експлуатацію працюючих [3, с. 85-93]. Попри 

ідеологічну складову, думка радянського вченого досить точно відображала 

тенденції того часу. 

Згодом було прийнято ще один документ, покликаний урегулювати 

дисциплінарні питання роботи на «суконных и каразейных фабриках». Указом 

від 2 вересня 1741 року закріплювався штраф за прогул – самовільне 

відлучення з території підприємства. При повторності такого порушення 

матеріальна відповідальність доповнювалася фізичним покаранням – биттям 

батогом. Штрафом каралося також невдала робота, використання при цьому 

непридатних матеріалів, запізнення, порушення правил щодо дотримання 



18 

чистоти в одязі та збереження інструментів, погане днювання чи 

непідготовленість на випадок пожежі, гра на гроші або поява на вулиці в 

нетверезому вигляді. Протиправним вважалася навіть незайнятість роботою 

дружин і доньок майстрових і робітників. З огляду на низький рівень життя й 

невисокі заробітки застосування штрафу було дієвим засобом економічного 

стимулювання сумлінної праці. Проте теза про значне поширення практики 

штрафів вимагає уточнення. За текстом документа штраф визначається як 

більш загальна категорія: «… І такого штрафувати обов’язково, за першим 

разом – суворою доганою, за другим – відрахуванням з належних до оплати 

коштів» [4]. Тому логічним вважається припущення, що штраф нормотворець 

трактує як синонім покарання, вищезазначені дисциплінарні проступки – як 

підстава для дисциплінарної відповідальності, а грошове стягнення було лише 

однією з можливих санкцій. Також у вищезазначеному Указі від 2 вересня 

1741 року містилася згадка про можливість застосування заохочень за 

добросовісну працю в силу того, що «… по Божеским законам и мирским 

правам штраф и вознаграждение всегда вместе состоит…». 

Аналізуючи еволюцію трудових відносин, видатний дослідник того часу 

Л.С. Таль відзначав, що одним з перших кроків їх упорядкування варто 

вважати прийняте 24 травня 1835 року Положення про відносини між 

господарями фабричних закладів і робітничими людьми, які поступають до 

них в найм. Звичайно, в умовах панування феодально-кріпосницької системи 

воно поширювалося на досить обмежене коло осіб – «лиц податного 

состояния, получивших от начальства или своего владельца узаконенный 

паспорт или установленный билет» [5, c. 96, 97]. Проте гарантії персоналу, 

закріплені, зокрема, в параграфах 3 і 6 Положення, дозволяли сподіватися на 

подальше реформування відносин. А щоб працівники детально знали 

внутрішній розпорядок закладу, власник зобов’язаний розміщувати на стінах 

робочих кімнат підписані ним правила порядку, якого мають дотримуватися 

всі працюючі на фабриці. Цікавою гарантією, яка є прогресивною навіть з 

погляду сучасності, є дії власника фабрики в разі невиконання працівником 
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своїх обов’язків чи «дурної поведінки». У таких ситуаціях власник мав право 

звільнити працівника (в редакції Положення: «Відпустити від себе до 

закінчення договірного терміну») з попередженням за 2 тижні [6]. Нагадаємо, 

що чинний Кодекс законів про працю України (статті 40 і 41) не передбачає 

потреби попереджати працівника про плановане звільнення за ініціативи 

роботодавця (за винятком скорочення чисельності чи штату працівників) [7]. 

Скасування кріпацтва, зростання промислового виробництва, розвиток 

підприємницької діяльності (в тому числі із залученням іноземного капіталу) 

змусили владу Російської імперії приділити більш серйозну увагу процесу 

праці й відносинам сторін під час її виконання. Наприкінці ХІХ ст. було 

прийнято низку нормативних актів, що отримали загалом назву «фабрично-

заводське законодавство». Що стосується трудової дисципліни, тут 

особливого значення набуває Закон від 3 червня 1886 року «Про проект 

Правил про нагляд за закладами фабричної промисловості, про взаємні 

відносини фабрикантів та працівників і про збільшення посадовців фабричної 

інспекції». Цим рішенням Державної ради було внесено низку змін до чинного 

законодавства Російської імперії, зокрема, до Статуту про фабричну й 

заводську промисловість 1879 року, Уложення про кримінальні й виправні 

покарання 1885 року, Статуту про покарання, що накладаються мировими 

суддями. Ці нормативно-правові акти було подано на затвердження 

імператорові, як і вищезазначений проект Правил про нагляд [8]. Було 

визначено зміст Правил внутрішнього трудового розпорядку, закріплено 

обов’язок адміністрації заводу (фабрики) їх приймати і в обов’язковому 

порядку доводити до відома працівників. У цих внутрішніх актах окрім 

положень про встановлення режиму, тривалості часу роботи й часу 

відпочинку, святкових днів тощо, визначались обов’язки з дотримання 

правопорядку безпосередньо на фабриці, інші вимоги по організації процесу 

колективної праці. 

У Правилах про нагляд за закладами фабричної промисловості, про 

взаємні відносини фабрикантів та робітників, прийнятими в рамках Закону від 
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3 червня 1886 року, було приділено суттєву увагу відповідальності за 

правопорушення під час виконання трудових обов’язків, причому визначено 

як склад проступків, так і міру покарання за їх учинення [9, c. 117]. Для 

класифікації правопорушень персоналу останні були поділені на 3 групи: це 

підстави і застосування фінансових санкцій, дострокового припинення 

трудового договору й арешту працівника (статті 20, 30-38 Закону) [10, с. 264, 

265, 269, 270]. 

До першої групи належали: несумлінна робота, прогул і порушення 

порядку на фабриці. Була зазначена вичерпність цього переліку й надано 

тлумачення його складу. Так, несумлінною роботою вважалося виробництво 

робітником унаслідок недбалості неякісної продукції, псування ним під час 

робочого процесу матеріалів, машин чи інших засобів виробництва. Прогулом 

визнавалася неявка на роботу протягом не менше половини робочого дня. При 

цьому виключалася відповідальність, якщо ця неявка викликана позбавлення 

робітника свободи, раптове розорення від нещасного випадку, пожежа, повінь, 

власна хвороба чи смерть близьких. Порушенням порядку на фабриці 

вважалося: несвоєчасний прихід на роботу, самовільне залишення робочого 

місця, недотримання встановлених правил поведінки з вогнем, чистоти й 

охайності у приміщеннях, порушення тиші під час роботи зайвим шумом, 

криком, лайкою чи бійкою, неслухняність, прихід на роботу в нетверезому 

стані, влаштування недозволених азартних ігор (статті 30-34 Закону) [10, с. 

269]. 

Стягнення диференціювалися залежно від типу протиправної поведінки. 

Наприклад, відповідальність за несумлінну роботу визначалася характером 

несправності. За прогул накладалося стягнення відповідно до заробітної плати 

робітника й кількості прогуляного часу, але не більше суми 3-денного 

заробітку. За умови відрядної форми оплати праці – не більше одного 

карбованця за повний день відсутності. Аналогічне обмеження 

встановлювалось і для граничного розміру стягнення за порушення порядку на 

фабриці. Стаття 35 Закону фактично містила норму про обмежену матеріальну 
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відповідальність робітника: вона не повинна перевищувати третини його 

заробітку. Робітник позбавлявся можливості оскаржити факт накладення 

грошового стягнення. Водночас контролюючому органу (фабричній інспекції) 

дозволялося притягати завідуючого фабрикою до відповідальності, якщо 

робітниками будуть заявлені незгоди з накладенням цих санкцій [10, c. 269, 

270]. Цікавим моментом є розпорядження сумами зібраних коштів. Стягнення 

з робітників не переходили у власність власника фабрики, а формували 

особливий капітал, який з дозволу фабричної інспекції використовувався на 

потреби працюючих. 

Стаття 20 розділу 1 і розділ 4 аналізованого Закону Російської імперії 

передбачали більш серйозну відповідальність за трудові правопорушення. 

Зокрема, підстави звільнення за цих умов охоплювали: (а) неявку робітника на 

роботу понад 3 дні підряд без поважних причин; (б) зухвалість і «дурное 

поведение» робітника, якщо це загрожує майновим інтересам фабрики чи 

особистій безпеці її керівництва; (в) розмір грошового стягнення в сумі 

перевищує третину заробітку. Звільненій на цих підставах особі надавалося 

право судового оскарження достроково розірвання договору, а в разі 

позитивного рішення їй присуджувалася компенсація за понесені збитки. Слід 

констатувати, що на відміну від грошового стягнення факт звільнення можна 

оскаржувати; прогул же (на відміну від сучасних норм) не є безпосередньою 

підставою звільнення з ініціативи роботодавця. 

Як уже зазначалось, Законом від 3 червня 1886 року були внесені зміни 

й до Статуту про покарання, що накладаються мировими суддями. Так, за 

самовільну відмову від роботи до закінчення терміну найму, винний підлягав 

арешту строком до одного місяця; за умисне пошкодження складних та цінних 

засобів виробництва – арешту строком до 3-х місяців (якщо в його діях не 

буде виявлено складу більш тяжкого правопорушення) [10, c. 265]. 

Варто відзначити наявність відповідальності керівника підприємства за 

порушення встановлених правил (статті 40-42 Закону). Наприклад, різним 

видам грошових стягнень підлягали керівники підприємств за: (а) тримання 
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робітника без розрахункової книжки чи її неправильне ведення; (б) порушення 

правил зберігання документації, відкриття торгових установ у межах 

підприємства, недоведення до відома працюючих відповідної інформації; (в) 

отримання плати за використання робітниками засобів виробництва; (г) 

отримання відсотків за позики робітникам чи поручительство за їх 

зобов’язаннями тощо. 

Як бачимо, незважаючи на активне використання грошових штрафів, 

навіть можливість ув’язнення за відмову виконувати службові обов’язки, 

Закон містив низку принципових гарантій трудових прав робітників, допускав 

можливість притягнення роботодавця за порушення встановлених правил. У 

такому вигляді нормативний акт існував до 1903 року, коли загальне 

законодавство було кодифіковано на окремі галузі виробництва з прийняттям 

відповідних спеціальних актів (Статут про промисловість, Гірничий статут, 

Статут шляхів сполучень та ін.). 

У 1913 році низка норм стосовно праці робітників була виділена з різних 

статутів і об’єднана в окремий документ – Статут про промислову працю [11, 

с. 372]. По суті, більшість ключових норм Закону 1886 року була 

продубльована й у цьому Статуті, як-от: зміст правил внутрішнього трудового 

розпорядку, відповідальність роботодавця за порушення нормативів 

промислової праці, вичерпність підстав дисциплінарної відповідальності. 

Водночас деякі моменти були уточнені й додатково розвинені. Наприклад, 

розширено коло підстав дострокового припинення трудового договору з 

ініціативи роботодавця (ст. 62 Статуту). Неявка робітника понад 3 дні підряд 

без поважних причин доповнена нормою «або в сукупності понад 6 днів на 

місяць». У зв’язку з неоднозначністю застосування зазначених санкцій, 

наведено тлумачення поняття «дурное поведение» як підстава звільнення. 

Воно включало в тому числі необережне поводження з вогнем, куріння 

тютюну і користування сірниками, люльками й цигарками в заборонених 

приміщеннях [12, c. 303]. 
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Підстави застосування грошових стягнень ідентичні Правилам 1886 

року – несумлінна поведінка, прогул, порушення порядку. Однак трактування 

терміна «порушення порядку» було розширено, а його зміст уперше почав 

включати порушення правил внутрішнього трудового розпорядку як 

безпосередню підставу відповідальності. Збільшився й розмір стягнень: 

максимальний розмір штрафу за прогул обмежено не триденним, а 

шестиденним заробітком. Примітка до ст. 104 Статуту фактично 

встановлювала презумпцію повної матеріальної відповідальності за 

недобросовісну роботу. Незалежно від грошового стягнення, що накладається 

адміністрацією підприємства, з працівника може бути стягнуто в судовому 

порядку повний розмір заподіяних збитків. 

Своєрідним економічним методом забезпечення трудової дисципліни 

було відкриття торгових лавок споживчих товариств для забезпечення 

службовців і робітників якісними й недорогими предметами вжитку (ст. 102 

Статуту) [12, c. 311]. В умовах дефіциту низки товарів можливість їх вільного 

придбання (до того ж за фіксованими фабричною інспекцію цінами) було 

суттєвим стимулом для працівників продовжувати роботу на підприємстві, а 

значить, дотримуватися трудової дисципліни. Як бачимо, Статут про 

промислову працю 1913 року став основоположним документом 

урегулювання відносин трудової дисципліни того час. Він активно сприяв 

перетворенню трудового права на самостійну галузь і послужив підґрунтям 

для подальшої систематизації законодавства про працю. 

По закінченні першої світової війни, в 1917-1918 рр., на теренах 

сучасної України панували хаос, міжусобні війни, постійні протистояння 

прихильників різних напрямків розвитку держави. Органам же влади (УНР, 

Директорії, Гетьманату) було не до прийняття соціально-економічних законів, 

а тому продовжували діяти нормативні акти колишньої Російської імперії. 

Прикладом спроби впорядкувати відносини в частині дисципліни праці можна 

назвати хіба що ухвалений у червні 1918 року за сприяння П. Скоропадського 

Закон «Про заходи боротьби з розладом сільського господарства». Цим актом 
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для селян запроваджувалися примусові сільськогосподарські роботи під 

загрозою серйозного покарання за ухилення від їх виконання. Наприклад, 

губернським земельним комітетам доручалося видавати обов’язкові постанови 

про примусове виконання місцевим населенням невідкладних 

сільськогосподарських робіт і визначати міру покарання за їх порушення 

(арешт строком до 3-х місяців чи штраф розміром до 500 крб.). Більш сувора 

відповідальність наставала за псування чи знищення посівів, самовільне 

припинення сільськогосподарських робіт чи спонукання до цього інших. У 

таких випадках винному загрожувало тюремне ув’язнення строком до одного 

року або призначення виправних робіт на такий же термін 13, с.18. 

Після встановлення влади більшовиків соціально-економічна ситуація в 

Україні була на межі краху й вимагала невідкладних заходів із реанімації 

існуючого стану. Для реалізації необхідних для цього функцій Раднарком 

РРФСР створив окремий орган, який на найвищому рівні зайнявся правовим 

регулюванням відносин праці й занятості населення (спочатку це було 

Міністерство праці, згодом – Народний комісаріат праці). У своїй роботі цей 

орган приділяв значну увагу формуванню правової бази для трудових 

відносин, у тому числі регулюванню питань дисципліни праці. 

У грудні 1918 року було прийнято Кодекс законів про працю РРФСР, дія 

якого в силу Договору про воєнно-політичний союз була поширена й на 

Україну [12, c. 322-344]. Попри те, що питанню трудової дисципліни в цьому 

Кодексі належної уваги не було приділено (зазначена лише вимога 

дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку), значення його 

прийняття на той момент було досить важливим. Адже він, по суті, вперше у 

світі проголосив трудове право самостійною галуззю. 

У подальшому інститут дисципліни праці знайшов свій нормативний 

розвиток у низці правових актів, спільною рисою яких був репресивний 

характер правового регулювання. Інакше кажучи, абсолютний пріоритет у 

методах забезпечення трудової дисципліни надавався примусу. Будь-який 

прояв порушення встановленого порядку розглядався як контрреволюційна 
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діяльність, допомога ворогу чи нерозуміння соціалістичних цінностей. 

Наслідки таких дій були відповідні: аж до ув’язнення в концентраційному 

таборі або до вищої міри покарання. 

Започатковані ці тенденції прийняттям 14 листопада 1919 року Декрету 

про робітничі дисциплінарні товариські суди [14]. Пункти 2 і 9 Декрету 

проголошували, що дисциплінарні суди створюються з метою підвищення і 

зміцнення виробничої дисципліни, в тому числі правил внутрішнього 

трудового розпорядку й постанов органів влади. Судам надавалося право 

накладати такі види стягнень: (а) догану, (б) тимчасове позбавлення права 

участі у виборах і права бути обраним до союзних організацій строком до 6-ти 

місяців, (в) тимчасове переміщення на нижчу посаду з оплатою за нижчою 

тарифною сіткою строком до одного місяця, (г) відправлення на важкі 

суспільно корисні роботи, (ґ) ув’язнення в концентраційному таборі у випадку 

злісного небажання підпорядковуватися товариській дисципліні або 

неодноразового застосування дисциплінарних санкцій.  

Щоб створити додаткові важелі впливу на робітника, не допускати його 

відсутності на робочому місці, 27 квітня 1920 року було прийнято окремий 

Декрет «Про боротьбу з прогулами». Незважаючи на фінансові санкції, 

зокрема зменшення розміру премії, факт учинення прогулу зобов’язував 

порушника відпрацювати прогуляні дні в понаднормовий час або у святкові 

дні; при цьому допускалося залучення до робіт і не за його спеціальністю. 

Ухилення від цього обов’язку могло спричинити ув’язнення в 

концентраційному таборі; прогул понад 3 дні кваліфікувався як саботаж. До 

кримінальної відповідальності притягалися також особи, винні в 

неправильному веденні обліку табелів робочого часу чи в неправильній видачі 

лікарняного листка [15]. 

Яскраво характеризує підхід більшовицької влади до трудових відносин, 

дисципліни праці і прав трудящих запровадження таких правових категорій як 

«трудова повинність» і «трудове дезертирство». Якщо в перші роки цієї влади 

повинність стосувалася виключно так званих буржуазних елементів – 



26 

заможних і багатих громадян, то згодом вона була поширена на все населення 

країни. Особи, які ухилялися від виконання суспільно корисних робіт, 

передавалися комітетами з трудової повинності до суду, а у виняткових 

випадках (при повторному порушенні дисципліни) – до Революційного 

трибуналу. За дрібніші проступки винні особи відправлялися до штрафних 

трудових частин або арештовувалися строком до 2-х тижнів [16]. 

Функціонуючі відділи обліку й розподілу робочої сили ідентифікували осіб, 

які не надто сумлінно ставилися до обов’язку працювати, у зв’язку з чим 

виникло поняття «трудове дезертирство». Воно включало: а) ухилення від 

обліку або реєстрації, що встановлювалися органами, які оголосили трудову 

мобілізацію; б) ухилення від роботи охоплених мобілізацією осіб; 

в) самовільне залишення працюючими роботи або служби; г) ухилення від 

з’явлення в органи обліку й розподілу робочої сили за їх викликом; 

ґ) ухилення від трудової повинності шляхом підроблення документів, а також 

робота на фіктивних посадах або симуляція хвороби 17, с.10-11.  

У репресивних цілях відповідні положення були включені й до карного 

законодавства. Так, згідно зі ст. 126 Кримінального кодексу 1922 року трудове 

дезертирство, тобто ухилення від обліку та реєстрації, що встановлені 

органами, які займаються трудовою мобілізацією або нез’явлення на робочому 

місці, як і самовільне залишення роботи, виконуваної в порядку трудової 

мобілізації, караються примусовими роботами на строк не менше одного 

тижня. Посилюються також заходи щодо відповідальності осіб, функціональні 

обов’язки яких пов’язані з обслуговуванням (перевезенням) матеріальних 

цінностей. Можна згадати постанови РНК РРФСР «Про посилення 

відповідальності осіб, винних у розкраданнях вантажів під час їх 

перевезення», «Про посилення відповідальності посадових осіб за злочини, 

вчинювані під час продовольчої роботи» та ін. 

Закінчення періоду «воєнного комунізму» характеризувалося зниженням 

репресивного тиску на порушників внутрішнього трудового розпорядку, 

обмеженням санкцій дисциплінарними заходами. Перший Кодекс законів про 
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працю Української РСР було введено в дію 2 грудня 1922 року. Незважаючи 

на повне дублювання положень Кодексу РРФСР 1918 року, КЗпП УРСР 

містив низку новацій. Так, ст. 47, називаючи підстави звільнення працівника з 

ініціативи роботодавця, згадує про систематичне невиконання працюючим 

своїх трудових обов’язків, покладених на нього трудовим договором чи 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, про нез’явлення на роботі 

понад 3 дні підряд або в сумі понад 6 днів на місяць без поважних причин. По 

суті, названі порушення служать підставами дисциплінарної відповідальності 

у вигляді звільнення з роботи [18]. 

Окремий розділ цього Кодексу присвячено питанням, що стосуються 

правил внутрішнього трудового розпорядку, прийняття яких є обов’язковим 

на підприємствах з чисельністю персоналу понад 5 осіб. Важливою гарантією 

прав трудящих була норма про обов’язковість положень правил лише в разі 

прийняття їх у встановленому порядку й доведення до відома працюючих. 

Детальний їх зміст не визначався, була тільки згадка про те, що правила мають 

містити зрозумілі, точні й по можливості вичерпні вказівки щодо загальних і 

спеціальних обов’язків робітників та адміністрації, щодо меж і порядку 

відповідальності за їх порушення. Передбачався обов’язок Народного 

комісаріату праці УРСР за згодою Центральної Ради профспілок УРСР і 

Вищої ради народного господарства УРСР затверджувати типові правила 

внутрішнього трудового розпорядку. Вони стосувалися всіх підприємств та 

організацій, доки не будуть напрацьовані й затверджені в установленому 

порядку їх власні положення.  

Водночас з урахуванням важливості низки підприємств і галузей 

промисловості для них практикувалося прийняття спеціальних правил. 

Зазвичай у таких нормативних актах трудовій дисципліні приділялася досить 

значна увага. Як приклад, можна проаналізувати Приблизні правила 

внутрішнього розпорядку для промислових підприємств, затверджені 

Народним комісаріатом праці СРСР 19 липня 1927 року [19]. Вони містили 

досить розширене тлумачення прогулу як нез’явлення на роботу без поважних 
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причин, причому мав значення сам факт прогулу, без уточнення часу 

відсутності. Не класифікувався як прогул невихід на роботу в усіх випадках, 

дозволених адміністрацією, а також якщо працівник чи службовець не мав 

можливості усунути причину, що заважала йому вийти на роботу. Такими 

причинами є: (а) хвороба самого працівника чи серйозне захворювання кого-

небудь із членів його сім’ї, або смерть члена сім’ї працівника чи службовця, 

що вимагає його присутності у зв’язку з відсутністю інших осіб; (б) карантин; 

(в) стихійне лихо (пожежа, паводок тощо); (г) виконання працівником чи 

службовцем у передбачених законом випадках таких громадянських або 

суспільних функцій і повинностей як вибори до Ради, виконання обов’язків 

члена Ради, участь у з’їздах, виклик до суду у якості засідателя, експерта чи 

свідка тощо.; (ґ) арешт працівника; (д) виклик за розпорядженням 

адміністративних чи судових органів (п. 23 Правил) [19]. 

Дисципліні праці присвячено окремий розділ, що містить широке коло 

обов’язків працюючого. В окремому додатку під назвою «Табель стягнень» 

окреслено коло діянь, які, будучи в розумінні правотворця дисциплінарними 

проступками, підлягають заходам дисциплінарного реагування. Сюди 

належали:  

 самовільне залишення підприємства чи робочого місця;  

 прогул без поважних причин; 

 незаконна відмова від роботи, на яку працівник найнятий, а також 

відмова від надурочних робіт; 

 невиконання розпоряджень адміністративно-технічного 

персоналу, пов’язаних з виконанням тієї чи іншої роботи;  

 допущення і приведення із собою без дозволу адміністрації 

сторонніх осіб у робоче приміщення, в яке стороннім вхід заборонено;  

 ходіння без діла й відволікання інших працівників чи службовців; 

 призначення начальником цеху чи майстром без поважних причин 

працювати робітнику на несправних верстатах, машинах чи іншому 
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обладнанні, в результаті чого відбулося псування матеріалів чи засобів 

виробництва; 

 недостатній нагляд за справністю верстатів і невжиття заходів до 

їх ремонту; 

 затримка в ремонті верстатів, допущена особою, відповідальною 

за ремонт, що викликало простій у роботі;  

 неповідомлення про поломку верстата чи машини, а також робота 

на несправному верстаті без розпорядження адміністрації, якщо ці порушення 

викликали псування матеріалів, інструмента чи верстата; 

 невжиття заходів до виправлення зіпсованих механізмів, верстатів, 

машин, через що робітник зазнав травми, за наявності попередження про 

необхідність їх ремонту;  

 несвоєчасне забезпечення трудівника новою роботою, матеріалами 

чи інструментами, що сталося через халатність відповідальної особи; 

 забезпечення робітників неякісними виробничими матеріалами; 

 несвоєчасне отримання робітником із власної вини необхідних 

матеріалів і сировини, що викликало простій у роботі;  

  несвоєчасна видача робітникові необхідного спецодягу й 

запобіжних матеріалів;  

 невикористання ним виданого спецодягу й запобіжних засобів; 

 псування машин, верстатів, іншого обладнання підприємства; 

 недотримання робітником правил поводження з механізмами, а 

також засобів безпеки;  

 порушення ним правил і розпоряджень, невиконання яких може 

зумовити настання нещасного випадку;  

 втрата робітником інструментів, передача їх стороннім особам (в 

інші відділи) чи винесення їх із собою за межі підприємства без дозволу 

адміністрації;  

 проведення без дозволу адміністрації робіт для власних потреб;  
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 неодноразове невиконання без поважних причин норм виробітку; 

 перевищення робітником установленого відсотка браку;  

 недостатній нагляд за станом запобіжних механізмів на машинах; 

 недотримання протипожежних норм чи правил поводження з 

вогнем, паління в заборонених місцях;  

 недотримання необхідних заходів щодо підтримання робочих 

приміщень у чистоті, своєчасного видаленню сміття й утримання вбиралень 

згідно з правилами гігієни;  

 образа робітником чи службовцем адміністрації або образа 

представниками адміністрації робітника чи службовця;  

 сон на робочому місці;  

 поява чи перебування на підприємстві в нетверезому стані; 

 принесення й розпиття спиртних напоїв, участь в азартних іграх і 

бійці;  

 підроблення або передача з метою отримання винагороди 

пропускних посвідчень, нарядів, марок, лікарняних листків чи подібних 

документів іншим особам, які не мають права ними користуватись;  

 невиконання правил контролю й норм часу роботи, її 

інтенсивності і тривалості;  

 неподання відповідальними за це особами сигнальних дзвінків 

перед пуском чи терміновою зупинкою двигунів;  

  установлена симуляція захворювання [19]. Як бачимо, 

регулювання дисципліни праці було аж надто деталізовано, в результаті чого 

при потребі такі стягнення можна було застосовувати до досить значної 

кількості персоналу. 

З метою підвищення дисципліни державних службовців були засновані 

дисциплінарні суди. Губернський дисциплінарний суд або Головний 

дисциплінарний суд (залежно від посадового статусу порушника) за 

службовий недогляд чи дисциплінарний проступок мав право накладати такі 
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види стягнень: зауваження, догану з опублікуванням у пресі чи без цього, 

переміщення на іншу (нижчу) посаду, домашній арешт строком від 3-х діб до 

одного місяця, позбавлення права займати відповідальні посади в державних 

органах строком до 2-х років, звільнення з посади, покладення обов’язку 

компенсувати понесені збитки [20]. 

Цікава новація міститься в постанові Центрального виконавчого 

комітету СРСР від 13 жовтня 1929 року «Про основи дисциплінарного 

законодавства СРСР та союзних республік» [21], за якою до низки посадових 

осіб можуть бути застосовані заходи дисциплінарного впливу за проступки, 

які хоча й не є порушеннями обов’язків по службі чи трудової дисципліни, 

проте несумісні з гідністю і призначенням цих осіб в силу особливого 

характеру виконуваних ними функцій. Установлювалося, що дисциплінарна 

відповідальність має місце або в порядку підлеглості, визначеному цією 

постановою, або в порядку, встановленому правилами внутрішнього 

трудового розпорядку й доданих до них табелів стягнень. 

У перебігу чергової хвилі боротьби з порушниками дисципліни 28 

грудня 1938 року була прийнята постанова РНК, ЦК ВКП (б) СРСР «Про 

заходи щодо покращення трудової дисципліни, покрашення практики 

державного соціального страхування і боротьби зі зловживаннями у цій 

справі» [22]. Логічно було зазначено, що застосування навіть крайнього заходу 

дисциплінарного покарання – звільнення з роботи, по суті, не є ефективним, 

оскільки працівник швидко знаходить нову роботу. Тому були започатковані 

організаційні методи забезпечення трудової дисципліни. Так, було введено 

диференціацію на різні соціальні виплати залежно від часу безперервного 

стажу роботи на одному й тому ж підприємстві, а право на відпустку 

надавалося тільки зі спливом 11-місячного строку такої роботи тощо. 

Що стосується регулювання трудових відносин і дисципліни праці під 

час Другої світової війни, то вважаємо, що не зовсім коректно в мирний час 

оцінювати законність того чи іншого заходу. Як правильно зазначав 

В.М. Рубінштейн, особливість дисципліни праці у воєнний час полягала в 
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беззаперечному підпорядкуванні працівників керівникам трудового процесу 

[23, c. 8]. Звідси – й вимоги до суворого й чіткого виконання розпорядку 

роботи, фактичне повернення до трудової повинності, неприпустимість 

самовільного залишення виробництва, недопущення ледарства й неробства. 

Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про перехід на восьмигодинний 

робочий день, на семиденний робочий тиждень і про заборону самовільного 

виходу робітників і службовців з підприємств та установ» від 28 червня 1940  

року скасовувалось обов’язкове звільнення за прогул; його наслідком була 

передача справи до суду і присудження покарання у вигляді виправних робіт 

[24]. Логічним продовженням попереднього документа 26 червня 1941 року 

був прийнятий ще один Указ – «Про режим робочого часу робітників та 

службовців на період війни». Цей нормативний акт забороняв самовільний 

перехід працівників з одного підприємства на інше. Самовільне залишення 

роботи або прогул тягли за собою кримінальну відповідальність у формі 

виправно-трудових робіт строком до шести місяців з утриманням 25 % 

заробітної плати [18, с. 50]. На багатьох підприємствах (зокрема транспорту, 

зв’язку, оборонної промисловості) праця прирівнювалася до мілітаристських 

умов. Відповідно, і їх працівники за статусом ставали військовослужбовцями, 

а тому самовільне залишення підприємства прирівнювалося до дезертирства з 

притягненням до відповідальності і призначенням покарання судами 

Військового трибуналу. Незважаючи на таке, так би мовити, своєрідне 

«закріпачення персоналу», на фактичне знищення поняття трудового 

договору, жорсткість, а іноді й жорстокість деяких заходів регулювання праці, 

вони сприяли перемозі країни у цій війні, і далеко не факт, що її вдалося б 

досягти за більш лояльнішого ставленню до регламентації трудових відносин. 

По закінченні воєнних дій відбувається поступовий перехід до мирної 

праці, в тому числі пом’якшення репресивних методів забезпечення трудової 

дисципліни. Із прийняттям Указу Президії Верховної Ради СРСР від 14 липня 

1951 року прогул знову став підставою для дисциплінарної відповідальності із 

застосуванням стягнення згідно з правилами внутрішнього розпорядку чи 
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звільнення з роботи. І лише у випадку прогулу неодноразового (понад 2 рази 

протягом 3-х місяців) чи тривалого (понад 3 дні), а також у разі самовільного 

залишення території підприємства керівник мав право передати справу до 

суду для вирішення питання про притягнення працівника до кримінальної 

відповідальності [25]. Повністю можливість кримінального провадження за 

вказані дії була скасована тільки в 1956 році [26]. 

У 60-70-х роках ХХ ст. активізуються тенденції демократичних змін у 

правовому регулюванні інституту дисципліни праці. Серед найважливіших 

актів цього періоду варто виділити наступні: Типові правила внутрішнього 

трудового розпорядку для робітників та службовців державних, 

кооперативних та громадських підприємств, затверджені постановою 

Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати 

(в редакції від 12 січня 1957 року і 29 вересня 1972 року) [27]; Положення про 

порядок розгляду трудових спорів (у редакції від 31 січня 1957 року [28] і 20 

травня 1974 року) [29]; Основи законодавства Союзу СРСР та союзних 

республік про працю (від 15 липня 1970 року) [30]; Кодекс законів про працю 

УРСР (від 10 грудня 1971 року); Положення про права фабричного, 

заводського, місцевого комітету професійної спілки (від 27 вересня 1971 року) 

[31].  

Принциповою є відмова від адміністративної і кримінальної 

відповідальності за дисциплінарні проступки. Перелік дисциплінарних 

стягнень становлять зауваження, догана, сувора догана, переведення на нижче 

оплачувану роботу або нижчу посаду строком до 3-х місяців, звільнення. 

Остання санкція, як найбільш суворе покарання, могла бути застосована лише 

за систематичне невиконання робітником чи службовцем без поважних 

причин трудових обов’язків, якщо раніше вже застосовувалися заходи 

дисциплінарного чи громадського впливу, а також за прогул без поважних 

причин. Водночас стосовно прогулу в адміністрації підприємства була й 

альтернатива застосування вищезазначених заходів примусу. За нез’явлення 

на роботі протягом всього робочого дня чи появу на робочому місці в 
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нетверезому стані (саме така дефініція прогулу містилася в чинному 

законодавстві) порушник дисципліни міг бути позбавлений права на 

отримання відсоткової надбавки за вислугу років на строк до 3-х місяців або 

йому знижувалася одноразова винагорода за вислугу років у розмірі до 25 % 

(за стаж роботи за спеціальністю на підприємстві) [27]. Незалежно від факту 

застосування заходів дисциплінарного чи громадського стягнення винний у 

допущенні прогулу позбавлявся (повністю або частково) виробничої премії, а 

також зменшувалась (або повністю виключалася) винагорода за підсумками 

роботи за рік. 

 Зростанню прав персоналу сприяло й підвищення статусу 

профспілкових органів, надання їм суттєвих повноважень впливу на 

впорядкування дисципліни праці: зокрема, (а) запроваджувалась обов’язкова 

згода профспілки на звільнення працюючого з ініціативи роботодавця; 

(б) профспілка мала повноваження ініціювати усунення від займаних посад чи 

притягнення до відповідальності керівних посадовців підприємства, в діях 

яких прослідковувалися бюрократизм, тяганина у вирішення нагальних 

питань, порушення трудового законодавства й зобов’язань за колективним 

договором; (в) продовжує втілюватися у життя такий важливий механізм 

оскарження рішень роботодавця про накладення дисциплінарних санкцій, як 

право працівника на розгляд таких рішень у комісії по трудових спорах, у 

профспілкових комітетах та судах. Інакше кажучи, фактично встановлюється 3 

інстанції оскарження протиправних дій керівника підприємства, хоча за 

деяких умов допускається безпосереднє звернення до суду за захистом 

порушених прав (зокрема, поновлення на роботі). 

В Основах законодавства Союзу РСР та союзних республік і в Кодексі 

законів про працю УРСР трудовій дисципліні присвячено окремий розділ, 

визначені методи її забезпечення, процедури дисциплінарного провадження, 

заходи заохочення і стягнення. Звертаємо увагу на те, що до систематизації 

трудового законодавства 1971 р. формально діяв Кодекс законів про працю 

1922 р., хоча численні підзаконні акти, що скасовували, змінювали, 
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уточнювали й розвивали його положення (причому не вносили змін 

безпосередньо до нього, а приймалися самостійними правовими актами), по 

суті, створили абсолютно іншу регламентацію трудової дисципліни. 

Пояснення такої ситуації вбачається в намаганні керівництва Радянської 

держави регулювати всі питання суспільного і громадського життя в так 

званому ручному порядку, визначаючи суворість заходів для порушників 

дисципліни залежно від політичної ситуації в країні. До того ж з 1938 р. по 

1952 р. цей Кодекс взагалі навіть не перевидавався. Правда, в 1952 р. він був 

опублікований як нумероване видання і розсилався за списками. В анотації до 

нього зазначалося, що Кодекс призначається для службового використання 

працівниками суду і прокуратури [32, c. 36]. Звичайно, це відповідало духу 

радянської правової системи, коли громадяни отримують рівно стільки 

інформації, скільки потрібно державі; до того ж не виникатиме запитань щодо 

невідповідності підзаконних актів існуючому Кодексу (наприклад, з приводу 

того, що вважати прогулом і яка відповідальність є його наслідком). 

У 1983-1984 рр. спостерігається чергове посилення дисциплінарної 

відповідальності. Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 28 липня 

1983 року «Про додаткові заходи по зміцненню трудової дисципліни» [33] і до 

Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених 

постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС 20 липня 1984 

року [34] в чергове змінено тлумачення прогулу. Тепер ним визнавалася 

відсутність працівника на роботі без поважних причин понад 3 години 

протягом робочого дня; при цьому не уточнювалося, мається на увазі 

відсутність на робочому місці чи на території підприємства. Поява на роботі в 

нетверезому стані, яка раніше прирівнювалася до прогулу, тепер виділена в 

окремий дисциплінарний проступок, що спричиняв дострокове припинення 

трудового договору. 

 Методами забезпечення внутрішнього трудового розпорядку, боротьби з 

прогульниками та іншими злісним порушниками дисципліни праці додатково 

визначено: 
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 зменшення чергової відпустки на кількість днів прогулу (проте 

відпустка не могла тривати менше 12 робочих днів);  

 при переведенні на іншу, нижчеоплачувану роботу чи посаду 

забороняється звільнення за власним бажанням, також цей строк не 

зараховується в попередження при такому звільненні; 

 особам, звільненим за систематичне порушення трудової 

дисципліни, прогул без поважних причин чи появу на роботі в нетверезому 

стані, премії за новим місцем роботи півроку виплачуються в розмірі 50 % (за 

сумлінної поведінки цей строк може бути скорочено до 3-х місяців);  

 при звільненні за власним бажанням без поважних причин 

трудівник повинен попередити про це роботодавця не пізніше як за 2 місяці; 

 працівник, який заподіяв шкоду майну підприємства в 

нетверезому стані, несе повну матеріальну відповідальність. 

 Аналізуючи розвиток інституту дисципліни праці, ми звертали увагу, що 

ключове значення тоталітарна комуністична влада приділяла саме методам 

примусу, дисциплінарного покарання, зменшення чи збільшення розміру 

відповідальності залежно від потреб часу. У той же час це не означає, що їх 

перелік є вичерпним, оскільки паралельно застосовувалися також економічні 

методи, заходи переконання, виховання й заохочення за сумлінну працю. 

 Що стосується заохочення, то варто відмітити, що тривалий час 

Радянська держава не приділяла їм належної уваги як засобам стимулювання 

сумлінної праці. Кодекси законів про працю 1918 р. і 1922 р. взагалі 

ігнорували можливість їх застосування, бо вважалося, що людина за своїм 

визначенням має працювати зразково, інакше її очікує відповідне покарання. 

Попри це, ще з початку 20-х років як знак особливої пошани й поваги за 

трудові заслуги став використовуватися термін «Герой Праці». Грамоти з 

таким словосполученням стали вручатися передовим робітникам з великим 

трудовим стажем губернськими радами профспілок за поданням зборів 

трудового колективу. Одночасно з цим документом вручалися цінні 

подарунки (як правило, дефіцитні товари). Наприклад, у березні 1922 року за 
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дострокове відновлення Уфімської міської електростанції 8 робітників були 

удостоєні звання «Герой Праці». Постановою Уфімської губернської ради 

профспілок кожному з них було видано по півтора пуда борошна, по 

комплекту натільної білизни й по одній парі черевиків [35].  

У 1927 р. «Герой Праці» було офіційно визнано почесним званням, яке 

може присвоюватись особам за особливі досягнення в сфері виробництва, 

наукової діяльності, державної чи громадської служби зі стажем роботи не 

менше 35 років (у виняткових випадках цей строк міг бути зменшений) [36]. 

Звання присвоюється постановою Президії ЦВК СРСР (чи союзної 

республіки) за поданням Всесоюзної центральної ради професійних спілок чи 

ради профспілок відповідної союзної республіки за належністю. У свою чергу, 

пропозиція останньої про нагородження оформлювалася постановою місцевої 

ради профспілки, прийнятою з власної ініціативи або за поданням державних 

органів (громадських організацій).  

Це одне з найвищих державних звань вперше було просвоєно: Н.А. 

Бушуєву – робітникові текстильної фабрики за попередження вибуху в 

котельні та 50-річний трудовий стаж; В.М. Федорову – робітникові 

вагоноремонтного заводу за численні раціоналізаторські пропозиції та 40-

річний трудовий стаж; П.Х. Староватову – вчителеві за визначні успіхи в 

педагогічній роботі; М.Х. Курбангалєєву – вчителеві за підготовку татарською 

мовою понад 50 начальних посібників [37, с. 398]. 

Незважаючи на важливий моральний складник самого факту присвоєння 

звання «Герой Праці», його отримання було пов’язано з наданням деяких 

преференцій в соціально-економічній сфері. Зокрема, пенсійне забезпечення 

лауреатів цього звання становило 3/4 повного заробітку (при продовженні 

праці – додатково до зарплати виплачувалася половина цієї суми); у випадку 

смерті чи безвісти відсутності Героя Праці його утриманцям виплачувалася 

пенсія розміром 2/3 (якщо троє й більше осіб), 1/2 (якщо двоє), 1/3 (якщо одна 

особа) від повного розміру пенсії. При цьому не мав значення факт виходу на 

пенсію чи її призначення самому Герою Праці. Також установлювалися 
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житлові й комунальні пільги, звільнення від сплати прибуткового податку, їх 

пенсії не оподатковувалися єдиним сільськогосподарським податком тощо. 

Поряд з нагородженням різними відзнаками й медалями важливим 

чинником стимулювання сумлінної праці, суворого й неухильного дотримання 

трудової дисципліни була практика соціалістичних змагань. Ще в 1929 р. 

постановою РНК СРСР була звернена увага на принципову важливість 

пробудження творчої енергії й ініціативності робітників, на неухильне 

дотримання виробничих і технологічних процесів, а також установлювалося 

преміювання за досягнуті успіхи в рамках соціалістичного змагання [38]. 

Преміювалися робітники за зростання продуктивності праці, збільшення 

випуску виробів і покращання їх якості, за економію витратних матеріалів, 

якщо при цьому не допускалося зниження інших показників ефективності 

праці. Цей вид заохочення надавався за підсумками роботи за рік як 

безпосередньо працівникам, так і колективам окремих структурних 

підрозділів чи всьому підприємству в цілому. 

Преміювання здійснювалося за рахунок коштів спеціальних фондів, що 

формувалися за рахунок відрахувань у розмірі до 40 % від економії, 

досягнутої протягом господарського року внаслідок застосування практики 

соціалістичних змагань. Премії видавались у вигляді асигнувань на 

задоволення культурно-побутових потреб колективу підприємства чи його 

підрозділів, бригад, груп, а також окремим робітникам. Причому останні 

могли отримувати винагороду у грошовій формі. 

Теоретичним фундаментом пропаганди масового застосування 

соціалістичних змагань послужили праці таких вчених як Г.М. Москаленка 

[39, с. 60-62], А.В. Віннікова [40, с. 159-165], А.Г. Герценштейна [41,                 

с. 89-102], І.С. Войтинського [42, с. 157] та ін. У своїх напрацюваннях 

науковці намагалися обґрунтувати правильність політики влади в царині 

трудових відносин, причому досить специфічно підходили вони до 

тлумачення поняття «інститут дисципліни праці». Наприклад, у розумінні А.Є. 

Семенової, трудова дисципліна – це невід’ємний складник 
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загальнодержавного змагального руху, природна необхідність виробничого 

процесу, заснованого на свідомості працюючих. Не визнаючи потреби 

виділення дисципліни праці окремим інститутом трудового права, вчена 

чомусь ігнорує факт правовідносин працівника й роботодавця і ставиться під 

сумнів доцільність існування правил внутрішнього трудового розпорядку [43, 

с. 94]. 

Науковці фактично обстоюють тезу про функціонування 2-х методів 

забезпечення трудової дисципліни – переконання і покарання, роблять усі 

можливі спроби переконати громадянина у правильності політики партії і в 

організації соціально-виробничих процесів у країні, а у випадку незгоди 

останнього з такою констатацією стану речей (у тому числі спроби 

проаналізувати їх раціональність чи ефективність або запропонувати власні 

підходи до їх регулювання) він одразу оголошувався несвідомим елементом і 

зазнавав жорстких заходів дисциплінарного примусу. Звичайно, беручи до 

уваги такі доробки правознавців, треба робити знижку на те, що коло 

наукових пошуків було досить обмеженим, тим паче вчені не завжди могли 

публічно озвучити погляди, яких дійсно дотримуються. Проте в будь-якому 

випадку такі теоретичні праці створили додаткове підґрунтя продовження 

практики нерівнозначного застосування методів забезпечення дисципліни 

праці. Мається на увазі перебільшення ролі одних методів (переконання і 

примус) та ігнорування інших (заохочення) [44, c. 306]. 

Нестача житла, труднощі із забезпеченням продуктами харчування, 

одягом, іншим предметами домашнього вжиту активно використовувалися як 

економічні важелі в дотриманні дисципліни й у збереженні робочого місця. 

Згідно з постановою ЦВК і РНК СРСР від 15 листопада 1932 року працівників 

у разі нез’явлення на роботу протягом одного дня без поважних причин 

звільняли з роботи з позбавленням права користуватися житлом, наданим їм 

підприємством, позбавляли права користування продовольчими і 

промисловими картками, виданими підприємством 45. Ця постанова 

знайшла свій подальший розвиток у нормативно-правовому акті від 17 жовтня 
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1937 року «Про збереження житлового фонду та поліпшення житлового 

господарства у містах», п. 31 якої передбачав, що в разі надання житла у 

зв’язку з належним виконанням трудових обов’язків особа може бути 

виселена з нього в адміністративному порядку й без надання житлової площі у 

випадках: а) звільнення з роботи – стосовно будинків державних підприємств 

чи орендованих ними приміщень. Правило це не поширюється на робітників, 

звільнених у зв’язку з інвалідністю чи каліцтвом, і на сім’ї працівників, 

призваних на дійсну військову службу; б) звільнення за власним бажанням, за 

порушення трудової дисципліни чи за вчинення злочину – стосовно будинків 

державних установ чи орендованих ними приміщень [46]. Варто наголосити, 

що через рік після виходу цього акта статус будинку перестав мати значення, 

виселення відбувалося у будь-якому випадку при звільненні працюючого з 

власної ініціативи або при вчиненні ним дисциплінарного (кримінального) 

правопорушення [22]. 

 Наприкінці 30-х років відбуваються суттєві зміни в системі державних 

нагород за трудові успіхи. Так, 27 грудня 1938 року Президія Верховної Ради 

СРСР прийняла низку регулюючих указів. Замість звання «Герой Праці» 

запроваджувалося звання Герой Соціалістичної Праці. Дещо були уточнені й 

підстави нагородження. Тепер таке звання присвоювалося за виданні заслуги 

перед державою в ході новаторської діяльності у сферах промисловості, 

сільського господарства, транспорту, торгівлі, наукових відкриттів і технічних 

винаходів, сприяння підйому народного господарства, науки, культури, 

зростанню могутності і слави СРСР [47]. Інакше кажучи, ключову роль став 

відігравати сам факт заслуг без прив’язки до тривалості трудового стажу. 

Героям Соціалістичної Праці вручався також орден Леніна й золота медаль 

«Серп і молот» [48]. Додатково двічі Героям у честь їх заслуг споруджувався 

бронзовий бюст на їх батьківщині. 

Наступними в ієрархічній системі нагород за трудові досягнення є 

медалі «За трудову звитягу» й «За трудову відзнаку». Перша медаль була 

вищою за рангом і присуджувалася за самовіддану трудову діяльність і 
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проявлену при цьому звитягу. Нагородженими могли бути як громадяни 

СРСР, так і іноземці за перевиконання норм виробітку, планових завдань і 

соціалістичних зобов’язань, за підвищення продуктивності праці й 

покращання якості продукції, за ефективне використання нової техніки й 

освоєння прогресивних технологій, за цінні винаходи й раціоналізаторські 

пропозиції, за успіхи в науці, освіті, культурі, літературі, мистецтві, спорту та 

в інших галузях трудової діяльності [49]. Медаль вручалася згідно з Указом 

Президії Верховної Ради СРСР; цей же орган міг її позбавити. 

Лише за перший місяць дії цих указів нагороди отримали 123 

працівники. Так, перший Указ про вручення медалі «За трудову звитягу» було 

підписано 15 січня 1939 року, коли за виняткові заслуги перед країною у 

справі озброєння армії, створення й освоєння нових зразків озброєнь були 

нагороджені 22 робітники заводу № 8 ім. Калініна. Через 2 дні за наукове 

розроблення методу підземної газифікації вугілля й успішне його освоєння 

нагороджено 14 працівників тресту «Підземгаз», а 21 січня 1939 року були 

відзначені 87 передовиків сільського господарства Узбекистану. 

Що стосується медалі «За трудову відзнаку», то нагородження нею 

також було виключною компетенцією Президії Верховної Ради СРСР, 

причому факт наявності радянського громадянства значення не мав. Медаль 

вручалася за ударну роботу, що сприяє зростанню продуктивності праці й 

покращанню якості продукції, за успіхи в соціалістичному змаганні, за 

трудовий внесок у будівництво, реконструкцію стратегічних об’єктів, за цінні 

винаходи й раціоналізаторські пропозиції, успішну роботу в різних сферах 

наукової, культурної, виховної, спортивної та іншої діяльності [50]. 

Своєрідним заохоченням було першочергове надання зразковим 

працівникам дефіцитних товарів. Досить часто, через підвищений попит і 

малу пропозицію на підприємства (у його структурних підрозділах) 

проводилися спеціальні лотереї серед персоналу, переможці яких здобували 

право на отримання предметів побуту чи інших речей домашнього вжитку. 
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 У силу специфіки характеру командно-адміністративної економіки за 

більшістю промислових підприємств були закріплені заклади культури й 

відпочинку. Ці підприємства мали окремі структурні підрозділи, що займалися 

будівництвом житлових будинків. Відповідно, виникали недисциплінарні 

методи стимулювання належного виконання робітниками своїх трудових 

обов’язків. Наприкінці 30-х років була прийнята норма, за якою переважне 

право на отримання путівок до санаторіїв надавалося тим працівникам, які без 

перерви пропрацювали на підприємстві понад 2 роки [22]. Дещо пізніше 

вступило в силу положення, згідно з яким робітникам і службовцям, які 

успішно й добросовісно працювали, переваги в просуванні по роботі 

надаються в першу чергу, як і пільги у сфері соціально-культурного 

обслуговування (путівки до санаторіїв, баз відпочинку, поліпшення житлових 

умов тощо). 

Не була нормалізована система заохочень і в Типових правилах 

внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців державних, 

кооперативних і громадських підприємств та установ від 18 січня 1941 року за 

№ 120. Фактично лише із затвердженням нового формулювання цих Правил у 

1957 р., а також у їх подальшої редакції 1972 р. [27] заохоченням було 

відведено належну роль. Так, п. 21 цих Правил містив визначення терміна 

«заохочення», підстав його застосування. Заохоченнями визнавалися: зразкове 

виконання працюючим покладених на нього трудових обов’язків, успіхи в 

соціалістичному змаганні, підвищення продуктивності праці, покращання 

якості продукції, тривала й бездоганна робота, новаторство та інші успіхи у 

праці. До їх числа входили: оголошення подяки, видача грошової премії, 

нагородження цінним подарунком, почесною або цінною грамотою, занесення 

до Книги пошани, на Дошку пошани тощо. Цей перелік, звичайно, не є 

вичерпним, і може бути доповнений витягом із правил внутрішнього 

трудового розпорядку конкретного підприємства, установи чи організації. 

Нагородження почесною грамотою й занесення на Дошку (чи в Книгу) 

пошани відбувалося разом з місцевим комітетом професійної спілки, в інших 
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випадках – за його погодженням. Заохочення оголошувалися в наказі 

(розпорядженні) роботодавця й заносилося до трудової книжки трудівника. 

Для того щоб домогтися додаткових стимулів для інших працівників, 

відповідне рішення доводилося до відома колективу, причому поведінка 

нагородженого працівника позиціонувалася як еталон, приклад для інших. 

Водночас заборонялося безпідставне завищення розмірів матеріального 

заохочення з метою переманювання цінних працівників з одного підприємства 

на інше. Незалежно від жодних підстав керівництво установи мало керуватися 

виключно принципом рівної оплати за рівну працю. 

Як уже зазначалося, законодавство про працю передбачало можливість 

найбільш сумлінним працівникам, які досягли особливих трудових успіхів і 

звитяг, бути представленими до нагородження орденами, медалями, 

почесними грамотами, нагрудними знаками, до присвоєння почесних звань і 

звань почесного робітника певної професії. Серед найбільш шановних відзнак 

разом із зазначеними вище (звання Героя Соціалістичної Праці, орден Леніна, 

медалі «Серп і молот», «За трудову відзнаку», «За трудову звитягу») почесним 

також були медалі «В пам’ять 1500-річчя Києва», «За звитяжну працю», «За 

військову звитягу», «Ветеран праці», «50 років радянській міліції» та ін. 

Перейдімо до їх розгляду. 

Мільйони радянських громадян своєю щоденною працею, 

добросовісним виконанням трудових обов’язків теж сприяли розбудові країни. 

Саме для їх відзначення в 1974 р. буда заснована медаль «Ветеран праці» [51], 

якою нагороджувалися трудівники за довголітню сумлінну працю в знак 

визнання їх трудових заслуг по досягненні трудового стажу, необхідного для 

призначення пенсії за вислугу років чи за віком. Ініціювали питання про 

доцільність такого нагородження адміністрація підприємства, його партійні і 

профспілкові організації й місцеві державні органи. У разі схвального рішення 

медаль «Ветеран праці» вручалася від імені Президії Верховної Ради СРСР 

президіями Верховних Рад союзних та автономних республік, виконавчими 

комітетами крайових, обласних, а також Київської Московської, 



44 

Ленінградської міських Рад. Для підвищення стимулюючого складника, для 

формування в інших працівників стійкого розуміння необхідності дотримання 

трудової дисципліни, вручення медалі відбувалося, як правило, під час 

урочистих зборів трудового колективу. 

Поряд із низкою відзнак, які отримували особи незалежно від роду 

трудової діяльності, існували і спеціальні нагороди для представників окремих 

професій. За приклад можна назвати медаль «50 років радянській міліції». 

Згідно із затвердженим положенням, нею нагороджувалися особи вищого, 

старшого, середнього й молодшого керівного і рядового складу міліції, які 

позитивно характеризувалися і станом на певну дату перебували на службі в 

органах, установах і начальних закладах Міністерства охорони громадського 

порядку СРСР, мали спеціальні звання міліції, а також особи, звільнені з 

органів охорони громадського порядку в запас чи відставку з вислугою понад 

25 років [52]. Нагородження медаллю оформлювалося відповідним наказом 

Міністра охорони громадського порядку СРСР, міністрів охорони 

громадського порядку союзних та автономних республік, начальників 

управлінь охорони громадського порядку крайових, обласних, міських Рад 

депутатів, дорожніх відділів (управлінь) міліції й начальних закладів цього 

Міністерства. 

На найвищому державному рівні нарешті було визнано, що заходи по 

зміцненню трудової дисципліни не можуть обмежуватися виключно 

покаранням порушників останньої. У постанові Ради Міністрів СРСР від 28 

липня 1983 року суттєву увагу приділено саме соціально-економічним 

методам забезпечення внутрішнього трудового правопорядку [33]. Нею 

рекомендувалося якомога більше поширювати практику організації 

побутового обслуговування працівників безпосередньо на виробництві, 

створювати комплексні приймальні пункти, столи замовлень, спеціалізовані 

лікарські кабінети, розвивати мережу дитячих дошкільних закладів, звертати 

пильну увагу на покращання організації громадського харчування, надавати 

інші види послуг персоналу у його вільний від роботи час.  
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Постановою зверталась увага керівників підприємств, організацій на 

необхідність широкого застосування практики встановлення додаткових пільг 

і переваг за рахунок заохочувальних фондів для передовиків і новаторів 

виробництва, для осіб, які тривалий час добросовісно працюють на 

конкретному підприємстві, найповнішого врахування результатів трудової 

діяльності робітників, службовців і колгоспників при визначенні їм часу 

відпустки, розподіленні квартирного фонду, організації санаторно-курортного 

лікування. Окремою гарантією було встановлено, що персоналу за умови 

сумлінної праці й відсутності фактів порушень трудової дисципліни надається 

2-й і 3-й день додаткової відпустки за безперервний стаж роботи не через 

кожні 2 роки (як було раніше), а за кожен рік роботи. 

 Зазначені вище методи переконання, заохочення і примусу 

застосовувалися до всіх професій без обмежень. Водночас стосовно низки 

категорій трудящих існували окремі нормативні акти, що визначали специфіку 

регулювання дисципліни праці при виконанні покладених на них трудових 

функцій. Як правило, це стосувалося силових органів (Збройні Сили, міліція), 

державних службовців (судді, прокурори), представників стратегічних галузей 

промисловості (транспорт, зв’язок, оборона). Так, важливість дотримання 

трудової дисципліни персоналом, який обслуговує залізничний транспорт, 

пов’язана з ризиками для життя пасажирів, своєчасним транспортуванням 

вантажів, збереженням цілісності майна, що перевозиться. Відповідно, 

порушення трудових обов’язків може мати наслідком як дисциплінарну, так і 

судову відповідальність [53]. 

 Службовим проступком (як підставою для застосування 

дисциплінарного стягнення) є порушення дисципліни праці, що не містить 

ознак злого умислу, ворожості до Радянської влади, інших ознак, які 

зумовлюють судову відповідальність. Службовим проступком є також 

невикористання начальниками в необхідних випадках своєї посадової влади 

для притягнення порушників трудового розпорядку до відповідальності. До 

залізничників могли бути застосовані такі види дисциплінарних стягнень: 
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зауваження, догана, сувора догана, судова догана з попередженням про 

звільнення, арешт до 20 діб з виконанням службових обов’язків, арешт до 20 

діб без виконання службових обов’язків, переведення на нижчеоплачувану 

посаду строком до одного року, звільнення, звільнення із забороною до одного 

року працювати взагалі на залізничному транспорті чи на окремих посадах. 

Звичайно, можна зрозуміти важливість безпеки на залізничному транспорті, 

проте викликає застереження можливість посадових осіб без санкції суду 

обмежовувати свободу громадян. Адже Статутом про дисципліну 

залізничників керівникам різних рангів, починаючи від начальника дільниці та 

закінчуючи Народним комісаром шляхів сполучень, надано повноваження 

приймати рішення про можливість арешту працівника [53]. 

Більш серйозно каралося порушення дисципліни робітниками 

залізничного транспорту, безпосередньо задіяними в русі потягів. Тому за 

невиконання отриманих розпоряджень, залишення посту, знаходження на 

роботі в нетверезому стані, псування засобів транспорту, недбалий догляд за 

рухомим складом і залізничними коліями, невиконання вимог сигналізації та 

інше винна особа притягалася до відповідальності не в дисциплінарному, а в 

судовому порядку. 

Значне місце було приділено й відзнакам на трудовому фронті, що 

полягали у зразковому виявленні робітниками транспорту соціалістичного 

ставлення до праці, а саме: (а) у такому ставленні до праці, завдяки якому було 

досягнуто покращення роботи і стану залізничного транспорту; (б) у 

виявленні ініціативи, завдяки якій були досягнуті вищезазначені успіхи; (в) у 

прояві самовідданості, героїзму, винахідливості, що сприяло уникненню 

аварій на транспорті, людських жертв, псуванню техніки, припиненню руху 

поїздів тощо. При переліку заходів заохочень знову було акцентовано увагу на 

те, що останні встановлюються з метою розвитку соціалістичного змагання й 

можуть виявлятись в оголошені подяки, грошовій нагороді, цінній нагороді, 

почесній грамоті, у призначенні на вищу посаду, нагородженні знаком 
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«Почесний залізничник», занесенні на Дошку пошани, представленні до 

державної нагороди СРСР. 

Згідно зі Статутом про дисципліну працівників зв’язку СРСР окремим 

заохоченням зв’язківців є присвоєння звання «Майстер зв’язку», причому 

цікаво, що дисциплінарні стягнення щодо носіїв цього звання застосовуються 

винятково з дозволу Міністра зв’язку СРСР чи його заступників [54]. При 

застосуванні заохочень потрібно враховувати такі особливості:  

 право оголошення подяки має кожен керівник; 

 преміювання й нагородження цінним подарунком здійснює 

керівник, який має повноваження приймати на роботу працівників, 

призначених на ці цілі розпоряджатися коштами;  

 рішення про занесення до Книги пошани чи на Дошку пошани 

приймається керівником підприємства за участі профспілки; 

 присвоєння звання «Майстер зв’язку», занесення до Книги пошани 

Міністерства зв’язку СРСР та ЦК професійної спілки зв’язківців здійснюється 

Міністром зв’язку СРСР спільно з профспілковими органами. 

Підставою для притягнення членів суддівського корпусу до 

дисциплінарної відповідальності є порушення трудової дисципліни, недоліки в 

судовій роботі внаслідок недбалості, вчинення дій, що ганьблять статус судді. 

Дисциплінарне провадження здійснюють уповноважені суддівські колегії, які 

у випадку невідповідності порушника дисципліни займаній посаді, ставлять 

про це до відома міністра юстиції СРСР чи союзної республіки з порушенням 

питання про відкликання судді із займаної посади [55]. 

Окремим положенням була врегульована система заохочення й система 

заходів дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури. Прокурори 

і слідчі прокуратур заохочуються й нагороджуються за зразкове виконання 

своїх службових обов’язків, за ініціативу, оперативність та інші відзнаки по 

службі, що сприяють посиленню прокурорського нагляду, розкриттю й 

попередженню злочинів і зміцненню законності. Додатково до заохочень, 

установлених загальним законодавством, сумлінні працівники прокуратури 
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можуть бути підвищені у класному чині, представлені до нагородження 

почесною грамотою ЦК профспілки працівників державних установ та 

Генерального прокурора СРСР [56].  

Стосовно відповідальності зазначених працівників за їх службові 

проступки, визначено, що дисциплінарні стягнення застосовуються за 

порушення покладених на них обов’язків і за ганебні вчинки в ситуаціях, коли 

повністю вичерпані всі заходи виховання або якщо у зв’язку з тяжкістю діяння 

останні не можуть бути використані, в першу чергу міри товариського впливу 

колективу на винних осіб, а також переконання з боку керівника. Характер 

правопорушень визначається з урахуванням ступеня вини правопорушника, 

суспільної шкідливості його дій і попередньої поведінки. 

Виходячи зі специфіки несення військової служби, її безпосереднього 

зв’язку з обороною й безпекою країни спеціальні заходи забезпечення 

трудової дисципліни були передбачені Дисциплінарним статутом Збройних 

Сил держави. У ньому закріплено, що заохочення є важливим способом 

виховання військовослужбовців і зміцнення військової дисципліни. 

Начальники й командири мають право представляти підлеглих їм людей до 

нагороджень орденами й медалями СРСР за мужність і відвагу, проявлені при 

виконанні військового обов’язку, за відмінні показники у бойовій і політичній 

підготовці, відмінне засвоєння нової складної бойової техніки, зразкове 

керівництво військами та інші видатні заслуги перед державою і Збройними 

Силами держави. Спеціальними видами заохочень були: (а) зняття раніше 

накладеного стягнення, (б) надання одного додаткового звільнення з 

розташування частини (для військових строкової служби), (в) нагородження 

особистою фотографією на фоні розгорнутого прапора військової частини, (г) 

повідомлення на батьківщину чи за місцем попередньої роботи про зразкове 

несення військової служби та про заходи заохочення, (д) присвоєння 

чергового звання і (е) надання короткострокової відпустки [57].  



49 

Допускалося застосування заходів заохочень як стосовно окремого 

військовослужбовця, так і всього особового складу підрозділу (команди) або 

частини (оголошення подяки, нагородження грамотою). 

Окрема глава в Дисциплінарному статуті Збройних Сил СРСР була 

присвячена питанню військової дисципліни й відповідальності за її 

недотримання. При вчиненні проступку командир (начальник) мав нагадати 

порушникові про обов’язки військової служби, а за необхідності вжити 

стягнення. З метою громадського осуду факти порушення дисципліни можуть 

обговорюватися на зборах особового складу армійських підрозділів (зборах 

офіцерів, прапорщиків), товариських судах честі офіцерів. Серед специфічних 

видів стягнень варто виділити позбавлення чергового звільнення з 

розташування частини, призначення поза чергою в наряд по службі, арешт із 

триманням на гауптвахті, зниження або позбавлення військового звання, 

позбавлення нагрудного знаку відмінника та ін. 

Як бачимо, і спеціальне, і загальне законодавство (особливо в останні 

роки існування Радянського Союзу) приділяло досить великого значення 

інституту трудової дисципліни, передбачало широкий спектр методів її 

дотримання.  

Проведений нами аналіз дозволяє виокремити певні історичні етапи 

розвитку інституту дисципліни праці у трудовому праві України: 

 період ранніх і середніх віків, що включає панування концепції 

наділення господаря абсолютною владою щодо дисципліни підлеглих, 

мінімальне втручання держави в цю сферу, практична відсутність регулюючих 

актів; 

 середина XVIII ст. – початок ХХ ст., що характеризується появою 

перших нормативних документів, що регулювали відносини власника й 

найманого працівника, визначали склади трудових правопорушень, 

функціонуванням галузевого законодавства, активним використанням 

грошових штрафів як виду покарання за порушення дисципліни, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку;  
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 18-ті – 40-ві роки ХХ ст.: (а) прийняття першого у вітчизняній 

історії кодифікованого акта у сфері праці, перших дисциплінарних положень 

щодо окремих професійних груп; (б) пріоритет репресивних методів 

забезпечення дисципліни; (в) вручення перших державних нагород як 

заохочення; (г) постійна зміна підстав дисциплінарної відповідальності 

залежно від існуючої політичної ситуації в країні; 

 50-ті роки – 1991 р., що охоплює: (а) демократизацію 

дисциплінарного законодавства; (б) остаточне скасування кримінальної 

відповідальності за дисциплінарні проступки; (в) більш активне використання 

заохочень та економічних методів стимулювання; (г) ухвалення чинного до 

сьогодення КЗпП України й Типових правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 

 з 1991 р. – новітні часи після отримання Україною незалежності. 

Незважаючи на неоднозначність деяких заходів і механізмів трудової 

дисципліни, періодичних так званих перекосів у бік того чи іншого методу її 

забезпечення, постійну ідеологізацію трудового процесу та його результатів, 

вивчення й аналіз генезису досліджуваного питання в історичному ракурсі є 

надзвичайно корисним і потрібним. Напрацьований досвід дасть можливість 

раціональніше підійти до правового регулювання дисципліни праці, 

максимального врахування інтересів обох сторін трудових відносин, 

недопущення звуження чи обмеження прав громадян. 

 

 

1.2 Поняття, соціальна сутність та складові елементи забезпечення 

трудової дисципліни 

 

Трудова дисципліна, як складне соціально-економічне явище, вимагає 

постійного забезпечення з боку учасників трудових правовідносин. Останнє 

забезпечення полягає у вольовій поведінці роботодавця й найманого 

працівника (трудового колективу) щодо виконання встановлених правил 
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спільної діяльності, як і їх можливості ініціювати й застосовувати заходи 

відповідальності за їх порушення. Перш ніж детально розглядати соціальну 

сутність і складові елементи такого забезпечення, вважаємо за необхідне 

зупинитися на розкритті самої категорії «дисципліна в трудових відносинах», 

оскільки без розуміння її суті і призначення неможливо ґрунтовно дослідити й 

забезпечення дисципліни праці. 

У загальному значенні дисципліною визнається обов’язкове для всіх 

членів колективу підпорядкування встановленому порядку, що існує в певній 

соціальній групі. Що стосується безпосередньо трудового права, то мусимо 

констатувати певну неврегульованість дефініції цього поняття. Попри те, що 

чинний Кодекс законів про працю України містить окрему главу Х «Трудова 

дисципліна» і що в нормативному полі присутня численна кількість 

спеціальних актів із цього питання, відповідне законодавче визначення 

вказаного терміна бракує. Такий стан справ зумовлює нагальну потребу 

звернення до методу наукового пізнання, а також до аналізу теоретичних 

напрацювань учених щодо розглядуваного поняття. 

Поняття «дисципліна праці» було предметом великої кількості наукових 

досліджень. Суттєву увагу цій категорії у власних працях приділяли такі знані 

вчені як О.Т. Барабаш, Н.Б. Болотіна, П.Т. Васьков, В.С. Ведедіктов, В.Д. 

Гирич, С.І. Кожушко, О.С. Пашков, С.В. Подкопаєв, С.М. Прилипко, В.М. 

Турченко, М.О. Філатов, М.І. Хавронюк, Б.Ф. Хрустальов, Н.М. Хуторян, В.І. 

Щербина, О.М. Ярошенко та ін. Це поняття вони трактували от як: 

 суспільні відносини, що знаходять своє вираження у виконанні 

людьми певної системи правил трудової кооперації, зумовленої соціальними й 

технічними умовами виробництва [58, с. 15];  

 систему правових норм, що підлягають чіткому й усвідомленому 

дотриманню суб’єктами трудових правовідносин, а також методи заохочення і 

примусу, що забезпечують належний процес праці [59, с. 12];  
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 становище, за якого всі суб’єкти трудових правовідносин влади й 

підпорядкування неухильно додержуються порядку і правил, установлених 

законами, а також відповідними статутами й положеннями [60, c. 15];  

 єдність 2-х сутнісних елементів сукупності положень, що 

встановлюють порядок здійснення службової діяльності, і фактичного 

дотримання [61, c. 13]; 

 порядок взаємодії між сторонами трудових відносин у процесі 

праці, заснований на загальновизнаних принципах моралі й санкціонований 

спеціальними нормами [62, с. 160];  

 сукупність правових норм, що регулюють внутрішній трудовий 

розпорядок, який встановлює трудові обов’язки працівників та адміністрації й 

визначає заходи заохочення за успіхи у праці та відповідальність за винне 

невиконання цих обов’язків [63, c. 129]; 

 неухильне додержання режиму праці, обумовленого трудовим 

законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, чітке 

виконання кожним працюючим своїх виробничих обов’язків [64, с. 87];  

 сукупність нормативно-правових приписів, що регламентують 

обов’язки сторін трудових правовідносин, спрямованих на забезпечення 

належного процесу праці; обов’язок роботодавця створити працівникові 

умови праці, необхідні для виконання ним своєї трудової функції, й обов’язок 

працівника неухильно додержуватися правил поведінки, встановлених у 

централізованих (наприклад, у дисциплінарних статутах) і локальних (у 

правилах внутрішнього трудового розпорядку) нормативних актах [65, с. 21];  

 установлений нормами права порядок відносин між учасниками 

трудового процесу, що визначає точне й неухильне виконання ними своїх 

трудових функцій [66, с. 6]. 

Аналіз наукових дефініцій категорії «дисципліна праці», 

запропонованих ученими, свідчить, що окремі науковці розглядають її як 

сукупність правових норм, інші – як обов’язок працівника дотримуватися 

певних правил і як, відповідно, право роботодавця вимагати такого 
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дотримання. Має місце також трактування трудової дисципліни як рівня 

додержання обома сторонами правовідносин установлених на підприємстві 

правил поведінки. Попри певну багатоманітність цих дефініцій, усі вони є 

правильними й логічними. Така ситуація пов’язані з тим, що дисципліну праці 

можна розглядати як інститут трудового права, його принцип, елемент 

трудових правовідносин і фактичну поведінку персоналу [67, с. 426; 68, с. 510, 

511]. Надання переваги тому чи іншому аспекту досліджуваної категорії й 

зумовлює формулювання авторського визначення останньої. 

 Для розкриття поняття «дисципліна праці» через призму її забезпечення 

вагоме значення мають усі зазначені аспекти. Адже гарантується як 

функціонування самої системи внутрішнього трудового розпорядку, 

обов’язків сторін у перебігу трудової діяльності, так і реакція на фактичну 

поведінку працівника. Різняться тільки методи забезпечення: в одних 

випадках йдеться про створення необхідних умов для роботи, сумлінне 

ставлення до виконання обов’язків, в інших – про заходи стимулювання 

правової поведінки, а також про відповідальність за порушення встановлених 

правил. 

У формі інституту трудового права дисципліна праці тлумачиться як 

сукупність правових норм, що регулюють внутрішній трудових розпорядок, 

установлюють трудові обов’язки працівників і роботодавця, визначають 

заходи заохочення за успіхи в роботі [67, c. 426]. Однак іноді не всі методи 

забезпечення дисципліни включаються до змісту цього інституту. Так, 

Н.Б. Болотіна зазначала: «Щодо відповідальності за винне невиконання 

трудових обов’язків, то норми, які передбачають дисциплінарну 

відповідальність працівника, утворюють окремий інститут у трудовому праві» 

[67, c. 426]. З огляду на те, що норми дисциплінарного провадження дещо 

відокремлені від інших і впорядковують певну групу однорідних суспільних 

відносин, дійсно існують підстави для такого виділення. Водночас 

комплексний аналіз чинного трудового законодавства (наприклад, ст. 140 

КЗпП України) свідчить, що всі складові елементи забезпечення трудової 
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дисципліни містяться в одній статті цього Кодексу незалежно від того, йдеться 

про позитивну чи негативну відповідальність. Іншими словами, розглядаючи 

забезпечення дисципліни праці як інституту права, ми обов’язково включаємо 

норми відповідальності працівника, зокрема примус як один із методів такого 

забезпечення. У нашому випадку розділяти дисципліну праці й дисциплінарну 

відповідальність на окремі інститути вважаємо недоречним. 

Як елемент трудових відносин, правова регламентація дисципліни праці 

на підприємстві необхідна для підтримання правопорядку в цих відносинах, 

оскільки трудова дисципліна необхідна як роботодавцеві, так і трудовому 

колективу й окремому працівникові для найбільш успішного досягнення 

виробничих цілей підприємства [65, с. 21]. У ролі принципу трудового права 

дисципліна праці передбачає обов’язок працюючих дотримуватися її 

положень і право роботодавців вимагати від трудівників виконання тільки тих 

обов’язків, які зумовлені чинним законодавством, локальними актами і 

трудовим договором [69, с. 91]. Фактична поведінка характеризується станом і 

рівнем дотримання посадових обов’язків персоналом підприємства, установи 

й організації. Залежно від конкретної юридичної особи цей рівень може бути 

високим (усі учасники трудових відносин додержуються встановлених правил 

поведінки), середнім (в окремих випадках наявність відхилень) і низьким 

(випадки масового нехтування дисципліною, ігнорування необхідності 

виконання трудових обов’язків тощо). 

Пов’язаним з аналізом дисципліни праці у вищезазначених аспектах є її 

розгляд в об’єктивному й суб’єктивному розумінні, уперше запропонованому 

М.Г. Александровим. Трудову дисципліну в об’єктивному значенні науковець 

трактував як сукупність правил поведінки, які вимагаються від осіб, що 

входять до особового складу працівників господарств (підприємств, установ), 

заснованих на колективній праці. У подальшому ці правила покладаються в 

основу формування внутрішнього трудового розпорядку таких господарств. У 

суб’єктивному значенні дисципліну слід тлумачити як підпорядкування 

працівника встановленому в господарстві внутрішньому трудовому 
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розпорядку, зокрема, вказівкам і контролю керівника процесу праці [70, с. 

126-128].  

У подальшому двоякий зміст дисципліни праці набув свого розвитку. Як 

уточнював М.П. Карпушин, під досліджуваним поняттям в об’єктивному сенсі 

логічніше розуміти не стільки просту сукупність трудоправових норм, скільки 

певний порядок поведінки, встановлений згідно із цими нормами. Фактично 

йдеться про правове регламентування встановленого порядку на виробництві. 

Що ж стосується суб’єктивного порядку в діяльності підприємства, установи 

чи організації, то він є результатом дотримання певних правил з боку 

учасників трудового колективу [71, c. 19-22].  

Недоліком вищенаведених трактувань суб’єктивного й об’єктивного 

змісту трудової дисципліни є врахування лише складника обов’язків 

працівника (трудового колективу). У той же час до змісту дисципліни входять 

також певні організаційні й соціально-економічні зобов’язання роботодавця, 

невиконання яких теж ставить під загрозу успішну діяльність суб’єкта 

господарювання. У зв’язку із цим зазначений вище зміст досліджуваного 

поняття варто було б розширити. Отже, дисципліна праці в об’єктивному 

розумінні – це сукупність правил поведінки, обов’язкове виконання яких 

роботодавцем і найманим працівником необхідне для продовження спільної 

праці; в суб’єктивному значенні – це правомірна поведінка всіх учасників 

трудових правовідносин, дотримання імперативних правил центральних і 

локальних нормативних актів. 

Для забезпечення належно рівня дисципліни на підприємстві потрібно 

усвідомлення як його власником (уповноваженим ним органом), так і 

працівниками необхідності чіткого й безумовного слідування встановленій 

системі взаємних прав та обов’язків, вжиття заходів по забезпеченню їх 

виконання, а також реалізації наданих прав. Усі ці чинники підкреслюють 

важливу роль інституту трудової дисципліни. Варто погодитися з 

В.М. Толкуновою, що конкретно це охоплює:  
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 сприяння в досягненні високої якості результатів праці кожного 

трудівника й усього виробництва, роботі без браку;  

 надання змоги працівникові виконувати роботу з повною 

віддачею, проявляти ініціативу й новаторство у праці;  

 підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці 

кожного працівника;  

 сприяння охороні здоров’я і праці у процесі трудової діяльності 

кожного працівника і всього трудового колективу, оскільки за відсутності 

належної трудової дисципліни відбувається більше аварій і небезпечних 

ситуацій на виробництві; 

 сприяння раціональному використанню робочого часу кожного 

працівника й усього трудового колективу [72, c. 196-198].  

Звичайно, можна по-різному підходити до встановлення значення 

правової категорії, яку ми розглядаємо, деталізувати чи об’єднувати 

основоположні моменти, що визначають її суть і призначення в суспільстві. 

Проте в будь-якому випадку всі науковці визнають надзвичайну важливість 

трудової дисципліни, адже однією з необхідних умов успішного 

функціонування підприємства є дотримання дисципліни праці й 

запровадження механізму її забезпечення. 

Увагу законодавця до цього питання можна підкреслити тим, що в 

чинному Кодексі законів про працю України міститься окрема ст. 140 

«Забезпечення трудової дисципліни», яка визначає складові елементи такого 

забезпечення й називає його методи. Отже, трудова дисципліна на 

підприємствах, в установах та організаціях забезпечується створенням 

необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 

високопродуктивної праці, свідомим ставленням до неї, методами 

переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну роботу. У трудових 

колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової 

дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які 

недобросовісно виконують свої трудові обов’язки. До окремих несумлінних 
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працівників у необхідних випадках застосовуються заходи дисциплінарного 

або громадського впливу [7]. Змістовний аналіз положень указаної статті 

дозволяє виокремити такі складники її забезпечення: (а) створення необхідних 

організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної 

роботи, що полягає у виконанні своїх трудових обов’язків власником 

підприємства чи уповноваженим ним органом; (б) свідоме ставлення 

працівника до праці, тобто сумлінне виконання ним власних трудових 

обов’язків; (в) волевиявлення роботодавця, що включає заходи стимулювання 

належного виконання персоналом покладених на нього трудових обов’язків та 

методи забезпечення дисципліни праці.  

Практично не змінюються ці складові елементи й у редакції проекту 

Трудового кодексу України (ст. 269) [73]. Єдиною його новацією є усунення 

неефективних, застарілих постулатів щодо створення обстановки 

нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської 

вимогливості до працюючих, які недобросовісно виконують свою трудову 

функцію, а також можливості застосування заходів громадського впливу. Як 

бачимо, змін зазнав лише 3-й складник – волевиявлення роботодавця. На нашу 

думку, це логічно. Відійшли в минуле радянські соціалістичні підходи до 

регулювання праці, не діють інститути громадського впливу й товариської 

вимогливості. Оскільки необхідною частиною кодифікації має бути видалення 

застарілих норм, то положення майбутнього ТК України відповідають 

загальним принципам систематизації. 

Таким чином, першим складником системи забезпечення трудової 

дисципліни є виконання комплексу відповідних обов’язків власником 

підприємства чи уповноваженого ним органу. Окрім створення необхідних 

організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної 

роботи ст. 141 КЗпП України покладає на роботодавця ще зобов’язання: 

(а) правильно організувати роботу працівників, (б) створити умови для 

зростання продуктивності їх праці, (в) забезпечити трудову і виробничу 

дисципліну, (г) неухильно додержуватися законодавства про працю і правил її 
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охорони, (ґ) уважно ставитися до потреб і запитів працівників і 

(д) поліпшувати умови їх праці й побуту.  

Аналіз інших положень чинного КЗпП України дозволяє виокремити 

нижченаведені обов’язки:  

 до початку роботи за укладеним трудовим договором необхідно: 

(а) роз’яснити працівникові його права й обов’язки; (б) проінформувати під 

розписку про умови праці, наявність на його робочому місці небезпечних і 

шкідливих виробничих чинників, які ще не усунуто, і про можливі наслідки їх 

впливу на здоров’я; (в) ознайомити його з правами на пільги й компенсації за 

роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства й колективного 

договору, а також із правилами внутрішнього трудового розпорядку й 

колективним договором; (г) визначити робоче місце, забезпечити його 

необхідними для роботи засобами; (ґ) проінструктувати його з техніки 

безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони (ст. 29); 

 видати працівникові у день звільнення належно оформлену 

трудову книжку і провести з ним розрахунок (ст. 47); 

 створити умови, необхідні для нормальної роботи й забезпечення 

повного збереження дорученого працівникові майна (ст. 131);  

 довести обґрунтованість притягнення працівника до матеріальної 

відповідальності за заподіяну шкоду (ст. 138);  

 вжити заходів щодо полегшення й оздоровлення умов праці 

працівників шляхом запровадження прогресивних технологій, досягнень 

науки і техніки, засобів механізації й автоматизації виробництва, вимог 

ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці, зниження, а то й усунення 

запиленості й загазованості повітря у виробничих приміщеннях, зниження 

інтенсивності шуму, вібрацій, випромінювань тощо (ст. 158); 

 сприяти створенню належних умов для діяльності первинних 

профспілкових організацій, що функціонують на підприємстві, в установі чи 

організації (ст. 249). 
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Отже, обов’язки роботодавця, як бачимо, не обмежуються загальними 

нормами про потребу забезпечувати трудову дисципліну. Кодекс містить 

перелік обов’язкових дій, що стосуються різних організаційних, соціальних, 

економічних і виробничих аспектів діяльності підприємства. Звичайно, можна 

дискутувати з приводу того, чи входить той чи інший обов’язок власника 

підприємства до змісту трудової дисципліни. Але в будь-якому випадку усі 

вони пов’язані з успішною діяльністю підприємства, а значить виступають 

складовими елементами забезпечення дисципліни праці. 

Більш структуровано до визначення обов’язків роботодавця і взагалі 

його статусу підійшли розробники проекту Трудового кодексу України. Так, 

ними визначено, що роботодавець – це юридична (підприємство, установа, 

організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує 

працю фізичних осіб. Роботодавцем може бути юридична особа будь-якої 

організаційно-правової форми, форми власності, галузевої належності, 

підпорядкування й незалежно від інших ознак. Його обов’язки охоплюють:  

 повагу до честі, гідності та інших особистих прав працівника; 

 дотримання вимог трудового законодавства;  

 створення працюючим належних, безпечних і здорових умов 

праці;  

 своєчасна виплата їм заробітної плати, здійснення інших виплат, 

передбачених законодавством, колективними угодами, колективним і 

трудовим договорами;  

 здійснення загальнообов’язкового державного соціального 

страхування працівників;  

 створення трудівникам належних виробничих і побутових умов, 

пов’язаних з виконанням ними обов’язків за трудовим договором;  

  забезпечення працюючих відповідно до актів трудового 

законодавства, колективних угод, колективного і трудового договорів 

засобами колективного й індивідуального захисту;  
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 сприяння створенню передбачених актами трудового 

законодавства, колективними угодами, колективним договором умов для 

здійснення своїх повноважень виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником) або вільно обраними 

працівниками представниками (представником);  

 забезпечення на вимогу іншої сторони ведення колективних 

переговорів з метою укладення колективного договору відповідно до закону;  

 надання працівникам на їх вимогу повної й достовірної інформації 

стосовно їх трудової діяльності, а також безоплатне надання їм копій 

документів, що містять персональні дані щодо них;  

 надання працівникам та їх представникам повної й достовірної 

інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення 

контролю за виконанням умов колективних угод і колективного договору;  

  забезпечення захисту й конфіденційності персональних даних 

працівника в установленому законодавством порядку, а також у будь-який час 

на його вимогу ознайомлення з персональними даними і внесення змін до них 

у разі їх невідповідності фактичним обставинам (ст. 23 і 25 проекту ТК 

України ) [73].  

Звернімо увагу на те, що така законодавча конструкція статті є більш 

зручною в користуванні. Адже в чинному КЗпП України деякі обов’язки 

роботодавця зазначено в розділі «Трудова дисципліна», деякі – в текстах 

інших статей. У зв’язку із цим можуть виникнути сумніви в тому, чи потрібно 

відносити до змісту трудової дисципліни виключно обов’язки, зазначені у 

спеціальному розділі, а чи всі зобов’язання підприємства в тексті 

нормативного акта. У редакції проекту ТК України можливість таких протиріч 

виключена. 

Ми вже підкреслювали, що в об’єктивному аспекті дисципліну праці 

прийнято розглядати як сукупність певних правових положень, що 

визначають правила поведінки у трудовому колективі. Останні побудовані 

так, що обов’язки однієї сторони трудового договору, як правило, 
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кореспондують правам іншої і навпаки. Зокрема, права працівника визначені у 

ст. 2 КЗпП України. Перш за все сюди віднесено конституційне право на 

працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого 

державою мінімального її розміру, включаючи право на вільний вибір 

професії, роду занять і виду роботи. Також указується на важливість права на 

відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня й робочого 

тижня і про щорічні оплачувані відпустки, права на здорові й безпечні умови 

праці, на об’єднання у професійні спілки й на вирішення колективних 

трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в 

управлінні підприємством, установою чи організацією, на матеріальне 

забезпечення в порядку соціального страхування у старості, а також у випадку 

хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу 

в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів 

незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім 

випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені 

законодавством [7]. На жаль, диспозиція вказаної статті не передбачає інші, 

надзвичайно важливі права працівника, дотримання яких безпосередньо 

пов’язано з належністю виконання роботодавцем своїх обов’язків. Так, у ній 

бракує згадки про права на справедливу оплату праці, належні виробничо-

побутові умови, вимоги від роботодавця дотримання умов законодавства і 

трудового договору, на страйк як крайню форму протесту проти грубих 

порушень власником підприємства взятих на себе трудових зобов’язань. 

Ширше це питання висвітлено у проекті ТК України. Наприклад, ст. 21 

закріплює основні права працівника, а саме:  

 право на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується, й на припинення трудових відносин;  

 право на рівні можливості й рівне ставлення до нього при 

вирішенні питання щодо працевлаштування, оплати за працю рівної цінності, 

професійного зростання або звільнення;  
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 право на повагу до його гідності й честі, конфіденційність 

особистої інформації та їх захист;  

 право на захист від безробіття, на професійну підготовку, 

перепідготовку й підвищення кваліфікації;  

 право неповнолітніх на особливий захист від фізичного й 

морального ризику у зв’язку з трудовими відносинами;  

 право працюючих жінок на особливий захист материнства; 

 право інвалідів на трудову реабілітацію і професійну адаптацію;  

 право працівників-мігрантів на захист їх трудових прав;  

 право працівників із сімейними обов’язками на захист від 

дискримінації й узгодження в міру можливості їх трудових обов’язків із 

сімейними; 

 право на належні, безпечні і здорові умови праці, включаючи 

право на отримання інформації щодо умов праці й на вимоги охорони праці на 

робочому місці, а також на відмову від виконання роботи в умовах, не 

відповідаючих вимогам охорони праці;  

 право на справедливу оплату праці, не нижчу за визначену 

законом мінімальну заробітну плату, і своєчасну її виплату в повному розмірі; 

 право на належні виробничо-побутові умови, пов’язані з 

виконанням працівником обов’язків за трудовим договором;  

 право на забезпечення державних гарантій і компенсацій, 

визначених цим Кодексом, законами та іншими нормативно-правовими 

актами у сфері праці;  

 право на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;  

  право на відпочинок;  

 право на вимогу від роботодавця дотримання умов трудового 

законодавства, колективного і трудового договорів; 

 право на об’єднання у професійні спілки;  

 право на участь у веденні колективних переговорів;  
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 право на страйк;  

 право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю або майну у 

зв’язку з виконанням трудових обов’язків;  

 право на захист від незаконного звільнення;  

 право на захист своїх трудових прав, у тому числі в суді [73].  

Хоча наведений перелік і містить деякі права, що забезпечуються не 

стільки роботодавцем, скільки самою державою, проте більша їх частина 

кореспондує обов’язкам роботодавця, отже, їх гарантування й дотримання 

пов’язано з рівнем трудової дисципліни, що входить до системи її 

забезпечення. 

Важливим складником забезпечення трудової дисципліни є дотримання 

працівником покладених на нього трудових функцій, належне виконання 

обов’язків, передбачених загальними й локальними нормативними актами. На 

жаль, чинний трудовий закон досить обмежено підійшов до регулювання 

цього питання в частині забезпечення дисципліни праці: вказується тільки 

свідоме ставлення працівника до своїх функцій. Звичайно, ми не заперечуємо 

важливості цього чинника. Як влучно відзначає А.Ю. Пашерстник, саме у 

свідомому й належному виконанні трудівником своїх обов’язків, полягає 

трудова дисципліна. Також не менш важливими її чинниками він називає: 

(а) беззаперечне й негайне виконання наказів і розпоряджень начальників; 

(б) відмінне знання своєї справи й постійне її виконання; (в) ініціативу 

працівника при реалізації покладеного на нього службового доручення; 

(г) додержання законів і правил, що діють на підприємстві; (ґ) максимальне 

ущільнення свого робочого дня, для того щоб жодної хвилини робочого часу 

не витрачати даремно; (д) охорону власності роботодавця; (е) виконання 

встановлених норм виробітку; (є) забезпечення довіреної по службі державної 

таємниці та ін. [74, с. 182, 183]. При цьому свідоме ставлення до виконання 

своїх посадових обов’язків стосується не тільки рядових працівників, а й 

керівників – управлінської ланки. Вони зобов’язані подавати підлеглим 

приклад виконавської дисципліни, чітко формулювати завдання, надавати 
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зрозумілі й реальні у здійсненні вказівки та розпорядження, перевіряти їх 

виконання, реалізовувати свою дисциплінарну владу у вигляді заходів 

заохочень і стягнень. 

Перефразовуючи тезу відомого українського вченого-педагога, 

М.М. Фіцули, підкреслимо, що належна дисципліна виявляється в 

усвідомленому виконанні принципів і норм поведінки на підставі 

сформованості таких рис, як-то: а) дисциплінованість – прагнення й уміння 

особистості керувати своєю поведінкою відповідно до суспільних норм і 

правил; б) обов’язковість – усвідомлення нею необхідності дотримання 

суспільних і моральних норм, підпорядкування своєї поведінки їх вимогам; в) 

відповідальність – якість особистості, що характеризується прагненням і 

вмінням оцінювати власну поведінку з погляду її доцільності або шкоди для 

соціуму, порівнювати свої вчинки з панівними в ньому вимогами, нормами, 

законами, керуватися інтересами соціального прогресу [75, с. 400]. 

Показниками високого рівня дисципліни є розуміння персоналом 

необхідності її дотримання, готовність і потреба в додержанні прийнятих норм 

і правил, самоконтроль у поведінці й осуд фактів порушення трудової 

дисципліни, тобто свідоме ставлення до праці, розуміння (усвідомлення) її 

важливості взагалі для роботи підприємства, недопущення невиконання 

посадових чи службових обов’язків, неприйнятність суспільно шкідливої 

поведінки в галузі трудових відносин як з власного боку, так і з боку колег.  

Свідомість індивіда є багатогранним явищем, складною психологічною 

категорією, пов’язаною із психікою, абстрактним мисленням людини, її 

світоглядом, самосвідомістю, самоконтролем поведінки й діяльності, з 

передбачуванням результатів останньої. Вважаємо її використання щодо 

забезпечення дисципліни праці не зовсім вдалим. Адже ключове значення має 

саме факт належного виконання працівником своїх обов’язків. Натомість 

високий рівень свідомості, страх застосування покарання чи якісь інші мотиви 

формують причини такої поведінки, її передумови, що мають другорядний 

характер стосовно самого результату – правової поведінки. 
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Отже, вагомим елементом забезпечення трудової дисципліни варто 

розглядати не тільки свідому поведінку працівника, а взагалі належне 

виконання обов’язків, покладених на нього законом і трудовим договором. Що 

стосується їх законодавчого закріплення, то безпосередньо в розділі Х КЗпП 

України «Трудова дисципліна» зазначено, що працівники зобов’язані 

працювати чесно й сумлінно, своєчасно й точно виконувати розпорядження 

власника або уповноваженого ним органу, додержуватися трудової й 

технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, 

дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір (ст. 

139) [7]. Паралельно по тексту цього кодифікованого документа присутня 

згадка і про інші зобов’язання. Так, трудівник повинен: (а) виконувати 

доручену йому роботу особисто, він не має права передоручати її виконання 

іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством (ст. 30); (б) 

бережливо ставитися до майна підприємства, установи, організації і вживати 

заходів до запобігання шкоди (ст. 131); (в) знати й виконувати вимоги 

нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, 

механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися 

засобами колективного й індивідуального захисту; (г) додержуватися 

зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором 

(угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства, установи, організації; (д) проходити у 

встановленому порядку попередні й періодичні медичні огляди; (е) особисто 

вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка 

створює загрозу його життю чи здоров’ю або людей, які його оточують, і 

навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого 

безпосереднього керівника або іншу посадову особу (ст. 159) [7]. Попри 

наявність досить широкого переліку обов’язків, деякі з важливих моментів 

(наприклад, збереження комерційної, службової чи державної таємниці) 

залишилися поза увагою законодавця.  
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У зв’язку із цим більш вдалим вбачається формулювання системи 

обов’язків працівника у ст. 22 проекту Трудового кодексу України. Зокрема, 

група народних депутатів, виступаючи суб’єктами законодавчої ініціативи, 

виділяють: (а) особисте й сумлінне виконання працівникам своїх обов’язків за 

трудовим договором, (б) дотримання трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку, (в) виконання встановлених норм праці й 

завдань роботодавця, (г) додержання норм з охорони праці, (ґ) дбайливе 

ставлення до майна роботодавця, (д) негайне повідомлення останнього про 

загрозу життю чи здоров’ю працівників, збереженню їх майна, (е) обов’язкове 

повідомлення роботодавця про причини відсутності на роботі, (є) повагу честі, 

гідності та інших особистих немайнових прав роботодавця, (ж) відшкодування 

шкоди, заподіяної майну роботодавця винними діями під час виконання своїх 

трудових обов’язків, (з) нерозголошення державної чи комерційної таємниці 

та іншої захищеної законом інформації [73]. Як бачимо, в даній редакції 

присутні всі ключові зобов’язання працівника як учасника трудових 

правовідносин, хоча зміст деяких з них можна було б дещо розвити, 

наприклад, прописати строк повідомлення роботодавця про причини 

відсутності на роботі і плановий час повернення на робоче місце.  

Аналізуючи обов’язки роботодавця, зупинімося далі й на його правах, 

зокрема, в частині контролю за їх дотриманням. Загальні трудові права 

роботодавця в чинному трудовому законі прописані нечітко, а тому 

доводиться звертатися до змісту і принципів трудового права. Єдиний виняток 

стосується якраз інституту дисципліни праці: передбачається право 

застосовувати заходи заохочення за особливі трудові заслуги й заходи 

стягнення за порушення дисципліни праці. У цілому ж у механізмі 

забезпечення трудової дисципліни ці права є ключовими. Водночас пряма 

вказівка на деякі інші повноваження повніше розкрила б процес 

взаємовідносин сторін у процесі спільної праці. Йдеться про право: (а) на 

укладання, зміну й розірвання трудових договорів з працівниками; (б) на 

вимогу від працівника належного виконання роботи відповідно до умов 
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трудового договору, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, 

нормативних актів роботодавця, правил охорони праці, дбайливого ставлення 

до ввіреного йому майна; (в) на відшкодування шкоди, заподіяної 

працівником унаслідок порушення ним своїх трудових обов’язків; 

(г) приймати нормативні акти та ін. 

Визначаючи виконання роботодавцем і працівником своїх обов’язків за 

трудовим договором складовими елементами забезпечення трудової 

дисципліни, не можна оминути категорії «службова дисципліна» й 

«технологічна дисципліна», бо виконання їх вимог теж повністю або частково 

входить до аналізованих складників забезпечення. Співвідношення зазначених 

нами раніше 3-х видів дисциплін можна охарактеризувати як зв’язок цілого та 

його частини, причому частина має всі специфічні ознаки цілого й 

додаткового, притаманні тільки їй [68, с. 512]. Отже, технологічною 

дисципліною є дотримання технології виготовлення товару (продукту 

виробництва). Оскільки вона полягає в дотриманні технологічних правил і 

нормативів на виробництві, що, по суті, є частиною посадових функцій 

працівника, її дотримання повністю включається до такого елемента 

забезпечення дисципліни праці, як виконання працівником своїх трудових 

обов’язків. 

Дещо складнішу ситуацію маємо з поняттям «виробнича дисципліна», 

яке взагалі означає загальний порядок на виробництві. Останній включає як 

урегулювання трудових відносин (своєчасний початок і завершення робочого 

дня, регламентація перерв – часу відпочину, порядок прийому і звільнення з 

роботи), так і моменти, пов’язані з матеріально-економічним забезпеченням 

самого бізнес-процесу виробництва матеріального блага (забезпечення 

підприємства сировиною, інструментами, необхідними матеріалами, роботою 

без простоїв тощо). У зв’язку зі складним характером змісту виробничої 

дисципліни, що включає поряд з трудовими також організаційні моменти, її 

виконання входить одночасно до обох зазначених нами складників 

забезпечення дисципліни праці. Різниця полягає лише в тому, що в частині 
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безпосередньо трудової дисципліни йдеться про обов’язки працівника, в 

частині інших позицій – до обов’язків роботодавця.  

У часи чіткого визначення й закріплення обов’язків роботодавця й 

найманого працівника, зростання їх ролі в механізмі забезпечення трудової 

дисципліни слушним є зауваження Г.І. Чанишевої стосовно того, що сучасний 

інститут дисципліни праці складається із правової регламентації прав та 

обов’язків учасників трудового процесу і стимулювання сумлінної роботи. 

Якщо досі правове регулювання розвивалося шляхом посилення 

дисциплінарної відповідальності за трудові правопорушення, то в умовах 

ринкової економіки, виходу бізнесу на міжнародний рівень акцент робиться на 

більше чіткому регламентуванні взаємних прав та обов’язків сторін трудових 

відносин і на належному стимулюванні високої якості праці працівника [76, с. 

232]. Можна повністю погодитися з таким підходом, адже останнім часом у 

системі забезпечення трудової дисципліни зростає роль саме неухильного 

виконання учасниками трудових відносин покладених на них обов’язків, а без 

чіткої регламентації й нормативного закріплення норм воно є 

проблематичним. 

Третім складовим елементом забезпечення трудової дисципліни є 

волевиявлення роботодавця, що включає заходи стимулювання належного 

виконання персоналом своїх трудових обов’язків. Ці заходи знаходять своє 

вираження в переконанні працівника в доцільності додержання саме правової 

поведінки, вихованні в дусі суворого дотримання вимог загальних і локальних 

нормативних актів, застосуванні заохочень за сумлінну праці, притягненні до 

дисциплінарної відповідальності злісних порушників внутрішнього трудового 

розпорядку. У сукупності всі ці заходи, які прийнято називати «методи 

забезпечення трудової дисципліни», відіграють одну з найважливіших ролей в 

успішній роботі конкретного підприємства. 

У науковій правовій літературі існують різні підходи (критерії) до 

класифікації цих методів, вони суттєво диференціюються для різних категорій 

працівників, галузей економіки, умов праці, статі, віку та інших аспектів. У 
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зв’язку з тим, що методи забезпечення трудової дисципліни є титульним 

(основним) предметом цієї наукової роботи, не вбачаємо за доцільне саме 

зараз зупинятися на цьому питанні, оскільки кожен метод буде детально 

розглянуто і проаналізовано в наступних розділах (підрозділах) цього 

дослідження, де буде розкрито його сутність і соціально-економічне 

призначення в суспільстві. 

На підставі наведених міркувань забезпечення трудової дисципліни 

можна трактувати як стабільне виконання сторонами трудових відносин 

покладених на них обов’язків, що включає право роботодавця застосовувати 

заходи заохочення і примусу залежно від конкретної ситуації та впливу цієї 

ситуації на подальше функціонування системи забезпечення дисципліни праці 

суб’єкта господарювання [77, c. 38]. 

Дисципліна праці існує лише в колективі – об’єднанні різних індивідів зі 

спільною метою, яка передбачає вироблення продукції чи надання послуг. Її 

функціонування завжди пов’язано з людськими комунікативами, зі 

спілкуванням, емоціями, з морально-психологічними аспектами. Забезпечення 

дисципліни виражається у внутрішньому переконанні сторони відносин 

виконувати чи не виконувати покладений на неї трудовий обов’язок. Заходи 

заохочення й примусу завжди є актами соціальної взаємодії. Попри свій 

індивідуальний характер, вони служать важливим чинником і для інших 

членів колективу у виборі способу поведінки. Саме в усіх цих моментах і 

виражається соціальна сутність трудової дисципліни. 

Взагалі поняття «соціальний» (лат. Socialis — товариський, 

громадський) стосується фундаментальних засад категорій соціології й 

соціальної філософії. Уперше воно було введено в науковий обіг К. Марксом 

для позначення характеристики однієї зі сторін суспільного життя. По суті, це 

поняття є сукупністю певних рис та особливостей суспільних відносин, яка 

інтегрована індивідами чи спільнотами у процесі спільної діяльності в 

конкретних умовах, що виявляється в їх відносинах, ставленні до свого місця в 

соціумі, до соціальних явищ і процесів [78, с. 101, 102]. Про вказаний фактор 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%28%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4_%28%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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можна вести мову щодо будь-якої ситуації, де діяння (вплив) однієї людини 

зіставляється (співвідноситься) з дією (реакцією) іншої. 

За своїм змістом термін «соціальний» віддзеркалює організацію й 

життєдіяльності суспільства як суб’єкта історичного процесу. Це інтегративне 

утворення, що акумулює знання, досвід, традиції, творчі здібності й реальну 

оцінку стану розвитку соціуму та його елементів, виражає характер 

використання потенціалу й соціальних резервів суспільства, колективу, групи 

й окремої особи для вироблення критеріїв оптимального розвитку всього 

соціального організму [79, c. 87]. 

М.В. Примуш пропонує виділяти основні риси, що характеризують 

специфіку досліджуваного поняття: а) загальна якість, притаманна різним 

групам індивідів; б) характер і зміст відносин між різними індивідами і 

групами залежно від місця, яке вони займають в різних суспільних структурах, 

від тієї ролі, яку вони виконують у них; в) прояв соціального у відносинах 

різних індивідів і груп, у ставленні один до одного, до свого становища в 

суспільстві, до явищ і процесів суспільного життя [80, с. 356, 357]. Названі 

риси найяскравіше відбивають соціальну сутність будь-яких людських 

відносин, у тому числі трудових. Адже соціальні процеси виникають, коли 

поведінка навіть одного індивіда підпадає під вплив іншого (або групи осіб, 

наприклад, колективу підприємства).  

Хоча соціальні процеси в забезпеченні трудової дисципліни й мають 

свої особливості, проте вони повністю узгоджуються із загальною категорією 

соціального, зокрема, в частині інтегрованості суспільних відносин до процесу 

колективної взаємодії роботодавця й найманого працівника, а також взаємодії 

між найманими працівниками, підпорядкованими між собою. Соціальна 

сутність дисципліни праці відображається у взаємних відносинах сторін у 

процесі трудової діяльності [81, c. 239], у ставленні працівника до потреби 

сумлінно працювати, до роботодавця й результатів своєї праці. Виконання 

сторонами трудовєого договору зазначених у ньому обов’язків вже було 

досить детально нами розглянуто. Однак варто звернути увагу також на факт 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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взаємовідносин працівників між собою, в середині самого колективу, бо вони 

мають не менше значення для забезпечення дотримання правопорядку на 

підприємстві. Недарма ж кажуть, що сприятливий мікроклімат у середовищі 

персоналу позитивно відображається як на ефективності його праці, так і на 

загальному рівні виконавської і трудової дисципліни. 

 Справедливо підкреслював О.Т. Барабаш про неможливість розгляду 

дисципліни праці лише як юридичної категорії, потрібно обов’язково 

враховувати й моральний її складник. Норми права регулюють лише ті 

моменти, які за всіх умов визнаються необхідними й забезпечуються 

державою за допомогою дисциплінарних санкцій. Інші елементи поведінки 

найманого працівника не регламентуються положеннями права і служать 

здебільшого вимогами моралі [82, с. 22]. Їх дотримання відбувається на 

підсвідомому рівні, при цьому існують механізми формування добросовісної 

правової поведінки в суворій відповідності загальним локальним нормативним 

актам. Як правило, це здійснюється за допомогою психологічного впливу. 

Соціальна сутність впливу виявляється в тому, що він ґрунтується на 

взаємодії між людьми у процесі спілкування, спільного вироблення товару 

(надання послуги). Постійно у процесі трудової діяльності людина, з одного 

боку, здатна своїми діяннями вносити зміни в поведінку колег, а з іншого – 

змінювати характер власної поведінки внаслідок дій решти працівників. Саме 

таку результативну дію на іншу особу (осіб) і прийнято називати впливом. 

Людина є соціальною істотою, тому працівник, по суті, є одночасно і 

об’єктом, і суб’єктом психологічного впливу. Такий стан речей 

характеризується взаємовпливом як процесом обміну впливами у спілкуванні 

[83, c. 84-91]. При цьому психологічний вплив можна визначити як дію на 

психологічний стан, почуття, думки, вчинки інших людей за допомогою 

психологічних засобів – вербальних, паралінгвістичних, невербальних [83, c. 

85]. 

Різні форми впливу, позиціонування члена колективу як учасника 

трудових відносин, суб’єкта (об’єкта) управлінських рішень неможливі без 
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комунікативних відносин між людьми, що повною мірою віддзеркалюють 

соціальну сутність відносин трудових. У контексті забезпечення трудової 

дисципліни варто додатково приділити увагу формам психологічних впливів, 

факторам впливовості особистості керівника, соціальному регулюванні 

діяльності і взаємовідносин підлеглих. Усі ці моменти мають значення у 

виборі оптимальної моделі взаємовідносин сторін у процесі спільної праці як 

запоруки ефективного функціонування механізму забезпечення дисципліни 

праці. 

Найяскравіше вираженими видами психологічних (соціальних) впливів є 

переконання, навіювання, наслідування, зараження, конформність, спонукання 

до наслідування, формування прихильності, прохання, наказ, ігнорування, 

маніпуляції [84, с. 4-9]. Розглянемо їх детальніше.  

Наслідування виявляється в тому, що у свідомості соціуму присутні 

відповідний ідеал, еталон, упевненість у тому, що саме і як треба робити в тій 

чи іншій ситуації. Такий соціально-правовий спосіб впливу на поведінку 

працівників як переконання В.І. Курилов трактує як формування у них 

економічними, соціальними і правовими засобами такої структури ціннісної 

орієнтації, яка забезпечує гармонійне поєднання особистих інтересів 

працівника й роботодавця, а також суспільних інтересів у трудових 

правовідносинах, добровільне дотримання ними вимог норм моралі і права без 

стимулювання морально-матеріальними благами або формами контролю [85, 

c. 11]. По суті, цей вид психологічного впливу, як інструмент формування 

трудової дисципліни, здійснюється через зміну системи цінностей об’єкта 

впливу як запоруку подальшого добровільного додержання внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Конформність – це прояв адаптації, пристосування, свідома зміна 

особистістю власних думок, поглядів, світогляду. Причому подекуди така 

зміна має лише зовнішній, так званий показовий характер, яка за певних 

обставин знову може бути трансформована в інший бік. Якщо йдеться про 

несвідому зміну світогляду, то це навіювання, яке ґрунтується на особистому 
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магнетизмі, авторитеті ініціатора змін, слабкій психіці й силі волі об’єкта 

впливу. Важливим важелем впливу є зараження, яке полягає у свідомій чи 

несвідомій передачі свого стану чи ставлення до чогось за допомогою 

ентузіазму, інтриги, трудового азарту. Найбільше цей спосіб впливу 

використовувався в радянський період у процесі пропагування соціалістичних 

змагань, стаханівського руху, прагненні перевиконати норми виробітку, коли 

на порушення дисципліни просто фізично не вистачатиме часу. 

Завдання спонукання до наслідування – викликати прагнення 

наслідувати поведінку ініціатора. Прикладом може бути різноманітні майстер-

класи, коли кращі представники у своєму роді занять демонструють свої 

навички. Відповідно, в оточуючих формується мимовільне бажання досягти 

того ж рівня професіоналізму, а за можливості й перевищити його. 

Формування прихильності (лояльності) є досить тонким психологічним 

засобом, який розвиває позитивне ставлення до роботодавця як 

безпосереднього керівника. Реалізується воно через різноманітні прояви 

прихильності до останнього, схвальні судження, задоволення ним соціально-

побутових потреб трудівників.  

Прохання – це своєрідний заклик виконати ту чи іншу дію в рамках (або 

поза ними) посадових обов’язків, наявність чітких і ввічливих формулювань, 

які допускають можливість (а то і право) відмовити.  

Натомість наказ служить імперативною вимогою здійснити певну дію, 

підкріплену відкритою чи прихованою погрозою (звільнення, позбавлення 

премії тощо). Ця форма впливу сприймається особою як прямий тиск на неї. 

Як приклад можна назвати вимогу жорстко встановлених строків виконання 

роботи без пояснень та обґрунтувань, висування безапеляційних заборон чи 

обмежень, надання нереальних завдань і неприйняття жодних аргументів з 

приводу перспектив виконання. 

Ігнорування здійснюється через відсутність звичних реакцій на слова 

особи, незвертання уваги на її присутність, невиконання обіцянок, 

демонстративне мовчання тощо. Як наслідок – така неуважність сприймається 
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як ознака зневаги, своєрідна м’яка реакція на деструктивну поведінку в 

колективі. 

Маніпуляції становлять собою приховане спонукання працівника до 

переживання певних станів: радості від добре виконаної роботи, морального 

або матеріального задоволення від оголошення подяки чи надання премії і, 

відповідно, прийняття дисциплінарно правильних рішень. Можуть при цьому 

практикуватися риторичні запитання, на зразок «Пам’ятаєш, як вдало ми 

вирішили те складне завдання?». При цьому працівник вважає, що спонукання 

є його власними, це дійсно є його воля, а не зовнішнє втручання. 

Важливість усіх наведених способів психологічного впливу 

підкреслюється також тим, що досить часто в тій чи іншій формі вони 

включаються в самі методи забезпечення трудової дисципліни. 

У забезпеченні правопорядку на підприємстві важливе значення відіграє 

чинник впливовості особистості керівника, характер постановки ним завдань і 

контроль за їх виконанням. Цілком очевидно, що результативність цього 

засобу впливу залежить від здатності особи, яка оперує останнім, бути 

переконливою. Професор Йєльського університету К. Хофланд в 

експериментальному режимі з’ясував такі принципи організації переконливої 

інформації: 1) найбільш переконливими є ті керівники, які викликають довіру 

і про яких складається зовнішнє враження як про експертів у своїй галузі; 2) 

довіра зростатиме і знаходитиметься на стабільно високому рівні, якщо 

керівник доведе, що обстоювана ним позиція необхідна для спільної справи, а 

не для його особистої вигоди. Тут має місце й повага до думки підлеглих, 

відсутність відкритих спроб її відштовхнути чи проігнорувати; 3) прямо 

пропорційною рівню довіри є ступінь авторитету, за високого рівня якого 

легше переконати тих підлеглих, з якими із самого початку були майже 

діаметральні погляди на певну ситуацію; 4) найбільший ефект у донесенні 

власної точки зору до підлеглого спостерігається, коли звернення до емоцій 

супроводжується логічними й конкретними аргументами. При цьому подвійна 

аргументація (аналіз альтернативних поглядів і їх заперечення) є 
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ефективнішою для працівників, які мають середній чи високий ступінь освіти, 

тоді як однобічна – для підлеглих з низьким рівнем освіти [84, c. 6]. 

Правильне соціально-психологічне регулювання діяльності і 

взаємовідносин працівників одного або різних ієрархічних рівнів теж має 

значення для забезпечення трудової дисципліни. Доцільним є практика 

взаємної допомоги, формування командного духу, моральної підтримки осіб, 

які перебувають у нервовому напруженні через службові конфлікти чи невдачі 

або випадково вчинили дисциплінарний проступок. З боку як керівника, так і 

колег прийнятною є обґрунтована критика, спільне обговорення проблеми й 

пошуки шляхів її подолання. Також можна застосовувати соціальні 

(психологічні) санкції. На відміну від дисциплінарних, їх використання не 

пов’язано з потребою володіти дисциплінарною владою, а ґрунтується на 

суб’єктивному оцінюванні трудової поведінки працівника. Як приклад, можна 

згадати покарання зміною відносин, як-то: відмова подати руку при вітанні чи 

прощанні, уникнення зустрічі, бойкот тощо.  

Дієвим є іронізування щодо поведінки особи чи розвінчання її статусу, 

тобто у прихованому вигляді тонкою насмішкою (а ще краще із залученням 

сміху групи) порушник ставиться в незручне становище, його дії виглядають 

кумедними і примітивними. Розвінчання є ефективним для боротьби із 

зарозумілістю, самовпевненістю, негативним лідерством. Наприклад, особі, 

яка присвоїла трудове досягнення колективу, робиться зауваження, що вона 

заслуговує догани, а не премії. Так званим акторам, які за допомогою різних 

витівок виступають ініціаторами порушення трудової дисципліни, 

пропонується довести свою перевагу у професійних знаннях і навичках і т.д. 

Водночас занадто сувора регламентація і постійний примус не дають 

змоги повно розкрити творчий і виробничий потенціали працівника. Особа не 

повинна постійно боятися покарання, а її праця повинна бути логічним 

поєднанням особистої заінтересованості й усвідомлення трудового 

зобов’язання.  
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Вивчення соціальної сутності дисципліни праці та її забезпечення дає 

підстави наголосити на соціальній значущості трудових процесів. Значну 

частину власного життя людина проводить на роботі. Відповідно, сформовані 

звички, в тому числі додержання порядку, відповідальність, дотримання 

закону, вимогливість до себе та інших осіб, у позаробочий час знаходять своє 

відображення у вільному соціумі, позиціонують рівень розвитку останнього. 

Як показують численні приклади, дотримання дисципліни на роботі 

кореспондується з дотриманням норм закону й моралі в позаробочий час і 

навпаки. Саме в цьому й полягає соціальна значущість додержання 

внутрішнього трудового розпорядку як одного із складників збалансованого 

розвитку держави, формування громадянського суспільства. У 

загальносоціальному масштабі ця значущість відображається в забезпеченні 

виробництва продукції високої якості, цілісного функціонування всіх секторів 

економіки, оптимального використання трудових ресурсів. 

Таким чином, трудова дисципліна, як і її забезпечення, є важливим 

чинником трудових відносин, запорукою успішного функціонування як 

самого підприємства, так і держави в цілому. Трудові відносини завжди 

характеризуються спільною діяльністю людей, яка неможлива без існування й 

виконання взаємних прав та обов’язків. У цьому й виражається соціальна 

сутність забезпечення дисципліни праці, а її складові елементи лише 

підкреслюють і підтверджують цей факт. 

 

 

1.3 Сучасний стан нормативно-правового регулювання трудової 

дисципліни в Україні 

 

Належний рівень забезпечення дисципліни праці неможливий без 

закріплення правосуб’єктного статусу сторін трудових відносин, що знаходить 

своє вираження в нормативно-правовому регулюванні цього правового 

інституту, у впорядкуванні поведінки роботодавця й найманого працівника 
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(колективу) за допомогою формально визначених нормативних актів, 

розрахованих на багаторазове використання.  

О.Ф. Скакун пропонує виділяти такі ознаки правового регулювання: а) є 

різновидом соціального регулювання; б) за його сприяння відносини між 

суб’єктами набувають певної правової форми, що споконвічно має державно-

владний характер, тобто в юридичних нормах держава встановлює міру 

можливої й належної поведінки; в) правове регулювання має конкретний 

характер, тому що завжди пов’язано з реальними відносинами; г) воно має 

цілеспрямований характер й означає задоволення законних інтересів суб’єктів 

права; ґ) здійснюється за допомогою правових засобів, що забезпечують його 

ефективність; д) воно гарантує доведення норм права до їх виконання [86, с. 

490]. 

Більшою мірою всі ці ознаки, в принципі, можуть бути перенесені й на 

сферу регулювання трудового права. Єдине застереження викликає ознака 

державно-владного характеру правової форми, вказівка з боку держави на 

міру можливої й бажаної поведінки. Відомо, що в галузі трудового права 

взагалі й інституту дисципліни праці, зокрема, держава визначає лише 

загальні принципи, базові стандарти впорядкування відносин сторін: 

мінімальний розмір заробітної плати, види дисциплінарних стягнень тощо. 

Водночас сторони можуть самостійно розвивати ці положення, доповнювати й 

уточнювати їх зміст залежно від умов конкретного підприємства (наприклад, 

запроваджувати додаткові види заохочень). Отже, нормативне регулювання 

трудового права полягає в поєднанні загальнодержавних і локальних правових 

приписів. 

Разом з існуванням системи локальних актів диференціація правового 

регулювання присутня також і щодо самих загальнодержавних норм. 

Функціонує низка нормативних актів, дія яких поширюється як на все 

працююче населення, так і на ті документи, що встановлюють особливості 

праці окремих категорій трудівників. У цьому контексті прийнято вести мову 

про норми загальні й спеціальні. При цьому диференціація між ними може 
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провадитися не тільки шляхом прийняття спеціальних актів. Як правильно 

зазначає В.І. Прокопенко, це може відбуватися як шляхом включення до 

загальних законодавчих актів про працю положень, що стосуються окремих 

груп осіб, так і усунення можливості застосування до деяких категорій 

трудящих окремих положень загального законодавства, в тому числі й 

регулюючого питання трудової дисципліни [87, с. 83, 84]. 

При цьому навряд чи логічно вести мову про порушення якихось ідей 

соціальної рівності [88], про надання переваг одним працівника і позбавлення 

привілеїв інших. Звичайно, чітке регламентування трудової дисципліни, 

особливо підстав і порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності, 

сприятиме максимальному захисту прав працюючих, уникненню випадків 

зловживань з боку роботодавця. Водночас основна ідея полягає в іншому – у 

врахуванні особливостей конкретного сектора трудової діяльності, який у 

силу особливої ролі у функціонуванні державного механізму (військова 

служба, органи внутрішніх справ, прокуратура, суддівська вертикаль) чи 

специфіки діяльності (оборона, транспорт, зв’язок, гірнича справа) потребує 

більш чіткої індивідуалізації загальні норми, що й реалізується у вигляді 

спеціальних правових приписів. 

Сучасному стану нормативно-правового впорядкування дисципліни 

праці характерне поєднання норм із загальною сферою дії й тих, що 

стосуються окремих суб’єктів трудових відносин. У цьому, на думку 

В.В. Жернакова, виявляється єдність і диференціація трудового права. Інакше 

кажучи, незважаючи на те, що та чи інша галузь становить собою єдину 

систему, в середині неї існують відмінності, зумовлені специфікою умов праці 

в даній галузі, її значенням для економіки країни, характером трудових 

зв’язків, кліматичними умовами тощо. Саме в них і полягає диференціація, яку 

теж обумовлюють усталені суспільні чинники, що вказують на відмінності в 

умовах праці й потребують свого відбиття в нормах права [89, с. 42].  

Нормативно-правове регулювання трудової дисципліни становить собою 

поєднання 3-х рівнів – загального, спеціального й локального. Серед 
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загальних актів базове місце належить чинному Кодексу законів про працю 

України. І хоча в цей правовий документ і внесено сотні поправок протягом 

тривалого часу його існування, постійно лунають нарікання про застарілість 

його норм, про потребу їх оновлення й суттєвого переформатування, Кодекс 

все ж таки залишається фундаментальним документом для всієї системи 

трудового права. Інституту трудової дисципліни в ньому присвячено окрему Х 

главу, у статтях якої закріплені відповідні обов’язки працівників і 

роботодавця, шляхи забезпечення трудової дисципліни, функціонування 

системи внутрішнього трудового розпорядку, наводяться перелік і порядок 

застосування заохочень і дисциплінарних стягнень, процедура 

дисциплінарного провадження тощо (статті 139-152 КЗпП України) [7].  

Розкриваючи зміст складових елементів забезпечення трудової 

дисципліни, ми вже звертали увагу на те, що у проекті ТК України, 

прийнятому в першому читанні Верховною Радою України, це питання 

закріплено за допомогою значно влучніших нормативних формулювань. В 

основному це стосується чіткого переліку обов’язків працівників і визначення 

можливості притягнення роботодавця до дисциплінарної, матеріальної, 

адміністративної або кримінальної відповідальності за невиконання вимог 

трудового законодавства чи порушення прав працівників (статті 374 - 378 

проекту ТК України) [73].  

У той же час викликає зауваження довільне дублювання й компонування 

в деяких статтях положень чинного трудового закону, структурна побудова 

окремих глав (розділів), що стосуються питань дисципліни праці. Зокрема, 

глава «Внутрішній трудовий розпорядок» і розділ «Дисциплінарна 

відповідальність» розміщені в різних книгах – відповідно у третій «Умови 

праці» й у восьмій «Відповідальність сторін трудових відносин», главі 1 

«Відповідальність працівників». При цьому базове поняття «трудова 

дисципліна», зміст якого включає вищезазначені моменти, в проекті ТК 

України згадується лише 10 разів, без оформлення в якусь структурну 

одиницю. До того ж стилістично неправильним вважаємо включення більш 
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загальної норми («Методи забезпечення трудової дисципліни» – ст. 269 

проекту ТК України) до складу глави, назва якої («Внутрішній трудовий 

розпорядок») містить посилання на спеціальну частину, що входить до складу 

загальної. 

Характерною особливістю нормативно-правової регламентації трудової 

дисципліни є наявність значної кількості спеціалізованих документів, що 

визначають специфіку застосування дисциплінарних норм до окремих 

категорій трудящих. Дійсно, у ст. 142 КЗпП України передбачено, що в деяких 

галузях народного господарства для окремих категорій працівників діють 

статути й положення про дисципліну. Можемо пригадати дисциплінарні 

статути органів внутрішніх справ, Збройних Сил України, прокуратури, 

Служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації. Також діють положення про дисципліну працівників 

залізничного транспорту, гірничих підприємств, Статут про дисципліну 

працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб. 

Присутні спеціальні дисциплінарні норми й у законах України «Про 

судоустрій та статус суддів», «Про державну службу» та ін. 

Кожен із названих нормативних актів закріплює особливості 

регулювання дисципліни праці окремих професійних груп чи галузей 

народного господарства. Так, Дисциплінарний статут Збройних Сил України 

визначає сутність військової дисципліни, обов’язки військовослужбовців щодо 

її додержання, види заохочень і дисциплінарних стягнень, права командирів 

при їх застосуванні, а також порядок подання й розгляду заяв, пропозицій і 

скарг. Положення цього Статуту додатково поширюються на (а) громадян, 

звільнених з військової служби у відставку або в запас, з правом і під час 

носіння ними військової форми одягу і (б) Державну прикордонну службу 

України, Службу безпеки України, внутрішні війська Міністерства внутрішніх 

справ України та інші військові формування, створені відповідно до законів 

України, а також на Державну спеціальну службу транспорту [90]. 
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Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України сутність 

службової дисципліни визначена як дотримання особами рядового й 

начальницького складу Конституції й законів України, актів Президента й 

Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-правових актів 

МВС України, підпорядкованих йому органів і підрозділів та Присяги 

працівника органів внутрішніх справ України. Урегульовані ним також 

обов’язки осіб рядового й начальницького складу щодо додержання службової 

дисципліни, заходи заохочень і примусу, порядок і права начальників щодо їх 

застосування, а також порядок оскарження працівниками дисциплінарних 

стягнень [91]. 

У статтях 1 і 2 Дисциплінарного статуту прокуратури підкреслено, що 

компетентність, особиста дисципліна прокурорів і слідчих прокуратури є 

важливою передумовою успішного виконання функцій, покладених на цей 

орган. Особи, які працюють у цьому органі державної влади, повинні мати 

високі моральні якості, бути принциповими й непримиренними до порушень 

законів, поєднувати виконання своїх професійних обов’язків з громадянською 

мужністю, справедливістю й непідкупністю. Вони мають особисто суворо 

дотримуватися вимог закону, виявляти ініціативу в роботі, підвищувати її 

якість та ефективність, сприяти своєю діяльністю утвердженню верховенства 

закону, забезпеченню демократії, формуванню правосвідомості громадян, 

поваги до законів, норм і правил суспільного життя [92]. Звернімо увагу, що 

його дія цього Статуту поширюється не тільки безпосередньо на слідчих 

прокуратури і прокурорів, а й на працівників навчальних, наукових та інших 

установ прокуратури, які мають класні чини.  

Дисциплінарний статут служби цивільного захисту окреслює права й 

обов’язки осіб, які входять до органів і підрозділів цивільного захисту, в тому 

числі слухачів і курсантів навчальних закладів спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту щодо 

додержання службової дисципліни, види заохочення, дисциплінарних 

стягнень і порядку їх застосування. Коло громадян, на яких поширюється його 
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дія, обмежено особами рядового й начальницького складу служб цивільного 

захисту [93].  

Посилена увага трудового законодавства до забезпечення дисципліни 

праці на залізничному транспорті, при наданні послуг зв’язку, в гірничій 

справі викликала необхідність прийняття відповідних положень про трудову 

дисципліну. Зокрема, в Положенні про дисципліну працівників залізничного 

транспорту зазначено, що роль останнього в обслуговуванні народного 

господарства вимагає потребу точного виконання його працівниками діючих у 

цій галузі правил, наказів, інструкцій та інших нормативних актів, оскільки їх 

порушення створює загрозу безпеці руху поїздів, маневрової роботи, може 

призвести до тяжких наслідків для життя і здоров’я громадян, до 

незбереження вантажів, а також завдати шкоди довкіллю. Положення 

поширюється на всіх працівників підприємств, об’єднань, установ та 

організацій залізничного транспорту, що належать до державної власності. 

Воно не стосується працівників житлово-комунального господарства й 

побутового обслуговування, будівельних організацій, служб постачання, 

дорожніх ресторанів, навчальних закладів, науково-дослідних і проектно-

конструкторських організацій, бібліотек, методичних кабінетів, будинків 

культури, клубів, спортивних, дитячих і медичних закладів, пансіонатів і 

будинків відпочинку цієї галузі [94]. 

Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств 

поширюється на правовідносини у сфері діяльності підприємств, установ, 

організацій, гірничих об’єктів, що займаються розвідкою, розробленням, 

видобутком і переробленням корисних копалин, веденням гірничих робіт, 

будівництвом, ліквідацією або консервацією гірничих підприємств, науково-

дослідницькою роботою, ліквідацією аварій у межах території України, її 

континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони усіх форм 

власності й підпорядкування, а також у діяльності підприємства, установи, 

організації громадян України, іноземних юридичних і фізичних осіб, осіб без 

громадянства [95]. Необхідність прийняття окремого Положення зумовлена 
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потребою високої організованості, суворого дотримання вимог нормативно-

правових актів з охорони праці під час виконання робіт у шкідливих і 

небезпечних умовах, чим, безперечно, є гірнича справа. 

Разом із суворим додержанням норм вищезазначеного Положення 

дисципліна праці на подібних роботах зобов’язує виконання всіма 

працівниками вимог законодавства про охорону праці, нормативно-правових 

актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери 

управління яких належать гірничі підприємства, наказів і розпоряджень 

власника або уповноваженого ним органу, приписів спеціально 

уповноважених органів державного нагляду. 

Окремий розділ VI в Законі України «Про судоустрій та статус суддів» 

присвячено питанню дисциплінарної відповідальної представників 

суддівського корпусу. Зокрема, у статтях 83-99 наведено підстави останньої, 

порядок і процедуру здійснення дисциплінарного провадження, форми 

рішення у дисциплінарній справі стосовно судді [96], а також називаються 

органи, наділені компетенцією здійснювати таке провадження. При цьому 

статус і повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (щодо 

суддів місцевих та апеляційних судів) визначені в тексті самого Закону, а от 

що стосується Вищої ради юстиції (провадження щодо суддів Вищих 

спеціалізованих судів та суддів Верховного Суду України), прийнято окремий 

однойменний Закон [97]. 

Окремий розділ про дисциплінарну й майнову відповідальність 

посадовців міститься в Законі України «Про державну службу» (статті 52-60) 

[98], де визначено: склад дисциплінарних проступків (згадується, наприклад, 

про вияв неповаги до державних символів України), загальний порядок 

притягнення до дисциплінарної відповідальності, можливість відсторонення 

службовця від виконання посадових обов’язків та ін. Урегульовано також 

механізм відшкодування майнової й моральної шкоди, заподіяної фізичним 

або юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

державного службовця під час виконання ним своїх повноважень, яка 
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відшкодовується за рахунок держави і, як показує практика, в судовому 

порядку. Після сплати відшкодування відповідний державний орган має 

можливість зворотної вимоги (регресу) до винного державного службовця в 

розмірі й у порядку, встановлених цим Законом. У разі застосування зворотної 

вимоги (регресу) державний службовець несе майнову відповідальність тільки 

за шкоду, спричинену власними протиправними діями або бездіяльністю. 

У зв’язку з тим, що право ініціювати відшкодування шкоди в порядку 

регресу має суб’єкт призначення – фактично теперішній чи колишній 

роботодавець несумлінного посадовця, цей механізм практично не діє. 

Активізувати подібні процеси, сприяючи тим самим підвищенню рівня 

службової дисципліни, покликані відповідні норми в Законі України «Про 

гарантії держави щодо виконання судових рішень», де визначено, що кошти, 

виплачені за рішенням суду про стягнення грошових сум згідно із цим 

Законом, вважаються збитками Державного бюджету. Відповідно, посадовець 

або службовець державного органу, державного підприємства або юридичної 

особи, дії яких призвели до збитків Держбюджету, несе юридичну 

відповідальність за свої діяння. Повноваження звертатися до суду в інтересах 

держави надано прокуратурі, яка здійснює це за поданням центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів. Залежно від обставин 

конкретної ситуації предметом позовних вимог можуть бути відшкодування 

збитків, завданих Державному бюджету, або зворотна вимога (регрес) до 

посадовця про відшкодування збитків, завданих Держбюджету, в розмірі 

виплаченого відшкодування, якщо інше не встановлено законодавством. Якщо 

збитки, завдані Держбюджету, є результатом спільних дій або бездіяльності 

декількох посадовців і службовців, ці особи несуть солідарну відповідальність 

[99].  

Як бачимо, положення спеціальних нормативних актів набагато 

детальніше прописують обов’язки відповідних працівників, порядок 

застосування заходів заохочення і примусу, особливості здійснення 
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дисциплінарного провадження. Хоча норму загального законодавства і 

спеціальних актів можна співвідносити як частину й ціле, у процесі 

правозастосування можуть виникати суперечності. Зокрема, застосування 

норм КЗпП України під час розгляду справ за участі працівників 

правоохоронних органів може мати наслідком зміну рішення суду 

вищестоящим судовим органом, незважаючи на правильні в цілому юридичні 

висновки.  

За приклад можна навести справу, крапку в якій поставила лише ухвала 

судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України від 4 жовтня 

2000 року. За матеріалами справи Г. працювала на посаді старшого інспектора 

канцелярії Управління податкової міліції й була звільнена зі служби наказом 

від 28 грудня 1998 року № 163-о/с за пп. «є» п. 63, підставою чого стало 

порушення дисципліни. Суд спирався на Положення про проходження служби 

рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР 

(далі – Положення): невиконання службових обов’язків; ігнорування вимог 

Інструкції по забезпеченню режиму секретності, що призвело до втрати 

службових документів. Згідно з такими ж підставами було звільнено зі служби 

в запас і начальника цієї канцелярії прапорщика К., з вини якої були втрачені 

службові документи. Наведене підтверджується висновком по матеріалах 

службового розслідування за фактом втрати зазначених документів, 

постановою слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України в 

АРК від 28 січня 2000 року про відмову в порушенні кримінальної справи. У 

січні 1999 року Г. звернулася до суду зі скаргою про визнання цього наказу 

незаконним, його скасування і стягнення середнього заробітку за час 

вимушеного прогулу, посилаючись на те, що її звільнено зі служби 

безпідставно. Рішенням Верховного суду АРК від 1 червня 2000 року скаргу Г. 

задоволено, визнано незаконним і скасовано вказаний наказ про звільнення Г. 

в запас, поновлено її на службі в органах податкової міліції, стягнуто з ДПАУ 

в АРК на користь Г. заробітну плату за час вимушеного прогулу, вимагалося 
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негайне виконання цього рішення в частині поновлення Г. на службі в органах 

податкової міліції і стягнення на її користь заробітної плати за один місяць. 

Суд касаційної інстанції з’ясував, що достовірних доказів на 

підтвердження того, що службові документи були втрачені з вини Г., надано 

не було. Немає в наказах і посилання на які-небудь інші порушення Г. 

трудової дисципліни, які могли стати додатковою підставою для її звільнення. 

За таких обставин висновки суду нижчої інстанції про незаконність звільнення 

є правильними. У той же час посилання на норми трудового законодавства 

при прийнятті рішень (на статті 147, 149, 233, 236 КЗпП України) було 

помилковим. Не взято до уваги й п. 40 діючого на той період Дисциплінарного 

статуту органів внутрішніх справ: скарги на незаконність звільнення зі служби 

вирішуються в порядку, встановленому для розгляду скарг на порушення 

права або свободи громадян, дії чи бездіяльність державних органів, органів 

місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері 

управлінської діяльності.  

Порядок, установлений КЗпП України для розгляду індивідуальних 

трудових спорів, і норми законодавства про працю, що регламентують 

припинення трудових відносин, до правовідносин з проходження служби в 

податковій міліції не застосовуються. Останні регулюються зазначеним 

Дисциплінарним статутом, Положенням, іншими актами законодавства про ці 

органи. Відповідно до вимог ст. 2487 чинного на час розгляду справи ЦПК 

при встановленні обґрунтованості скарги Г. Верховний суд АРК повинен був 

не скасовувати наказ про її звільнення зі служби в запас і поновлювати на 

службі в органах податкової міліції, а визнати наказ неправомірним і 

зобов’язати Голову ДПАУ в АРК поновити її на службі. У зв’язку із цим 

рішення суду в частині скасування наказу й поновлення Г. на службі в органах 

податкової міліції підлягає зміні. Відповідно до п. 12 Положення особи 

рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ одержують 

грошове й речове забезпечення за нормами, встановленими законодавством. 

Суд, зобов’язуючи Голову ДПАУ в АРК поновити Г. в органах податкової 
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міліції, одночасно мав був зобов’язати виплатити їй грошове й речове 

забезпечення за встановленими нормами за час вимушеного прогулу, а не 

стягувати середню заробітну плату. Тому і в цій частині рішення підлягає 

зміні [100].  

З урахуванням наведеного судова колегія в цивільних справах 

Верховного Суду України касаційну скаргу ДПАУ в АРК задовольнила 

частково, рішення Верховного суду АРК змінила, виключивши з його 

мотивувальної частини посилання на норми трудового законодавства, а 

резолютивну частину виклала в новій редакції, визнавши зазначений наказ про 

звільнення Г. зі служби в запас за підпунктом «є» п. 63 Положення 

неправомірним і зобов’язавши Голову ДПАУ в АРК поновити Г. на посаді і в 

органах податкової міліції та сплатити їй грошове й речове забезпечення за 

встановленими законодавством нормами за час вимушеного прогулу. Інакше 

кажучи, цей суд нижчої інстанції не врахував пріоритету спеціальної норми 

над загальною, специфіки дисциплінарного провадження й оскарження рішень 

про накладення стягнення в правоохоронному органі, що і призвело до 

часткового скасування рішення, хоча основний висновок про незаконність 

наказу про звільнення й був правильним.  

Важливим чинником, який з одного боку об’єднує загальнодержавні і 

спеціальні норми, а з іншого – відрізняє їх від локальних, є суб’єкт видання 

таких норм. Якщо в першому випадку, як правило, йдеться про Верховну Раду 

України, Уряд або центральний орган виконавчої влади, то ухвалення 

локальних правових актів належить до компетенції конкретного роботодавця. 

Висловлюємо солідарність з І.В. Лазором в тому, що надання останньому 

такої компетенції пов’язано безпосередньо з його функціями як організатора 

виробничого процесу. Повноваження із забезпечення порядку поведінки 

найманих осіб покликані забезпечити досягнення найкращого результату 

спільної діяльності колективу підприємства [101].  

Названу компетенцію в наукових колах іменують «дисциплінарна 

(хазяйська) влада власника підприємства», дослідження якої було розпочато 
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ще Л.С. Талем за часів Російської імперії. Науковець, формулюючи дефініцію 

поняття «хазяйська влада роботодавця» зазначав, що вона не є суб’єктивним 

правом чи частиною індивідуально-правової сфери хазяїна, а становить собою 

скоріше правове положення, яке той займає як голова підприємства стосовно 

інших осіб, які входять до складу цієї соціальної одиниці [102, с. 155]. У 

подальшому ці концепції продовжували розвиватись. У підручнику з 

трудового права, виданому за редакцією О.С. Пашкова й О.В. Смирнова, 

звертається увагу на наділення представників адміністрації радянського 

підприємства специфічними владними повноваженнями й покладення на них 

таких обов’язків, виконання яких обумовлює застосування зазначених владних 

повноважень у відносинах з робітниками та службовцями [103, с. 304]. Зміст 

хазяйської влади роботодавця – це визначення останнім характеру і 

спрямованості діяльності організації, встановлення кількості робочих місць, 

видання обов’язкових до виконання внутрішніх указівок і приписів стосовно 

посадових функцій, правова можливість переміщень, переведень, звільнень 

працівників, застосування заходів заохочення щодо сумлінних робітників і 

покарання – щодо порушників дисципліни [104, с. 31, 32]. Отже, хазяйська 

(дисциплінарна) відповідальність, пов’язана із забезпеченням трудової 

дисципліни, надає можливості роботодавцеві самостійно визначати перелік 

трудових обов’язків працівника, застосування до нього заходів заохочення чи 

примусу залежно від сумлінності, належності і своєчасності виконання 

посадових обов’язків. 

Водночас не можемо погодитися із твердженнями деяких учених [105, c. 

168], що до змісту дисциплінарної влади входить лише повноваження 

накладати стягнення на особу в разі невиконання нею своїх обов’язків, 

порушення дисципліни чи внутрішнього трудового розпорядку. Невіднесення 

до дисциплінарної влади права застосовувати інші методи забезпечення 

трудової дисципліни суттєво звужує механізм його застосування, знижує 

ефективність і дієвість таких заходів. 
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Отож ми з’ясували, що обов’язковим складником статусу роботодавця, 

як сторони трудових відносин, є можливість визначати внутрішні 

корпоративні правила поведінки й посадові обов’язки працівників шляхом 

видання локальних нормативно-правових актів. Локальна нормотворчість 

може здійснюватися роботодавцем самостійно, так і за участі представників 

трудового колективу. В зв’язку з цим слушною є думка К.Р. Воронкової, яка 

пропонує за суб’єктним критерієм усі локальні документи поділяти на акти: 

(а) самостійної нормотворчості власника підприємства чи уповноваженого 

ним органу, (б) ухвалені роботодавцем з урахуванням думки 

представницького органу (виборних представників) трудового колективу чи за 

їх згоди і (в) спільної нормотворчості сторін трудових відносин [106, c. 150, 

157]. 

Найважливішим елементом локального нормативно-правового 

регулювання трудової дисципліни є механізм внутрішнього трудового 

розпорядку та його документальне оформлення. Внутрішнім трудовим 

розпорядком прийнято вважати порядок поведінки на конкретному 

підприємстві, взаємодії працівників з роботодавцем та між собою у процесі 

виконання трудових функцій. Згідно зі ст. 142 КЗпП України трудовий 

розпорядок на підприємствах, в установах та організаціях визначається 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються 

трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним 

органу й виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником) на підставі Типових правил [7]. КЗпП 

України містить 2 принципових моменти щодо регламентації трудового 

розпорядку на підприємстві: по-перше, внутрішні правила затверджуються 

трудовим колективом, по-друге, при їх затвердженні треба обов’язково 

керуватися Типовими правилами. 

У зв’язку з активними дискусіями, що точаться в суспільстві з приводу 

необхідності прийняття нового Трудового кодексу України, варто розглянути, 

як регулюється це питання в останній редакції ТК України, поданого на 
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розгляд парламенту. У його статтях 265-269 йдеться про зміст внутрішнього 

трудового розпорядку: він визначає організацію й порядок роботи, а також 

пов’язані із цим права й обов’язки працівників і роботодавця, з урахуванням 

нормативних актів останнього.  

У проекті ТК важливу увагу приділено правилам внутрішнього 

трудового розпорядку. Закріплено норму, за якою цей локальний правовий акт 

затверджується роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником), а роботодавцем як 

суб’єктом малого підприємництва – самостійно. При цьому правила не 

можуть суперечити трудовому законодавству, угодам і колективному 

договору, а також локальним нормативним актам роботодавця, погодженим із 

зазначеним виборним органом (його представником) [73]. 

Що стосується змістовного наповнення правил, то ними 

регламентується:  

  організація праці, умови перебування працівників на території 

юридичної особи під час виконання роботи й після її закінчення;  

  порядок прийняття на роботу працівників і звільнення з неї;  

  основні права й обов’язки працівників та роботодавця;  

  робочий час і порядок його використання;  

  час відпочинку;  

  заохочувальні виплати та інші заохочення за сумлінну працю й 

підстави їх застосування;  

  порядок притягнення до відповідальності роботодавця і 

працівника відповідно до закону та ін. [73].  

Як бачимо, суб’єктами законодавчої ініціативи пропонується надати 

саме роботодавцеві компетенцію затверджувати за погодженням із 

профспілкою внутрішні правила трудового розпорядку. При цьому не 

уточнюється, як треба діяти у випадках, коли виборного первинного органу 

профспілкової організації на підприємстві не створено.  
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Варто зауважити, що не всі вчені підтримують наведену новацію. 

Наприклад В.А. Христенко підкреслює необхідність дотримання принципу 

трипартизму як однієї з базових засад міжнародного регулювання соціально-

трудових відносин. На його думку, логічніше було б закріпити у проекті ТК 

України формулювання чинного КЗпП України стосовно порядку прийняття 

внутрішніх правил трудового розпорядку [107, с. 101, 102]. Водночас 

більшість науковців погоджуються з такою редакцією норми і продовжують 

критикувати існуючі приписи чинного Кодексу. Так, О.Т. Панасюк доводить, 

що положення останнього, зокрема щодо порядку затвердження правил 

внутрішнього трудового розпорядку, не відповідають сучасному стану речей 

[108, c. 103]. Особливо яскраво це демонструється щодо приватного сектора 

економіки. Власник підприємства, вкладаючи в розвиток бізнесу значні 

кошти, найперше заінтересований у його комерційному результаті й у 

відповідному дотриманні трудової дисципліни як запоруки його досягнення. 

Тому кому як не йому має належати право визначити внутрішні засади 

(принципи, правила) поведінки сторін у процесі трудової співпраці, звичайно 

ж, з додержанням загальнонаціональних стандартів і гарантій, закріплених на 

центральному рівні. 

Включаючи до змісту локальної нормотворчості роботодавця 

повноваження приймати правила внутрішнього трудового розпорядку, автори 

законопроекту наголошують на необхідності дотримання трудового 

законодавства, угод і колективного договору, а також нормативних актів 

роботодавця, погоджених з представниками персоналу підприємства. Як 

бачимо, серед документів, яким не повинні суперечити правила внутрішнього 

трудового розпорядку, бракує Типових правил, які діють зараз і є базовими 

для системи локального регулювання правил поведінки. Можемо погодитись 

із застарілістю норм радянського документа, з необхідністю розширити 

правотворчі повноваження власника підприємства. Проте у прикінцевих 

положеннях проекту ТК України серед актів, що визнаються такими, що 

втратили чинність, постанова від 20 липня 1984 року, якою затверджено 
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Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і 

службовців підприємств, установ та організацій, не значиться. Вважаємо, що 

така неузгодженість обов’язково має бути врегульована при затвердженні 

остаточної редакції документа, бо існує досить високий ризик виникнення 

проблем у подальшому правозастосуванні. 

Значення Типових правил, можливо, буде невілейовано в майбутньому, 

проте зараз вони є діючими, підлягають обов’язковому врахуванню при 

розробленні локальних актів підприємства чи галузі, які поряд з галузевими 

правилами становлять центральну вертикаль у нормативному регулюванні 

внутрішнього розпорядку. Співвідношення необхідності дотримання 

імперативних норм вищезазначених документів й локальної нормотворчості 

роботодавця дає підстави говорити про важливість диференціації 

центрального та локального регулювання питання. У той же час досить 

тривалий час ця проблема залишалася неактуальною, оскільки локальне 

регулювання було формальним, як правило, зводилося до дублювання змісту 

централізованих норм, навіть до дослівного переписування Типових правил, 

визначення абсолютно однакових умов трудової дисципліни, методів її 

забезпечення всіма суб’єктами господарювання. Лише в поодиноких випадках 

мала місце конкретизація загальних приписів чи формулювання нових 

правових норм.  

Хоча й за сучасних умов періодично зустрічається такий підхід, але 

поступово він відходить у минуле. Роботодавець все чіткіше розуміє низьку 

ефективність простого дублювання центральних правил без урахування 

специфіки підприємства, необхідності визначення, й нормативного 

закріплення й чіткого виконання обов’язків сторін трудових відносин (у тому 

числі й самим роботодавцем), заходів заохочення за добросовісну працю і 

стягнень за порушення трудової дисципліни. У зв’язку з такими тенденціями в 

наукових колах тривають активні дискусії стосовно співвідношення 

локального й центрального регулювання трудових відносин. Р.І. Кондратьєв 

суть такого співвідношення вбачає у конкретизації, на яку розраховані 
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загальні норми, в той час як норми локальні виступають результатом подібної 

конкретизації [109, c. 144]. З урахуванням ієрархічної побудови системи права 

він доходить логічного висновку стосовно визначального місця норм, які 

мають загальне значення, і другорядного – щодо локальних приписів. 

Натомість П.Д. Пилипенко в підґрунтя диференціації покладає в першу 

чергу суспільні відносини, на які спрямовано правове регулювання, й до 

локальної сфери відносить насамперед трудові відносини – трудовий договір, 

трудову дисципліну, робочий час, час відпочинку. Інші ж інститути трудового 

права вважаються ним сектором централізованого нормативного забезпечення 

– працевлаштування, нагляд і контроль за дотриманням законодавства, 

вирішення індивідуальних трудових спорів тощо [110, c. 48]. На нашу думку, 

такий поділ є занадто категоричним, навіть хибним: наприклад, питання 

трудової дисципліни – це не виключно локальна сфера. При формуванні 

правил поведінки на конкретному підприємстві роботодавець не є абсолютно 

вільним у виборі способів та методів забезпечення трудової дисципліни, а має 

враховувати положення центрального законодавства, інакше результати його 

нормотворчості будуть нікчемними, не матимуть юридичної сили. 

Цікавою вбачається точка зору О.В. Абрамової, яка вважає, що закон не 

передбачає спеціальних вимог до змісту правил внутрішнього трудового 

розпорядку, а тому в кожному конкретному випадку вони визначаються на 

розсуд самого роботодавця [111, с. 34]. Фактично локальне правове 

регулювання дає дієву можливість учасникам спільного процесу праці 

самостійно визначати умови взаємодії, максимального враховуючи специфіку 

самої юридичної особи й діяльності, якою вона займається [112, с. 131]. 

 Підсумовуючи проаналізовані наукові погляди, доходимо висновку, що 

локальна нормотворчість за змістом є значно ширшою за просту 

конкретизацію загальної норми. Під час її здійснення відбувається заповнення 

прогалин у законодавстві формулюванням правил поведінки на відповідному 

підприємстві.  
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Таким чином, централізоване й локальне правове регулювання трудових 

відносин є цілком самодостатніми видами нормотворчості й не 

унеможливлюють (не заміщують) один одного. Як правильно зазначає 

В.О. Голобородько, вони обидва спрямовані на впорядкування суспільних 

відносин, хоча й мають різні завдання: регламентування локальне визначає 

розпорядок праці, що формується роботодавцем, централізоване ж закріплює 

порядок прийняття локальних актів, що безпосередньо встановлюють режим і 

зміст внутрішнього трудового розпорядку, правовий статус самого 

роботодавця, мінімальні рівень трудових стандартів тощо [113, с. 370]. Ось 

чому для регламентації внутрішнього розпорядку конкретного підприємства, 

як і трудової дисципліни на ньому, використовується поєднання форм 

центрального й локального правового регулювання. 

Як нами уже зазначалося, при формулюванні власних правил поведінки 

роботодавцеві належить керуватися Типовими правилами. Типові правила 

внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, 

установ, організацій, затверджені спільною постановою ГКП СРСР та ВЦСПС 

20 липня 1984 року, мають за мету сприяти вихованню працівників у дусі 

добросовісного ставлення до праці, зміцнення трудової дисципліни, 

організації праці на науковій основі, раціонального використання робочого 

часу, високої якості робіт, підвищення продуктивності праці й ефективності 

суспільного виробництва [34]. Суттєве місце в їх тексті приділено питанням 

трудової дисципліни: заохоченням за успіхи в роботі (розділ VI), 

відповідальності за порушення встановленого порядку на підприємстві (розділ 

VII). На підставі цих Типових правил міністерства, відомства, інші центральні 

органи виконавчої влади за погодженням з відповідними об’єднаннями 

профспілок видають галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку з 

урахуванням особливостей конкретної галузі народного господарства. За 

приклад можна назвати: Типові правила внутрішнього розпорядку для 

працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджені 

наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 pоку за № 455; 
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Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

закладів, установ, організації та підприємств системи охорони здоров’я 

України, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 

грудня 2000 року за № 204-O) та ін. 

Повертаючись до локальної нормативно-правової регламентації трудової 

дисципліни, наголосимо, що правила внутрішнього трудового розпорядку є 

основним, але не єдиним корпоративним документом, який регулює це 

питання і, що недостатня виваженість поточного законодавства допускає певні 

складнощі у праворозумінні. Аналіз базової ст. 142 КЗпП України [7] дає 

підстави стверджувати, що трудовий розпорядок на підприємстві регулюється 

внутрішніми правилами, для окремих професійних груп діють спеціальні 

положення і статути про дисципліну. Водночас у тексті самого ж трудового 

закону йдеться про можливість прийняття наказів, інструкцій і положень, які 

містять різні складники внутрішнього трудового розпорядку, в тому числі й 

режим трудової дисципліни.  

Більш широко до питання, яке ми розглядаємо, підійшли розробники 

нового Трудового кодексу України. Так, у його статтях 266 і 268 закріплено, 

що внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах визначається 

нормативними актами роботодавця та іншими документами. При цьому прямо 

вказується, що обов’язки працівників можуть установлюватися також у 

посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці, пожежної безпеки та ін. 

[73]. Таке законодавче формулювання суб’єктів законодавчої ініціативи є 

більш вдалим. По-перше, воно не ставить роботодавця виключно в рамки 

правил внутрішнього трудового розпорядку при регламентуванні питань 

дисципліни праці, додає гнучкості при прийнятті рішень; а по-друге, більше 

відповідає фактичному стану речей, коли заходи стимулювання праці, 

різноманітні бонуси, як і стягнення за порушення дисципліни (невиконання 

поставлених завдань), для окремих посад є конфіденційними й не можуть 

міститись у правилах розпорядку, доступних для ознайомлення всьому 

персоналу підприємства. 
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Звернімо увагу на масштабне трактування дисципліни праці 

В.І. Смолярчуком, який стверджував, що однією з характерних рис норм 

трудового права є те, що вони забезпечують узгоджену й ритмічну діяльність 

підприємств, установ та організацій, побудовану на неухильному дотриманні 

внутрішнього трудового розпорядку, який забезпечується сукупністю норм 

трудового права [114, c. 31]. Що стосується локальної нормотворчості, то 

В.І. Прокопенко згадує положення про посаду, посадові інструкції, накази, 

розпорядження роботодавця [87, с. 449, 450], С.М. Прилипко й 

О.М. Ярошенко – про технологічні інструкції, інструкції з охорони праці, 

пожежної безпеки та ін. Науковці справедливо вважають, що цей список не 

може бути вичерпним, а тому допускають можливість урегулювання цього 

питання також іншими нормативно-правовими документами [115, с. 517]. 

Сукупність локальних правових актів, що регламентують питання 

дисципліни праці, не є хаотичною, а формує структурно-впорядковану 

єдність. Об’єднання таких актів у певну систему відбувається у процесі їх 

прийняття, взаємодоповнення й розвитку [116, c. 260]. Важливе місце 

посідають посадові інструкції, в яких конкретизуються права й обов’язки 

працівника, який займає певну посаду, за порушення яких до нього можуть 

бути застосовані заходи стягнення, а за сумлінне виконання – заходи 

заохочення. Узагальнивши теоретичні напрацювання Т.М. Фахрутдінової, 

С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка, В.М. Лєбєдєва, О.Р. Воронкової, можемо 

констатувати важливість посадових інструкцій як інструмента управління 

працівниками. Ці локальні акти своїм змістом мають субординаційні й 

координаційні норми, що безпосередньо пов’язані з виконанням працюючим 

його трудових функцій, його компетенцію і сферу застосування робочої сили, 

відносини підпорядкування і взаємозв’язку з персоналом і роботодавцем. 

Дослідники звертають увагу на активне поширення практики застосування 

роботодавцем поряд з правовими, також і норми соціальні (традиції, етичні й 

корпоративні правила), що притаманні організаціям, але не були належним 

чином оформлені як офіційні документи [117, c.11; 106, с. 157; 68, с. 518]. 



97 

Теорію соціальних норм ще більш розвинув О.Т. Панасюк, 

стверджуючи, що створення й дію відповідних правил поведінки можна 

назвати «звичаєвим регулюванням трудових відносин», яке було досить 

розвинено на початку ХХ ст., а тому і за сучасних умов є всі підстави внести 

його за основу внутрішнього трудового розпорядку [108, с.103]. Не будемо 

піддавати сумніву сам факт існування соціальних норм, приписів моралі у 

трудовому колективі й на підприємстві. Водночас включення їх до механізму 

трудової дисципліни вважаємо неможливим. Адже соціальні норми не є 

обов’язковими, їх виконання ґрунтується переважно на усвідомленні 

важливості певної дії, аніж на сприйнятті її як свого обов’язку. Навряд чи 

можна уявити посаду, згідно з якою службові обов’язки можна виконувати, а 

можна й ігнорувати; за що отримаєш, максимум, громадський осуд.  

У той же час застосування заходів заохочення і стягнення є 

суб’єктивним правом роботодавця. Відповідно, факт дотримання (чи 

недотримання) неписаних корпоративних стандартів може бути стимулом 

власника підприємства чи уповноваженого ним органу скористатися своєю 

дисциплінарною владою. При цьому додержання внутрішніх звичаїв компанії 

(привітання колег з днем народження, вітання при зустрічі, охайний одяг, 

участь у корпоративних заходах тощо) не може бути основною підставою 

застосування заходів забезпечення трудової дисципліни, а лише додатковою. 

Адже безпосередньо офіційними документами певне зобов’язання не 

передбачено, як і немає бланкетної норми на застосування правового звичаю. 

А тому роботодавцеві у випадку трудового спору буде доволі складно довести 

в суді наявність такого звичаю, а значить, і законність своїх дій. 

Знаний спеціаліст порівняльного правознавства, дослідник специфіки 

регламентації трудових відносин у зарубіжних країнах І.Я. Кисельов звертає 

увагу, що в державах з розвиненою ринковою економікою головним 

документом у системі локальних нормативно-правових актів, що регулюють 

внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві, є книга персоналу [118, 

c. 80-86]. Цей внутрішній документ умовно поділяється на 2 групи приписів – 
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інформаційного й нормативного характеру. Інформаційні містять загальну 

інформацію про історію, структуру, розвиток, досягнення, пріоритети, 

завдання компанії, нормативні ж є своєрідним локальним трудовим кодексом. 

Прийняття подібної книги останнім часом є необхідним складником 

організаційного функціонування багатьох зарубіжних компаній, частиною 

формування їх привабливого іміджу й репутації, ознакою соціальної 

спрямованості діяльності, відображенням, так би мовити, «соціального 

обличчя», показником здатності запропонувати працівникові найоптимальніші 

умови для праці й реалізації своїх умінь і навичок. 

На жаль, на пострадянському просторі домінують дещо інші тенденції. 

Комерційні компанії далеко не завжди дотримуються навіть 

загальнонаціональних стандартів щодо організації й забезпечення трудової 

дисципліни, а тому вести мову про якісь додаткові заходи стимулювання 

сумлінної праці, як правило, не доводиться. Проте залучення іноземних 

інвестицій, поява зарубіжних інвесторів з принципово іншим підходом до 

менеджменту й управління персоналом, прагнення адаптувати кращий 

міжнародний досвід до вітчизняних компаній потроху змінюють загальний 

стан справ. Усе активніше використовується так зване поняття «соціальний 

пакет» – сукупність додаткових стимулів: безкоштовний мобільний зв’язок, 

медичне страхування, абонемент на відвідування спортивних закладів, 

відпочинок тощо, якими гарантується особі факт приєднання до команди 

певної компанії і професійні досягнення у процесі праці. 

Деякі потужні компанії приймають комплексні документи, в яких 

добровільно і в ініціативному порядку приймають низку зобов’язань щодо 

соціально відповідальної поведінки. Наприклад, у соціальному кодексі 

російської корпорації «Лукойл» за 2002 р. передбачено систему положень 

стосовно економічних, організаційних і матеріальних заходів забезпечення 

трудової дисципліни [119]. Ця крупна нафтова компанія у статтях 1.1.2, 1.1.4, 

1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.4 свого корпоративного документа гарантує: 
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 установлення мінімально гарантованого рівня оплати праці для 

всіх професійно-кваліфікаційних груп на рівні, що перевищує 

загальнодержавний стандарт, а також прозорості, об’єктивності й 

конкурентоздатності системи оплати й мотивації праці колективу;  

 періодичне підвищення заробітної плати у зв’язку зі зростанням 

продуктивності праці, використання гнучких систем преміювання з метою 

найповнішого врахування індивідуального трудового внеску працівника; 

 сприяння в забезпеченні житлом молодих трудівників та їх сімей, 

доступності житлового кредитування кожному працюючому, організацію 

системи корпоративного тривалого іпотечного житлового кредитування;  

 фінансування заходів, спрямованих на охорону здоров’я 

персоналу, виділення цільових коштів на забезпечення санаторно-курортного 

лікування, на часткову компенсацію вартості путівок і проїзду для літнього 

відпочинку дітей працівників, на організацію дозвілля персоналу та членів їх 

сімей на корпоративному рівні;  

 надання додаткового дня відпустки всім робітницям компанії й 

додаткової оплачуваної відпустки багатодітним матерям;  

 надання одноразової допомоги при народженні (всиновленні) 

дитини, щомісячної допомоги працівникові, який знаходиться у відпустці по 

догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, щорічної допомоги 

працівникам, які утримують дітей-інвалідів до 18 років, компенсації 

малозабезпеченим сім’ям, які виховують 3-х і більше дітей, вартості їх 

утримання в дошкільних закладах та оздоровчих таборах;  

 корпоративне соціальне забезпечення і страхування [119]. 

Отже, рівень додаткових соціальних гарантій є досить високим, що 

позитивно відбивається на додержанні працівниками виробничої й 

технологічної дисципліни. Працівник заінтересований як у зростанні 

продуктивності власної праці, у сумлінному виконанні своїх посадових 

обов’язків (і як наслідок – у підвищенні рівня заробітної плати), так і в 

тривалості праці в рамках конкретної компанії. Адже звільнення (в тому числі 
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й за порушення вимог трудової дисципліни) автоматично означатиме 

припинення всіх цих додаткових соціальних благ. 

Паралельно з локальними нормативно-правовими актами питання 

трудової дисципліни впорядковуються також колективними договорами. 

Включення відповідних положень до акта соціального партнерства має бути 

передбачено як у базовому законі (наприклад, обов’язковість установлення в 

колективному договорі зобов’язань із регулювання виробничих, трудових, 

соціально-економічних відносин – ст. 7 Закону «Про колективні договори та 

угоди» [120]), так і в інших законодавчих актах, наприклад, закріплення 

регламентації того чи іншого питання в колективному договорі (у ньому 

повинні регулюватися економічне стимулювання охорони праці, види 

заохочень за активну учать та ініціативу, заходи з підвищення безпеки й 

поліпшення умов праці – ст. 25 Закону «Про охорону праці» [121] ). 

Як бачимо, сучасний стан нормативного впорядкування трудової 

дисципліни характеризується наявністю системи правових актів, що містять 

відповідні засадничі положення на загальному, спеціальному й локальному 

рівнях. Мусимо також відзначити, що найбільш змістовно й точно це питання 

врегульовано в дисциплінарних статутах і положеннях щодо окремих 

професійних груп. Що ж стосується загальних норм, тут триває активна 

дискусія про включення досконалих положень до кінцевої редакції нового ТК 

України, а щодо локальних правових актів – надання більших правомочностей 

роботодавцеві для самостійного визначення правил поведінки й механізмів їх 

забезпечення на власному підприємстві. 

 

 

1.4 Зарубіжні стандарти у сфері забезпечення трудової дисципліни 

 

Сучасна глобалізація, процеси всесвітньої економічної, політичної та 

культурної інтеграції й уніфікації залишають свій відбиток і на законодавстві 

України. При науковому дослідженні подібних тенденцій неможливо 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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обмежуватися лише національним законодавством. Необхідно аналізувати 

зарубіжний досвід регулювання порушених нами питань, виділяти норми, 

імплементація яких вітчизняним правовим полем сприяла б покращанню і 

збалансованості функціонування інституту трудової дисципліни. До того ж 

модифікація національного трудового законодавства полягає у виконанні 

міжнародних зобов’язань держави й у реалізації глобальної узгодженості 

трудового права України з міжнародними трудовими нормами, що 

випливають з ратифікованих універсальних конвенцій ООН, її спеціалізованих 

органів та регіональних норм ЄС [122, c. 650]. 

Підкреслимо, що трудовим відносинам у міжнародному співтоваристві 

взагалі приділяється досить суттєва увага. Із 1919 р. діє Міжнародна 

організація праці (англ. International Labour Organization) – спеціалізована 

установа спочатку Ліги Націй, а після Другої світової війни – Організації 

Об’єднаних Націй. Цей міжнародний орган створено для підтримки 

міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру в усьому світі і 

зменшення соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці, а 

також для розроблення міжнародних стандартів у цій сфері нагляду за їх 

дотриманням. Складністю й неоднозначністю інституту дисципліни праці, 

різними національними традиціями (підходами) до закріплення обов’язків 

сторін і стимулювання правової поведінки пояснюється те, що цим питанням 

до цього часу не присвячено жодної спеціальної конвенції чи рекомендації 

Міжнародної організації праці (далі – МОП). Єдиним документом, що 

опосередковано визначає умови взаємодії сторін трудового договору є 

Рекомендація МОП щодо зв’язків між адміністрацією і трудівниками на 

підприємстві № 129, схвалена на 51 сесії Генеральної конференції цієї 

організації 28 червня 1967 року.  

Положеннями цього нормативного акта передбачено, що підприємці та 

їх організації, а також трудівники та їх організації повинні у своїх спільних 

інтересах визнати важливість атмосфери взаєморозуміння й довіри на 

підприємстві, що є сприятливим як для ефективної діяльності підприємства, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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так і для сподівань трудівників. Створення такої атмосфери має 

полегшуватися шляхом активного поширення якомога повнішої й 

об’єктивнішої інформації та обміну нею з різних аспектів життя підприємства 

й соціальних умов працівників. Що стосується забезпечення трудової 

дисципліни, то важливим є покладення на роботодавця обов’язку інформувати 

персонал щодо таких питань, як-от:  

 перелік обов’язків, що підлягають виконанню на різних роботах, і 

місце конкретної роботи у структурі підприємства;  

 правила техніки безпеки й гігієни праці, інструкції щодо 

запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням;  

 процедури, встановлені для розгляду скарг, правила і практика їх 

застосування, умови, що дають право вдаватися до них;  

 соціально-побутове обслуговування персоналу: медичне 

обслуговування, охорона здоров’я, їдальні, житлові умови, умови відпочинку, 

умови для збереження заощаджень, банківське обслуговування тощо; 

 системи соціального забезпечення й соціальної допомоги, які є на 

підприємстві;  

  роз’яснення рішень, які можуть прямо або опосередковано 

вплинути на становище трудівників на підприємстві [123]. 

Як бачимо, у цьому міжнародному акті присутня спроба врегулювати 

лише один із складових елементів забезпечення дисципліни праці – комплекс 

обов’язків роботодавця; інші ж віднесено до виключної компетенції 

національного законодавства. Із таким підходом повністю узгоджується 

офіційна риторика вищих посадових осіб спеціалізованого органу ООН з 

питань праці. Зокрема, ще в 1994 р. Генеральний секретар МОП підкреслював 

у звіті, що кожна система трудових відносин виходить з історичного, 

політичного, економічного, соціального й культурного досвіду й визначає 

власні правила гри «в рамках своїх параметрів» [124, с. 34]. 

Отже, мусимо констатувати відсутність міжнародно-правових 

стандартів у сфері регулювання трудової дисципліни. Відсутність 
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уніфікованих правил змушує кожну національну правову систему шукати 

власні підходи до формулювання нормативних приписів щодо взаємодії сторін 

у процесі трудових відносин, що зумовлює потребу більш детально звернути 

увагу на правове поле окремих держав, проаналізувати специфіку 

регулювання інституту дисципліни праці та його забезпечення. 

Перш за все варто проаналізувати стан справ у пострадянських країнах. 

З огляду на спільне історичне минуле, схожий менталітет населення, подібну 

нормативну базу, що дісталась у спадок від колишнього СРСР, досвід цих 

держав є особливо цікавим і корисним, найбільш придатним для адаптації до 

вітчизняного законодавства. Так, в Трудовому кодексі Російської Федерації, 

прийнятому у 2011 р., його автори відійшли від норми радянського трудового 

права стосовно визначення й закріплення в окремій статті забезпечення 

дисципліни праці та її складових елементів. Тепер структуру явища потрібно 

з’ясовувати й аналізувати з огляду на сукупність відповідних трудових норм. 

Отже, обов’язки працівника й роботодавця закріплено у статтях 21 і 22 

вищезазначеного документа. Робітник повинен:  

 сумлінно виконувати свої трудові обов’язки, дотримуватися 

правил внутрішнього трудового розпорядку й трудової дисципліни; 

 виконувати встановлені норми праці;  

 додержуватися вимог з охорони праці й забезпечення її безпеки;  

 дбайливо ставитися до майна роботодавця (в тому числі до майна 

третіх осіб, яке знаходиться в роботодавця, якщо той несе відповідальність за 

його збереження) та інших працівників;  

 негайно повідомляти роботодавця або безпосереднього керівника 

про виникнення ситуації, що становить загрозу життю або здоров’ю людей, 

цілості майна роботодавця (в тому числі майна третіх осіб, яке знаходиться в 

роботодавця, якщо той несе відповідальність за його збереження). 

Що стосується обов’язків роботодавця, тут російський законодавець 

наводить ширший їх перелік. Найбільш важливими в забезпеченні 

роботодавцем трудової дисципліни є його зобов’язання:  
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 забезпечувати працівникам безпеку й умови праці, що 

відповідають державним нормативним вимогам охорони праці;  

 забезпечувати працівників устаткуванням, інструментами, 

технічною документацією та іншими засобами, необхідними для виконання 

ними трудових обов’язків;  

 ознайомлювати працівників під розпис із прийнятими локальними 

нормативними актами, безпосередньо пов’язаними з їх трудовою діяльністю; 

 розглядати подання відповідних профспілкових органів, інших 

обраних працівниками представників про виявлені порушення керівником 

підприємства чи його окремим підрозділом трудового законодавства та інших 

актів, що містять норми трудового права, вживати заходів щодо усунення 

виявлених порушень і повідомляти про вжиті заходи зазначеним органам і 

представникам;  

 створювати умови, що забезпечують участь трудящих в 

управлінні;  

 забезпечувати побутові потреби працівників, пов’язані з 

виконанням ними своїх трудових обов’язків;  

 відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникам у зв’язку з 

виконанням ними трудових обов’язків, а також компенсувати моральну шкоду 

[125].  

Як бачимо, в головному документі системи російського трудового 

законодавства доволі чітко й повно передбачені обов’язки сторін трудового 

договору. Особливо прогресивною є норма щодо обов’язку роботодавця 

відшкодувати працівникові матеріальну та моральну шкоду, завдану в 

перебігу добросовісного виконання ним своїх трудових функцій.  

У ТК РФ закріплено, що обов’язковою умовою, яка підлягає включенню 

до трудового договору, є інформування працівників про доплати, надбавки й 

заохочувальні виплати (ст. 57). Суттєва увага приділена заходам 

стимулювання сумлінного виконання трудівником посадових обов’язків, 

процедурі дисциплінарного провадження (статті 191-195). Серед заохочень 
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названо: оголошення подяки, видача грошової премії, нагородження цінним 

подарунком, почесною грамотою, подання до звання найкращого за професією 

чи до державних нагород. Перелік не є вичерпним і може бути доповнений 

локальними правовим актами. До звичних вітчизняному законодавству догани 

і звільнення додатково передбачено зауваження як найлегший вид 

дисциплінарного стягнення. 

Під час аналізу обов’язків роботодавця ми вже згадували про його 

зобов’язання розглядати подання представницького органу працівників щодо 

порушенням керівником (його заступником) підприємства чи окремого 

структурного підрозділу норм загального або локального трудового 

законодавства. У ст. 195 ТК РФ це положення розвинуто ширше, зокрема 

міститься прямий обов’язок роботодавця застосувати дисциплінарне 

стягнення (включаючи звільнення) у випадку підтвердження факту порушення 

нормативних приписів посадовою особою підприємства. 

Позитивним моментом вважаємо наведення в ТК дефініцій таким 

правовим конструкціям як «дисципліна праці» і «правила внутрішнього 

трудового розпорядку». Під першою слід розуміти обов’язкове для всіх 

працівників підпорядкування правилам поведінки, визначеним згідно із цим 

Кодексом, іншими федеральними законами, колективним і трудовим 

договорами, угодами, локальними нормативними актами. Під другою мається 

на увазі локальний нормативний акт, що регламентує порядок прийому і 

звільнення працівників, основні права, обов’язки й відповідальність сторін 

трудового договору, режим роботи, час відпочинку, заходи заохочення і 

стягнення, які застосовуються до працівників, а також інші питання 

впорядкування трудових відносин у відповідного роботодавця [125]. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку затверджуються роботодавцем з 

урахування думки профспілки. Вони служать єдиним джерелом трудового 

розпорядку (відповідно, відпадає потреба в дискусії про включення до 

переліку інших документів – посадових інструкцій, внутрішніх положень, 

колективного договору тощо).  
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Водночас викликає застереження визначення поняття «трудова 

дисципліна». На нашу думку, зміст цієї категорії не може обмежуватися лише 

підпорядкуванням персоналу внутрішньому трудовому розпорядку й 

виконанням умов трудового договору. Таке тлумачення ігнорує необхідність 

виконання роботодавцем своїх обов’язків, адже дисципліна становить собою 

порядок взаємовідносин учасників трудового процесу, визначає точне 

виконання ними (як працівником, так і власником підприємства чи 

уповноваженим ним органом) своїх трудових функцій. 

У ТК Республіки Бєларусь (1999 р.) [126] обов’язки працівника й 

роботодавця визначені наступним чином. Персонал підприємства повинен:  

 сумлінно виконувати свої трудові обов’язки, підпорядковуватися 

правилам внутрішнього трудового розпорядку, вимогам інших документів, що 

регламентують питання дисципліни праці, виконувати письмові й усні накази 

(розпорядження) роботодавця, що не суперечать законодавству, й локальним 

нормативним правовим актам; 

 не допускати дій, що перешкоджають іншим трудівникам 

виконувати їх трудові обов’язки;  

 забезпечувати додержання встановлених вимог до якості 

виробленої продукції, виконуваних робіт, надання послуг, не допускати браку 

в роботі, дотримуватися технологічної дисципліни;  

  дотримуватися встановлених нормативними правовими актами 

вимог з охорони праці й безпечного ведення робіт;  

  вживати заходів до негайного усунення причин та умов, що 

перешкоджають нормальному виконанню роботи (аварій, простоїв тощо), й 

негайно повідомляти про те, що трапилося, наймачеві;  

  додержуватися встановленого порядку зберігання документів, 

матеріальних і грошових цінностей; 

  зберігати державну і службову таємницю, не розголошувати без 

відповідного дозволу комерційну таємницю наймача та ін. (статті 53 і 55). 
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Зобов’язання роботодавця (у формулюванні авторів ТК РБ – «наймача»), 

поділені на 2 періоди – при прийомі на роботу і при організації праці 

трудівників. Оскільки забезпечення дисципліни праці більше пов’язано саме з 

другим періодом, наведемо перелік обов’язків, які законодавець покладає на 

наймача:  

 раціонально використовувати працю трудівників;  

 забезпечувати трудову й виробничу дисципліну;  

 вести облік фактично відпрацьованого працівником часу;  

 забезпечувати здорові й безпечні умови праці на кожному 

робочому місці, дотримуватися встановлених нормативними правовими 

актами вимог з охорони праці й надавати гарантії та компенсації за роботу зі 

шкідливими й (або ) небезпечними умовами праці;  

 вживати необхідних заходів з профілактики виробничого 

травматизму, професійних та інших захворювань працівників, постійно 

контролювати знання й дотримання працівниками вимог інструкцій з охорони 

праці й пожежної безпеки, своєчасно і правильно проводити розслідування й 

облік нещасних випадків на виробництві;  

 своєчасно оформляти зміни у трудових обов’язках працівника і 

ознайомлювати його з ними;  

 забезпечувати участь працівників в управлінні організацією, 

своєчасно розглядати їх критичні зауваження й повідомляти їм про вжиті 

заходи та ін. [126] 

Окремі глави ТК (13 і 14) присвячені питанню трудової дисципліни, під 

якою слід розуміти обов’язкове для всіх працівників підпорядкування 

правилам установленого трудового розпорядку й належне виконання своїх 

обов’язків. Визначено широке коло джерел трудового розпорядку, куди, окрім 

безпосередньо правил, що приймаються наймачем за участі профспілки на 

підставі типової форми, також належать колективні договори, угоди, 

положення й інструкції з охорони праці, інші локальні нормативні акти, 
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штатний розпис, посадові інструкції працівників, графіки робіт (змінності) й 

відпусток. 

Зауважимо, що Трудовий кодекс РБ не містить переліку видів заохочень, 

а повністю делегує право їх визначення й закріплення сторонам трудового 

договору в локальних актах підприємства. Серед заходів дисциплінарних 

стягнень згадуються зауваження, догана і звільнення за дисциплінарні 

проступки, можуть практикуватися також позбавлення премій, зміна часу 

надання відпустки та ін. Як бачимо, білоруське трудове законодавства досить 

детально підійшло до встановлення обов’язків роботодавця й найманого 

працівника. Позитивним моментом є також закріплення широкого кола 

джерел трудового розпорядку, що не обмежуються тільки правилами. 

Згідно зі статтями 9 і 10 ТК Молдови (1993 р.) [127] працівник 

зобов’язаний: 

 сумлінно виконувати свої трудові обов’язки й установлені норми 

праці;  

 дотримуватися трудової дисципліни, правил внутрішнього 

трудового розпорядку підприємства, постійно мати при собі персональний 

дозвіл на допуск до робочого місця, виданий роботодавцем;  

 виявляти недискримінаційну поведінку у відносинах з іншими 

працівниками й роботодавцем;  

 поважати права інших на професійну гідність, дотримуватися 

вимог з охорони здоров’я й безпеки праці;  

 дбайливо ставитися до майна роботодавця та інших працівників.  

На роботодавця покладені такі зобов’язання: 

 додержуватися вимог законів, центральних і локальних 

нормативних актів, умов індивідуальних трудових договорів;  

 надавати працівникам роботу, передбачену індивідуальним 

трудовим договором, видавати персональний дозвіл на допуск до робочого 

місця;  
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 забезпечувати працівникам умови праці, що відповідають вимогам 

охорони здоров’я й безпеки праці;  

 надавати працівникам відповідне устаткування, інструменти, 

технічну документацією та інші засоби, необхідні для виконання ними своїх 

трудових обов’язків;  

 застосовувати однакові критерії при оцінюванні якості праці, 

накладенні стягнень і звільненні; 

  вживати заходів щодо запобігання сексуального домагання на 

робочому місці;  

 вводити до правил внутрішнього розпорядку підприємства 

положення про заборону дискримінації за будь-якою ознакою;  

 забезпечувати дотримання професійної гідності працівників;  

 розглядати звернення працівників або їх представників з приводу 

порушень законодавчих та інших нормативних актів, що містять норми 

трудового права, вживати заходів щодо їх усунення й інформувати зазначених 

осіб про це у встановлені законом строки;  

 створювати умови для участі трудящих в управлінні 

підприємством у встановленому цим Кодексом та іншими нормативними 

актами порядку;  

 забезпечувати працівникам санітарно-побутові умови, необхідні 

для виконання ними своїх трудових функцій;  

 відшкодовувати заподіяні працівникам у зв’язку з виконанням 

ними трудових обов’язків матеріальний і моральний збитки в установленому 

цим Кодексом та іншими нормативними актами порядку [127]. 

До обов’язкових елементів змісту правил внутрішнього трудового 

розпорядку належить і дисциплінарна складова. У цьому документі мають 

міститися положення, що стосуються: (а) додержання принципу 

недискримінації; (б) недопущення сексуальних домагань і будь-якої форми 

утиску професійної гідності, прав, обов’язків і відповідальності роботодавця і 
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працівників; (в) дисципліни праці на підприємстві; (г) дисциплінарних 

проступків і санкцій, процедури дисциплінарного провадження (ст. 199 

Кодексу). Дисципліна праці у трактуванні авторів ТК становить собою 

обов’язок усіх працівників підпорядковуватися правилам поведінки, 

встановленим згідно із цим Кодексом, іншими нормативними актами, 

колективними угодами, трудовими договорами, а також нормативними актами 

на рівні підприємства, в тому числі правилами внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства. 

Ключові положення забезпечення трудової дисципліни в основному 

були продубльовані з радянського трудового права. Зокрема, трудовий процес 

має здійснюватися шляхом створення роботодавцем економічних, соціальних, 

правових та організаційних умов для нормальної високопродуктивної праці, 

виховання у працівників свідомого ставлення до праці, застосування 

заохочень і винагород за сумлінну працю, а також стягнень за вчинення 

дисциплінарних проступків. 

Серед переліку заохочень, що не є вичерпним і може доповнюватись у 

локальній нормотворчості, виділено оголошення подяки, преміювання, 

нагородження цінним подарунком, почесною грамотою, подання до 

державних нагород (орден, медаль, почесне звання). Заходом стимулювання 

добросовісної праці й дотримання трудової дисципліни є надання низки 

переваг і пільг у сферах соціально-культурного й житлового-побутового 

обслуговування, а також сприяння у службовому просуванні. 

За порушення дисципліни може бути застосовано попередження, догана, 

сувора доган, звільнення. Як бачимо, в молдовському трудовому праві 

більшість дисциплінарних моментів перейшли з радянського правового поля. 

Водночас мають місце й сучасні моменти, зокрема щодо недопущення 

дискримінації на виробництві, сексуальних домагань, дотримання професійної 

гідності працівника. 

Пострадянські країни, розташовані в регіонах Кавказу й Середньої Азії, 

після припинення існування СРСР теж прийняли власні трудові кодекси, в 
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яких, звичайно ж, приділена певна увага інституту дисципліни праці. Так, 

статті 19 і 20 ТК Киргизької Республіки (2004 р.) визначають зобов’язання 

сторін у перебігу трудової співпраці. Працівник повинен: (а) сумлінно 

виконувати свої трудові обов’язки; (б) дотримуватися правил внутрішнього 

трудового розпорядку організації, вимог з охорони праці й забезпечення 

безпеки виробництва; (в) не розголошувати довірені йому відповідно до 

трудового договору відомості, що становлять інформацію з обмеженим 

доступом. Роботодавець зобов’язаний: (а) застосовувати в установленому 

порядку локальні нормативні акти, спрямовані на організацію праці 

(положення, інструкції, накази), та інші акти, необхідні для нормальної роботи 

організації; (б) забезпечувати в організації безпеку праці й умови, що 

відповідають вимогам охорони й гігієни праці; (в) забезпечувати працівників 

засобами виробництва; (г) відшкодовувати шкоду (в тому числі моральну), 

заподіяну працівникам у зв’язку з виконанням ними своїх трудових функцій 

[128]. 

У Кодексі визначено правила внутрішнього трудового розпорядку, 

закріплено невичерпний перелік заходів заохочення за сумлінну поведінку. 

Дисциплінарними стягненнями є зауваження, догана та звільнення за 

відповідних підстав. Так само, як і в Трудовому кодексі Російської Федерації, 

міститься зобов’язання роботодавця (власника підприємства) застосувати 

дисциплінарне покарання (включно зі звільненням з посади) до керівника 

підприємства чи його заступника, у разі підтвердження інформації 

представників робітників про порушення ними законодавства про працю.  

ТК Казахстану (2007 р.) [129] покладає на працівника обов’язки: 

 виконувати посадові функції, дотримуватися трудової дисципліни, 

вимог з безпеки й охорони праці, пожежної безпеки й виробничої санітарії на 

робочому місці;  

 дбайливо ставитися до майна роботодавця і працівників;  
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 не розголошувати відомостей, які становлять державні секрети, 

службову, комерційну або іншу таємницю, що охороняється законом, які 

стали йому відомими у зв’язку з виконанням трудових обов’язків;  

 відшкодовувати роботодавцеві заподіяну шкоду.  

На роботодавця ж покладено набагато більше трудових обов’язків (ст. 

23), у тому числі:  

 дотримуватися вимог трудового законодавства Республіки 

Казахстан, угод, колективного і трудового договорів, виданих ним актів; 

 здійснювати внутрішній контроль з безпеки й охорони праці;  

 надати працівникові роботу, зумовлену трудовим договором;  

 ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку в організації, з іншими актами роботодавця, що безпосередньо 

стосуються роботи (трудової функції) працівника, з колективним договором;  

 створювати працівникам належні умови праці, а за рахунок 

власних коштів забезпечувати їх устаткуванням, інструментами, технічною 

документацією та іншими засобами, необхідними для виконання ними своїх 

трудових функцій;  

 зупиняти роботу, якщо її продовження створює загрозу життю або 

здоров’ю працівника й інших осіб;  

 вживати заходів із запобігання ризиків на робочих місцях і в 

технологічних процесах, провадити профілактичні роботи з урахуванням 

виробничого й науково-технічного прогресу;  

 відшкодовувати шкоду, заподіяну життю і здоров’ю працівника, 

при виконанні ним трудових (службових) обов’язків відповідно до цього 

Кодексу й законодавством Республіки Казахстан [129]. 

Правила трудового розпорядку затверджуються роботодавцем за 

погодженням з представниками працівників, обов’язковим складником яких є 

умови забезпечення трудової дисципліни. У новітньому ТК Казахстану 

повністю відображено радянську норму щодо забезпечення дисципліни праці. 
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Так, цей процес забезпечується роботодавцем шляхом створення необхідних 

організаційних та економічних умов для індивідуальної й колективної праці, 

свідомого ставлення працівників до праці, методами переконання, заохочення 

за сумлінну працю, а також застосуванням дисциплінарних стягнень за 

вчинення працівниками дисциплінарних проступків (ст. 70). Надзвичайно 

вдалим є дефініція поняття «трудова дисципліна»: це належне виконання 

роботодавцем і найманими працівниками зобов’язань, встановлених 

нормативно-правовими актами Республіки Казахстан, а також угодами, 

трудовим і колективним договорами, актами роботодавця, установчими 

документами. Іншими словами, дисципліна праці апріорі розуміється не тільки 

як односторонні зобов’язання працівника, а й як необхідність належного 

виконання обов’язків власником підприємства, що більш ґрунтовно відповідає 

суті трудових відносин. 

Заходи заохочення закріплюються спеціальними правовими актами, що 

регулюють специфіку праці окремих професійних груп, і локальними 

нормативними актами. Серед стягнень (окрім догани і звільнення, тобто 

припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця) можливе 

застосування зауваження й суворої догани. Гарантією прав працівників є 

пряма заборона оформлення наказу про застосування дисциплінарного 

покарання в період тимчасової непрацездатності трудівника, звільнення його 

від посадових обов’язків на період виконання державних чи громадських 

обов’язків, перебування у відпустці, міжвахтовому відпочинку чи у 

відрядженні. Специфікою дисциплінарного провадження є обмежений строк 

дії дисциплінарного стягнення, що не може перевищувати 6-ти місяців з дня 

його застосування. У більшості пострадянських держав цей строк становить 

один рік. Отже, трудове законодавство Казахстану характеризується більшою 

соціальною орієнтованістю, що виявляється, зокрема, у внесенні до змісту 

трудової дисципліни необхідності виконання роботодавцем своїх зобов’язань, 

у неприпустимості застосування санкцій за певних умов та в обмеженому 

строку дії дисциплінарного стягнення. 
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У статтях 10 і 12 ТК Азербайджанської Республіки (1999 р.) закріплені 

основні обов’язки працівника й роботодавця. За взаємною згодою сторін 

суб’єкти колективного договору можуть включити до його змісту 

зобов’язання по забезпеченню трудової дисципліни [130]. Сьома глава цього 

документа присвячена питанню трудової й виконавської дисципліни. Цікавим 

є вільний вибір щодо правил внутрішнього трудового розпорядку: їх можна й 

не приймати на підприємстві. У разі ж прийняття, до їх змісту можуть бути 

включені положення, що стосуються умов і порядку дисципліни, преміювання 

трудового колективу, окремих осіб, які на високому рівні відзначилися при 

виконання службових обов’язків, умови й порядок застосування стягнень до 

порушників дисципліни. На відміну від трудових кодексів інших 

пострадянських країн, у ТК АР закріплено вичерпний перелік заходів 

заохочень, а тому можливість їх доповнення у процесі локальної 

нормотворчості не передбачена. Працівники за бездоганне дотримання ними 

трудової й виконавської дисципліни можуть бути відзначені роботодавцем 

наданням додаткової відпустки, встановленням персональної надбавки до 

зарплати, грошовими коштами чи даруванням цінних речей, встановленням 

персонального страхування у більш високому розмірі, направленням на 

санітарно-курортне лікування, в туристичну поїздку з оплатою вартості 

путівки, шляхом клопотання щодо присудження державної нагороди (ст. 185).  

Особливістю дисциплінарної відповідальності в Азербайджані є 

можливість притягнення до неї як працівника, так і роботодавця (що 

здійснюється власником підприємства стосовно керівника останнього). Якщо 

працівник повністю (або частково) не виконує (або виконує неякісно) трудову 

функцію, порушує трудові обов’язки, до нього може бути застосовано одне з 

покарань, а саме: догана; сувора догана з останнім попередженням; грошовий 

штраф у розмірі до 25 % місячної зарплати (якщо це передбачено колективним 

договором); дострокове припинення трудового договору. Без застосування 

вищезазначених заходів трудівник може бути письмово або усно 
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попереджений, при цьому таке попередження не вважається дисциплінарним 

стягненням [130]. 

Важливою гарантією прав працівника є можливість застосовувати до 

нього перелічені санкції лише у випадку його знаходження протягом дня на 

робочому місці. Недопустимі такі дії при перебуванні працівника у відпустці, 

відрядженні, а також у період його тимчасової непрацездатності. Як бачимо, 

забезпечення дисципліни праці має неоднозначний характер. З одного боку в 

наявності суттєві гарантії прав працівників, можливість притягнення до 

відповідальності роботодавця, обмеження строку дії дисциплінарного 

стягнення 6-місячним строком, недопустимість у рішенні про застосування 

дисциплінарного стягнення вказувати дані, що принижують честь, гідність чи 

моральні почуття особи, як і його прийняття з мотивів помсти за 

недисциплінованість. З іншого ж – викликає зауваження накладення штрафу. 

Хоча це й досить дієвий захід стимулювання добросовісної поведінки, він 

потребує додаткового доопрацювання, зокрема, механізм його застосування, 

що дозволить уникнути зловживань з боку роботодавця. 

Статтями 215 і 216 ТК Вірменії (2004 р.) визначені обов’язки 

працівників і роботодавця; окрема стаття присвячена питанню забезпечення 

дисципліни праці. Нормативно закріплено, що трудова дисципліна на місці 

роботи забезпечується шляхом створення нормальних організаційних та 

економічних умов для продуктивної праці, заохочення ефективної трудової 

діяльності та вжиття заходів дисциплінарного впливу на порушників 

установлених правил. Наводиться невичерпний перелік заохочень: 

оголошення подяки, видача одноразової грошової премії, нагородження 

пам’ятним подарунком, надання додаткової оплачуваної відпустки, зняття 

дисциплінарного стягнення – що може бути змінено в локальному порядку 

[131]. 

Роботодавець має право застосувати такі види стягнень як догана, 

сувора догана, дострокове розірвання трудового договору. Протиправна 

поведінка при виконанні посадових обов’язків диференціюється на порушення 
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трудової дисципліни та грубе її порушення. Під першим діянням слід розуміти 

винне невиконання чи неналежне виконання працівником своїх трудових 

функцій, під другим – винне діяння, впроцесі здійснення якого грубо 

порушуються положення законодавства про працю, нормативно-правових 

актів, правил внутрішнього трудового розпорядку. Законодавець наводить 

приклади подібних дій: (а) вчинення дій, що обмежують конституційні права 

громадян; (б) розголошення державних, службових, комерційних чи 

технологічних секретів, повідомлення їх змісту конкурентам; (в) використання 

службового становища з метою отримання незаконних доходів; (г) порушення 

гендерної рівності; (ґ) сексуальні переслідування; (д) перебування на роботі у 

стані сп’яніння; (е) відмова від обов’язкового медичного огляду; (є) 

нез’явлення на роботі протягом робочого дня (зміни) без поважних причин. 

Різняться й наслідки таких протиправних діянь. Якщо для звільнення з 

ініціативи роботодавця потрібна повторність порушення внутрішнього 

розпорядку на підприємстві, то у випадку грубого порушення дисципліни 

достатньо й одного факту. У цілому ж варто відзначити вдалу структурну 

побудову ТК Вірменії, закріплення обов’язків роботодавця і працівників у 

главі, яка стосується безпосередньо трудової дисципліни. Розміщення 

відповідних приписів одразу за визначенням її забезпечення додатково 

свідчить про правильне розуміння законодавцем змісту (складових елементів) 

такого забезпечення, до якого обов’язково входить виконання сторонами 

трудових відносин власних обов’язків. 

Трудові обов’язки роботодавця і працівників у Туркменістані закріплені 

у статтях 13 і 14 його Трудового кодексу (2009 р.). У тексті документа 

наводяться дефініції понять «трудова дисципліна» і «правила внутрішнього 

трудового розпорядку». Закріплено, що дисципліна праці забезпечується 

створенням необхідних соціально-економічних та організаційно-технічних 

умов для нормальної роботи, методами стимулювання й заохочення за 

сумлінну працю, застосуванням заходів стягнень до недобросовісних 

працівників. ТК містить орієнтовний перелік заходів заохочень, а 
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дисциплінарними стягненнями вважається зауваження, догана, сувора догана і 

звільнення [132]. Також за аналогією із законодавством РФ, Киргизстану, 

Азербайджану у ТК Туркменістану вказується на можливість притягнення 

роботодавця до відповідальності за поданням представницького органу 

працівників, але в разі підтвердження відповідних фактів порушення ним 

приписів трудового права.  

Цікаво визначені зобов’язання сторін трудового договору в іншій 

азійській республіці – в Таджикистані, Трудовий кодекс якого (1997 р.) 

містить відповідні приписи у главах «Загальні положення» і «Трудова 

дисципліна». Згідно зі статтями 4 і 5 працівник зобов’язаний добросовісно 

виконувати покладені на нього функції відповідно до трудового договору, 

дотримуватися трудової й технологічної дисципліни, дбайливо ставитися до 

майна підприємства. Обов’язки роботодавця: (а) дотримуватися Конституції 

Республіки та її законодавства; (б) забезпечувати нормальні виробничі умови 

персоналу й дотримання в організаціях правил і норм охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту; (в) ознайомити 

працівників при прийомі на роботу з локальними актами підприємства; 

(г) забезпечувати працівників обладнаннями і матеріалами для виконання 

роботи і своєчасно оплачувати працю.  

У ст. 121 ці обов’язки викладені в контексті виконання вимог трудової 

дисципліни. Так, працівник повинен дотримуватись: (а) правил внутрішнього 

трудового розпорядку, (б) технічних нормативів, (в) вимог з охорони праці, 

техніки безпеки й виробничої санітарії, (г) виконувати накази, вказівки 

роботодавця, що стосуються трудових функцій, (ґ) бути ввічливим з 

адміністрацією, членами трудового колективу, клієнтами організації, іншими 

особами, з якими доводиться контактувати у процесі праці. 

 На роботодавця покладаються обов’язки: (а) забезпечувати трудову й 

виробничу дисципліну, (б) неухильно дотримуватися законодавства про 

працю, (в) не вимагати від працівника виконання незаконних дій, а також тих, 

що не входять безпосередньо до його трудових функцій або які ставлять під 
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загрозу життя чи здоров’я працівника або третіх осіб, принижують їх честь чи 

гідність [133].  

На нашу думку, рішення законодавця викласти обов’язки сторін 

трудових відносин у різних частинах Кодексу є не зовсім вдалим, оскільки 

належне виконання цих обов’язків все одно тією чи іншою мірою пов’язано із 

забезпеченням дисципліни праці. Ось чому більш логічно було б викласти їх в 

одній главі, присвяченій цьому питанню. 

Також текст ТК містить невичерпний перелік заходів заохочень, серед 

яких у тому числі згадуються такі популярні за радянських часів способи 

стимулювання, як нагородження почесною грамотою й занесення на Дошку 

(до Книги) пошани. Дисциплінарними стягненнями визначено зауваження, 

догана і звільнення за систематичне невиконання службових обов’язків чи 

одноразове грубе порушення дисципліни праці. 

Що стосується законодавства про працю Республіки Узбекистан, то 

обов’язки сторін трудових відносин окреслені у статтях 176 і 177 його ТК 

(1995 р.). Відзначається, що зобов’язання працівників конкретизуються у 

правилах внутрішнього трудового розпорядку, статутах і положеннях про 

дисципліну, локальних правових актах, що приймаються на підприємстві 

(колективний договір, різні інструкції), а також у трудовому договорі. ТК 

Узбекистану містить нормативне закріплення процесу забезпечення трудової 

дисципліни, в той час як перелік заходів заохочення віднесено до локальної 

нормотворчості. Поряд з доганою і звільненням суворим заходом 

дисциплінарного стягнення є накладення на працівника грошового штрафу 

(ст. 181). За загальним правилом розмір останнього не може перевищувати 30 

% середнього місячного заробітку. У той же час правилами внутрішнього 

трудового розпорядку за окремі проступки може бути передбачено накладення 

штрафу в розмірі до 50 % заробітку [134]. При цьому утримання із заробітної 

плати відбувається на підставі закону, тобто згода (погодження) на це 

працівника не потрібна. Як бачимо, дисциплінарні санкції у трудовому праві 

Узбекистану є найбільш суворими порівняно із законодавством розглянутих 
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нами пострадянських республік. Адже лише в Азербайджані є можливим 

накладення штрафу безпосередньо роботодавцем, та й то в такому випадку 

стягнення не може перевищувати 25 % заробітку порушника дисципліни [135, 

c. 187]. 

Принципово інша структурна побудова Трудового кодексу (2010 р.) 

була обрана парламентом Грузії. Законодавець цієї держави відмовився від 

установлення обов’язків сторін трудових відносин, трудової дисципліни, 

заходів заохочення і примусу. Поглиблений аналіз цього документа дозволяє 

виокремити зобов’язання роботодавця стосовно організаційного 

облаштування праці, він також має право власними вказівками уточнювати 

окремі обставини виконання робіт. Трудовим договором може бути закріплено 

обов’язок службовця не використовувати набуті при виконанні своїх трудових 

функцій знання і кваліфікацію на користь іншого, конкуруючого роботодавця 

[136]. Неоднозначний підхід обрано й до правил внутрішнього трудового 

розпорядку, за якими роботодавець зобов’язаний ознайомити з ними 

працівника лише в тому разі, якщо у трудовому договорі передбачено 

включення цих правил до змісту останнього. Також у правилах внутрішнього 

трудового розпорядку можуть бути закріплені заходи заохочення і стягнення. 

Оскільки прийняття таких правил не є обов’язковим, логічно припустити, що 

на деяких підприємствах їх просто немає. У такому разі єдиним покаранням 

для працівника є дострокове припинення з ним трудового договору на підставі 

загальної норми про порушення його умов однією зі сторін. 

Кожна з республік Прибалтики теж має власний трудовий кодекс (Закон 

про працю), прийнятий після розпаду СРСР. У трудовому законодавстві 

Латвійської Республіки окремо виділяються зобов’язання й обов’язки 

працівника. Так, згідно зі ст. 50 Закону про працю (2001 р.) кожен трудівник 

зобов’язаний виконувати роботу з ретельністю, яку від нього справедливо 

очікують, відповідно до характеру праці, з необхідними для здійснення роботи 

здібностями й належним їх застосуванням. Працівник при виконанні своїх 

трудових функцій також зобов’язаний дбайливо ставитися до майна 
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роботодавця. Обов’язкам трудівника присвячено окремий 22 розділ (статті 81-

84 Закону). Закріплено, що працівник повинен:  

 у рамках своїх посадових обов’язків піклуватися, щоб по 

можливості усунути або зменшити перешкоди, які несприятливо впливають 

або можуть вплинути на звичайний хід роботи на підприємстві, а також 

збитки, які загрожують або вже виникли, про що він має негайно повідомити 

роботодавця;  

  не розголошувати відомості, що надійшли в його розпорядження, 

а також інформацію, яка є комерційною таємницею роботодавця;  

 дбати про те, щоб згадана інформація, що стосується виконуваної 

ним роботи, не була прямо або опосередковано доступна третім особам;  

 дотримуватися вимог конкуренції в разі укладення угоди про 

обмеження професійної діяльності працівника [137]. 

Що ж стосується роботодавця, то згадується лише його обов’язок 

забезпечити таку організацію праці та її умов, щоб трудівник міг виконувати 

свої посадові функції. При цьому роботодавець своїми розпорядженнями в 

рамках трудового договору може уточнювати робочі обов’язки працівника. 

 Джерелами права, які встановлюють трудовий розпорядок на 

підприємстві, є відповідні правила, колективний договір і розпорядження 

роботодавця. Правила трудового розпорядку є обов’язковими до прийняття, 

якщо штат підприємства становить не менше 10 осіб. Роботодавець своїми 

розпорядженнями в рамках трудового договору може уточнювати правила 

внутрішнього трудового розпорядку і правила поведінки працівника на 

підприємстві. Заходи заохочення окремо не відмічаються, згадується лише 

можливість передбачити в колективному договорі систему доплат і 

преміювання. 

 Неоднозначно врегульовано в Законі про працю питання 

дисциплінарних санкцій. Так, його ст. 90 містить припис, що за порушення 

встановленого розпорядку праці чи трудового договору працівникові може 

бути оголошено зауваження або догану (звільнення не згадується). Взагалі ж, 
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у тексті Закону такі категорії як «дисциплінарне стягнення» чи 

«дисциплінарна відповідальність» не вживаються. Тому доволі складно 

юридично оцінити підстави одностороннього розірвання договору з ініціативи 

роботодавця, тобто вважати чи не вважати їх саме дисциплінарним 

покаранням, якщо працівник: 

 без виправдувальної причини суттєво порушив трудовий договір 

або встановлений розпорядок праці;  

 при виконанні дорученої йому роботи діяв протиправно й, таким 

чином, втратив довіру роботодавця; 

 під час роботи повів себе аморально, й такі його дії несумісні з 

продовженням трудових правових відносин;  

 у процесі праці перебував у стані алкогольного, наркотичного або 

токсичного сп’яніння;  

 грубо порушив правила охорони праці, поставив під загрозу 

безпеку і здоров’я інших осіб [137]. 

Водночас можливості припинення трудового договору через зазначені 

вище причини обмежені в часі – один місяць після виявлення протиправної 

поведінки та 6 місяців з дня вчинення дисциплінарного проступку. Такі строки 

ідентичні загальноприйнятій процедурі дисциплінарного провадження, що 

дозволяє кваліфікувати дії працівника як дисциплінарні проступки, а 

звільнення з посади – як дисциплінарне стягнення. 

 У ст. 227 Трудового кодексу Литви (2002 р.) наведено нормативне 

визначення процесу забезпечення трудової дисципліни: це забезпечення 

організаційними й економічними умовами для нормальної й ефективної праці; 

системою заохочень за якісну роботу й системою стягнень за порушення 

дисципліни праці, а також закріплення обов’язків сторін трудових відносин 

(статті 228 і 229). Заохоченнями є: оголошення подяки, вручення подарунку, 

бонус, більш тривала відпустка, пріоритет в участі у тренінгах тощо. Підстави 

їх застосування: зразкове виконання службових обов’язків, належна якість 

продукції, тривала і відмінна робота, інші успіхи у праці.  
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Санкціями (стягненнями) виступають: попередження, зауваження і 

звільнення. Застосування найсуворішого стягнення – дострокове припинення 

трудових відносин – можливе за повторне порушення дисципліни чи 

одноразове грубе нехтування встановленими правилами трудового співжиття 

на підприємстві. При цьому до переліку діянь, що кваліфікуються як грубі 

порушення дисципліни, включено низку вчинків, що залишилися поза увагою 

законодавства про працю абсолютної більшості інших пострадянських 

республік. Зокрема, у ст. 235 йдеться про наступне: 

 неналежне поводження з відвідувачами (покупцями) чи інші дії, 

які порушують їх особисті конституційні права;  

 участь у діяльності, що відповідно до норм Закону є 

неприйнятною для даної категорії працівників;  

 отримання переваги (винагороди) від займаної посади для себе чи 

інших осіб, бюрократія;  

 порушення рівних можливостей чи статевої рівності стосовно 

колег, підлеглих, клієнтів;  

 відмова від надання інформації, якщо Закон покладає такий 

обов’язок на працівника, а також надання недостовірних відомостей;  

 дії, що містять елементи шахрайства, привласнення чи розтрати 

майна; 

  незаконне отримання винагороди, навіть якщо ці діяння не 

включають ознаки кримінальної або адміністративної відповідальності [138].  

Як бачимо, такий підхід свідчить про рішучий відхід від радянських 

традицій нормотворення, про все активніше запозичення досвіду зарубіжних 

країн у питанні визначення протиправності в діях працівника. 

У Законі про трудовий договір Естонії, прийнятому у 2008 р., серед 

обов’язків працівника (статті 15-27) варто виділити: (а) зобов’язання брати 

участь у навчанні для розвитку своїх трудових знань і навичок; 

(б) співпрацювати з іншими працівниками для належного виконання 

покладених на нього завдань, при цьому утримуватися від дій, що 
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перешкоджають виконувати їм власні трудові обов’язки; (в) утримуватися від 

вчинків, що можуть зашкодити репутації роботодавця; (г) викликати до нього 

недовіру з боку клієнтів чи партнерів; (ґ) виконувати роботу з належним 

ступенем старанності, враховуючи вигоду підприємства; (д) дотримуватися 

режиму виробничої й комерційної таємниці, норм угоди про обмеження 

конкуренції.  

Серед обов’язків роботодавця (ст. 228 Закону) виділимо: 

(а) забезпечення навчання для професійного зростання працівників; 

(б) поважати їх приватне життя; (в) перевіряти виконання ними трудових 

обов’язків таким чином, щоб не обмежувати їх основні трудові права. 

Відзначимо також наявність як у роботодавця, так і в працівника обов’язку 

лояльного ставлення до іншої сторони трудового договору. 

Заходи заохочення за сумлінну трудову поведінку положеннями Закону 

не передбачені, лише зазначено, що у випадку домовленості сторін про 

надання додатково до заробітної плати інших благ працівник вправі вимагати 

дотримання цих умов. Чітко не врегульовано питання стосовно 

дисциплінарних покарань. Передбачена можливість зниження оплати за 

працю у випадку вчинення певних протиправних дій, штрафу на суму 

місячного заробітку за відмову без поважної причини приступити до роботи 

чи самовільне її залишення (статті 73 і 74 Закону) [139]. Цікавим видиться 

поєднання 2-х класичних видів дисциплінарних стягнень – звільнення й 

попередження, що закріплено у ст. 88 цього офіційного документа. Так, 

роботодавець має право відмовитися від трудового договору через неналежну 

поведінку працівника, як-от: (а) ігнорування вказівок роботодавця; (б) 

перебування на роботі у стані сп’яніння; (в) здійснення крадіжки чи інших дій, 

що викликали до нього недовіру або недовіру третьої особи до роботодавця; 

(г) порушення обов’язку збереження таємниці чи обмеження конкуренції. Але 

обов’язково при цьому вимагається попереднє попередження працівника про 

неприпустимість подібних дій. Водночас варто відзначити, що таке 
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попередження, як умова відмови від договору, не передбачене у випадку 

особливої тяжкості порушення працівником своїх трудових обов’язків. 

Підсумовуючи аналіз досвіду забезпечення дисципліни праці у 

трудовому законодавстві пострадянських країн, відзначаємо, що їх спільне 

минуле залишило відбиток і на нормотворенні. Усі трудові кодекси (за 

винятком Грузії й Естонії) мають приблизно подібну логічну побудову, 

передбачають схожі зобов’язання сторін трудових відносин, практично 

ідентичні стадії дисциплінарного провадження. У законодавстві низки держав 

окремо нормативно закріплено поняття «забезпечення трудової дисципліни» 

(Молдова, Литва, Вірменія, Туркменістан, Таджикистан), передбачена 

можливість притягнення керівництва підприємства до дисциплінарної 

відповідальності (Росія, Азербайджан, Киргизстан, Туркменістан), установлені 

грошові санкції до персоналу підприємства (Азербайджан, Узбекистан, 

Естонія).  

Із прикрістю мусимо констатувати, що Україна залишається єдиною 

державою з когорти колишніх радянських республік, яка, незважаючи на 

понад 20-річне незалежне існування, так і не спромоглася прийняти новий 

трудовий закон. За таких умов яскраво виявляється недосконалість 

вітчизняної правової бази, особливо що стосується закріплення зобов’язань 

сторін трудових відносин, затвердження правил внутрішнього трудового 

розпорядку. Показовим є факт, що трудові кодекси (закони) всіх країн, що 

входили до складу колишнього СРСР, затвердження правил внутрішнього 

трудового розпорядку (в разі їх прийняття) віднесли до компетенції 

роботодавця. Натомість в Україні продовжує діяти радянська норма про 

делегування цієї функції трудовому колективу. 

Регулювання забезпечення дисципліни праці у країнах Східної Європи 

(які не перебували у складі СРСР) розглянемо на прикладі Болгарії й Польщі. 

Статтями 124-130 Трудового кодексу Болгарії (1986 р.) передбачені 

зобов’язання працівника й роботодавця, в тому числі щодо необхідності 

дотримання дисципліни праці, внутрішніх правил підприємства, створення 
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належних умов для виконання роботи [140]. Трудова дисципліна охоплена 

окремою дев’ятою главою, причому окремі статті, присвячені питанням 

забезпечення дисципліни праці й заходам заохочень у новітній час, були 

видалені. Дисциплінарними санкціями визначено догану, попередження перед 

звільненням і звільнення. Статті 187 і 189 містять переліки видів порушень 

дисципліни, а також склади діянь, що служать підставами застосування 

звільнення як дисциплінарного покарання. Порушеннями трудових обов’язків 

є:  

 запізнення на роботу чи передчасне залишення робочого місця, 

відсутність на роботі, неефективна праця протягом робочих годин;  

 прибуття на робоче місце у стані, що унеможливлює виконання 

призначеної роботи;  

 невиконання посадових обов’язків, недотримання технічних чи 

технологічних нормативів, вимог безпеки праці, вказівок роботодавця; 

 виробництво бракованої продукції;  

 порушення вимог конфіденційності, розголошення інсайдерської 

інформації, псування репутації підприємства;  

 пошкодження майна підприємства, нераціональне використання 

обладнання, сировини, енергії та інших ресурсів;  

 невиконання трудових зобов’язань, передбачених законом, 

трудовим і колективним договорами, внутрішніми правилами підприємства. 

Найбільш серйозними порушеннями, що можуть бути підставами 

звільнення із займаної посади, болгарський законодавець визначив:  

 запізнення на роботу чи передчасне залишення робочого місця 

(понад одну годину) не менше 3-х разів протягом календарного місяця;  

 відсутність на роботі протягом 2-х робочих днів підряд;  

  систематичне порушення трудової дисципліни;  

 розголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації 

підприємства; 
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 діяння особи у сфері торгівлі й сервісу, що спричинили збитки 

третім особам унаслідок шахрайства щодо ціни, ваги, якості предметів чи 

послуг;  

 участь в азартних іграх за допомогою засобів телекомунікації, що 

належать підприємству. 

Дисциплінарні стягнення (в тому числі на керівника підприємства) 

можуть бути накладені не пізніше 2-х місяців з дня виявлення проступку й 

одного року з дня його вчинення. Цікавим правовим механізмом 

дисциплінарного провадження є презумпція невинуватості працівника в разі 

накладення на нього стягнення з порушенням процедури отримання пояснень 

від нього. У такій ситуації суд скасовує накладене дисциплінарне стягнення, й 

не розглядається дисциплінарна справа по суті самого факту порушення. Як 

бачимо, Трудовий кодекс Болгарії хоча й містить подовжені строки 

застосування дисциплінарних санкцій, проте в цілому непогано захищає права 

працівника. Це виявляється у сприятливому тлумаченні прогулу (понад 2 

робочі дні підряд), застосуванні попередження перед звільненням, презумпції 

невинуватості працівника в разі порушення роботодавцем процедури 

дисциплінарного провадження. 

 У статтях 94-100 Трудового кодексу Польщі (1974 р.) закріплені 

обов’язки працівників та роботодавця. Працівники зобов’язані дотримуватися 

конкурентних обмежень і засад соціального співжиття, роботодавець – 

задовольняти по можливості соціальні потреби персоналу. Передбачено 

існування регламенту праці, водночас документ не приймається, якщо 

підприємство налічує менше 20 осіб. За зразкову працю й ініціативність 

робітник може бути заохочений нагородою чи іншою відзнакою [141, c. 131]. 

Порушення з вини працівника встановлених порядку й організації праці, 

положень охорони й гігієни праці, протипожежних норм, існуючих правил 

підтвердження приходу на роботу і присутності на робочому місці, а також 

відсутність на ньому є підставами застосування до нього одного з видів 

дисциплінарних санкцій – зауваження або догани. Додатковим покаранням є 
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накладення штрафу за самовільне залишення праці, робота в нетверезому 

стані, розпиття спиртних напоїв у робочий час. При цьому розмір штрафу за 

кожен факт протиправної поведінки не може перевищувати денного заробітку 

особи, в сукупності – 10-ї частини місячної зарплати [142]. Дисциплінарне 

стягнення може бути застосоване протягом 14 днів з дня виявлення 

порушення, але не пізніше 6-ти місяців з дня вчинення. За грубе порушення 

трудової дисципліни трудівник також може бути звільненим (ст. 52 Кодексу). 

Проте інша процедура припинення договору за таких умов (не пізніше одного 

місяця з дня виявлення проступку й без обмеження строку вчинення) не 

дозволяє віднести звільнення до дисциплінарних санкцій. І хоча скорочені 

строки накладення дисциплінарних санкцій позитивно відображаються на 

захисті прав працівника, проте обмежений строк судового оскарження наказу 

роботодавця про накладення стягнення (14 днів з дати повідомлення про факт 

покарання) не повною мірою забезпечує реалізацію працівникам можливості 

судового захисту порушених прав. 

 Варто відзначити, що набагато зручніше аналізувати зарубіжний досвід 

у сфері забезпечення трудової дисципліни у країнах, де у сфері трудових 

відносин прийняті окремі систематизовані документи – трудові кодекси. 

Водночас у більшості держав світу, в тому числі Західної Європи і США, 

подібних нормативних актів немає [143, c. 24, 25]. А тому, досліджуючи 

специфіку регулювання питання в їх правовому полі, потрібно звертатися до 

сформованого досвіду нормотворчості, до розуміння суті дисциплінарних 

повноважень і децентралізації регулювання їх реалізації, визначальної ролі 

домовленості сторін – вирішального чинника закріплення тієї чи іншої норми, 

що стосується забезпечення трудової дисципліни. 

 Диференціація сутності дисциплінарної влади роботодавця, яку 

наводить С.А. Шерегов, знаходить своє відбиття в інституційній і договірній 

теорії. Інституційна теорія, характерна для Індії, Канади, США, Франції, 

Японії, пояснює природу дисциплінарної влади роботодавця тим фактом, що 

він очолює підприємство, відповідає за його успішне функціонування, 
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захищає інтереси фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з діяльністю 

компанії. Звідси логічною є наявність у роботодавця компетенції 

встановлювати внутрішні нормативи поведінки (правила трудового 

розпорядку), контролювати їх виконання, застосовувати заходи 

дисциплінарного впливу. Договірна теорія, притаманна трудовому праву 

Австрії, Бельгії, Швейцарії, Німеччини, проголошує, що право роботодавця 

реалізувати дисциплінарні повноваження випливає з договору про найм, з 

домовленості виконувати певну роботу й можливості контролювати цей 

процес, вимагати дотримання працівником своїх обов’язків [144, с. 39, 40]. 

Отже, принципова різниця між цими двома підходами полягає в тому, що в 

рамках інституційної теорії роботодавець має право застосувати 

дисциплінарні заходи, не заборонені законом; а в рамках договірної – ті 

заходи, застосування яких прямо передбачено в законодавстві. 

 За умови відсутності в цих країнах трудового кодексу чи іншого 

базового закону в системі трудових відносин вирішальну роль у структурі 

забезпечення дисципліни праці відіграють колективні договори, правила 

внутрішнього трудового розпорядку (дисциплінарні правила компаній), книги 

персоналу («the stuff handbook»), спеціальні правила поведінки окремих 

категорій працівників. У наведених документах закріплюється й 

конкретизуються в тому числі права й обов’язки сторін, заходи стимулювання 

праці, заохочення за сумлінне виконання посадових обов’язків і стягнення за 

протиправну поведінку. Якщо стосовно заходів заохочень сторони повністю 

вільні в закріпленні їх положень, то щодо стягнень дисциплінарні можливості 

роботодавця ставляться в певні рамки.  

С.О. Іванов виділяє 3 основні загальні обмеження для застосування 

покарання за порушення трудової дисципліни. Перше – протиправна 

поведінка, пов’язана з виконанням посадових обов’язків чи поведінкою в 

робочий час. При цьому діяння у приватному житті, поза підприємством не 

можуть служити підставою дисциплінарної відповідальності [145, с. 6-8]. На 

нашу думку, подібне твердження має бути уточнено. За певних умов 
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поведінка в позаробочий час може трактуватися як така, що наносить шкоду 

інтересам чи репутації власника й у таких ситуаціях може спричинити 

застосування заходів дисциплінарного впливу. Друге – презумпція 

невиправданості дій порушника встановлених правил. При цьому 

застосування санкцій можливе лише за браком обставин, що можуть 

виправдати подібну поведінку. Третє – правило, порушення якого становить 

дисциплінарну провину і яке повинно бути розумним, тобто виправданим 

характером виконуваної роботи й цілями, що мають бути досягнуті. Проте 

вищезазначені обмеження стосуються більше процедури дисциплінарного 

провадження. Натомість склад дисциплінарних проступків може становити 

будь-яке діяння працівника, яке, з точки зору роботодавця, є порушенням 

виконання трудових функцій. Головне – щоб при цьому працівник був 

належними чином повідомлений про свої зобов’язання й наслідки за їх 

порушення. 

У низці зарубіжних держав переважає підхід, згідно з яким 

непрактичним і незручним у застосуванні є формування вичерпного переліку 

підстав дисциплінарної відповідальності. Зокрема, в Австрії, Великобританії, 

Німеччині, Швейцарії хоча й декларується бажаність повного закріплення 

правопорушень у сфері трудових відносин, водночас констатується фактична 

неможливість цього процесу, як і виключення того, що роботодавець вправі 

притягти до відповідальності й за дії, не зафіксовані в центральних чи 

локальних нормативних актах. Ще ширше коло прав роботодавця щодо 

трактування того чи іншого діяння як правопорушення охоплює 

законодавство про працю Австралії, Канади, Нової Зеландії, США, Франції 

[146, c. 79-82]. Стверджується, що дисциплінарні проступки можуть мати 

безліч форм і проявів, тому вільно допускається карати винних осіб за 

поведінку, протиправність якої не зазначена на нормативному рівні. 

Досить поширеним є прийняття рекомендацій щодо застосування тієї чи 

іншої дисциплінарної норми й оформлення дисциплінарних правил. Як 

приклад, можна навести методичні матеріали Служби консультування, 
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примирення й арбітражу (Advisory, Conciliation and Arbitration Service або 

скорочено ACAS) – одного з найбільш впливових недержавних органів у сфері 

трудових відносин Великобританії. Так, п. 23 видання «Дисциплінарних 

процедур та процедур оскарження» за квітень 2009 року наголошує на 

необхідності того, щоб дисциплінарні правила містили приклади поведінки, 

яка може бути розцінена власником як грубе порушення трудових обов’язків і 

послужити підставою покарання. Ці правила диференціюються залежно від 

сфери діяльності й категорії посади конкретної особи, можуть включати дії, 

що містять елементи крадіжки, шахрайства, фізичного насильства, грубої 

недбалості чи порушення субординації та ін. [147]. 

Система дисциплінарних санкцій, що можуть бути застосовані до 

несумлінного працівника, містить: зауваження, догану, пониження в посаді, 

відсторонення від займаної посади (зі збереженням чи без збереження 

заробітної плати), матеріальні покарання (штраф, позбавлення премій), 

звільнення з підприємства. Також часто у процедурі застосування штрафних 

санкцій передбачається обмеження їх максимального розміру і спрямування 

отриманих сум на задоволення соціально-побутових потреб трудового 

колективу, на благодійні цілі тощо.  

Актуальними й доречними в контексті предмета нашого наукового 

дослідження є висновки Т.М. Фахрутдінової [117, с. 9-11] й І.Я. Кисельова 

[148, с. 187-190], що в новітні часи формується, по суті, новий інститут 

трудового права – інститут забезпечення трудового розпорядку на 

виробництві. Проаналізувавши зарубіжний досвід, учені справедливо 

стверджують, що трудовий розпорядок (у звичному для нас розумінні) ніколи 

не розглядався в країнах Заходу як окремий інститут права. Відповідні 

питання, пов’язані з підтримкою такою порядку, освітлюються традиційно і 

прив’язуються до трудового договору, прав та обов’язків сторін трудових 

відносин. Такий підхід є найбільш обґрунтованим, бо дозволяє повністю 

врахувати всю специфіку трудових відносин та особливості правосуб’єктного 

статусу сторін. 
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Разом з проблематикою дисципліни праці забезпечення трудового 

розпорядку включає також питання створення комфортної обстановки на 

виробництві. Як зазначає О.А. Марушева, для управління, так би мовити, 

«комп’ютерним пролетаріатом» необхідні нові правила, щоб урегульовували 

як вертикальні трудові відносини (керівник – працівник), так і горизонтальні 

(між працівниками). Відповідно, в нормативних актах країн Заходу 

з’являються положення, що віддзеркалюють приріст культури суспільства, 

його цивілізованості, якісно новий характер сучасних високопрофесійних 

найманих працівників [149, с. 315]. Такі положення містять заборону 

нецивілізованого, нелюдського поводженням керівників із власними 

підлеглими. (Наприклад, в Данії працівник, гідність якого принижена 

роботодавцем, може призупинити роботу, поки не отримає вибачення 

останнього за зневажливе ставлення до нього. А якщо власник ображає 

керівника, це є серйозним порушенням умов трудового договору й підставою 

відшкодування заподіяної моральної шкоди). Також забороняються дії 

адміністрації підприємства, що можуть образити почуття людської гідності 

працівника (наприклад, у Швейцарії й Німеччині неприпустимо вивішувати на 

дошці оголошень дисциплінарні накази, що містять прізвища працівників і 

характер допущеного проступку). Неприпустимим є й так званий моббінг – 

психологічний терор, «цькування» працівника (груп працівників) з боку як 

керівництва, так і інших працівників компанії. Звичайно, є сенс погодитися з 

важливістю сприятливого мікроклімату в колективі, комфортного виконання 

працівниками своїх трудових обов’язків, проте механізм нормативного 

закріплення відповідних зобов’язань і головне – відповідальності за їх 

порушення, вважаємо, потребує додаткового вивчення й аналізу. 

Важливе місце в системі локальної нормотворчості названих зарубіжних 

країн відводиться стимулюванню праці, в тому числі застосуванню заходів 

заохочення за зразкове виконання посадових функцій. А.В. Козаченко 

пропонує виділяти японські, американські, французькі, англійські, німецькі і 

шведські методи такого стимулювання [150]. Як правило, у цьому питанні 
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ключове місце посідає включення змінного складника до структури заробітної 

плати. Так, у Франції заробіток поділяється на 2 частини – постійну (залежить 

від займаної посади) й перемінну (відображає ефективність трудових зусиль); 

практикується також додаткова виплата за сумлінне ставлення до виконання 

трудових обов’язків і дотримання вимог трудової дисципліни. У Японії 

професійний розряд і результативність роботи служать правовою основою для 

визначення трудової тарифної ставки. У США широко застосовуються 

колективні системи преміювання (Скенлона, Ракера, Іпрошеар) за зростання 

продуктивності праці і, як наслідок, – прибутків компанії. Наприклад, 

використання системи Скенлона компанією «Мідленд-Роcс» дозволило на 

тому ж обладнанні підвищити продуктивність праці на 16 %, скоротити 

плинність кадрів з 36 до 2,6 %, удвічі знизити кількість випадків порушення 

трудової дисципліни [150]. Ще далі у справі отримання працівниками частки 

від прибутку компанії пішло законодавство Великобританії: останні мають 

можливість отримувати частину зарплати акції підприємства, вкладати 

власний капітал у його цінні папери. Наведені економічні способи 

стимулювання значно підвищують особисту заінтересованість працюючого в 

успішному загальному результаті діяльності організації, а значить, він 

робитиме все від нього залежне, щоб сприяти його досягненню. 

Зарубіжний досвід регулювання забезпечення трудової дисципліни 

свідчить про відсталість вітчизняного законодавства в цьому питанні. Такий 

стан зумовлено не стільки неприйняттям нового Трудового кодексу України, 

скільки наявною відсутністю чіткої концепції, розуміння подальшого розвитку 

трудового права, необхідністю децентралізації регулювання інституту 

дисципліни праці, застосування прогресивних і дієвих механізмів 

стимулювання трудової діяльності, в тому числі змінного складника у 

структурі заробітної плати, можливості відсторонити від роботи чи накласти 

грошовий штраф на порушника (злісного порушника) дисципліни. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. В ході проведеного аналізу історичного розвитку предмету 

дослідження з’ясовано, що фактично говорити про перші спроби правового 

регулювання забезпечення дисципліни праці можна лише з середини 19 

століття, коли приймаються перші спеціалізовані акти з даного питання 

(фабрично – заводське законодавство). 

2. Радянський етап розвитку дисциплінарних стандартів 

характеризується нестабільністю, неузгодженістю багатьох нормативних 

актів, зміною обов’язків сторін, підстав дисциплінарної відповідальності 

залежно від політичного вектору поточного історичного періоду. Ключове 

значення більшовицька влада надавала методам примусу, дисциплінарного 

покарання, зменшення чи збільшення розміру відповідальності залежно від 

потреб часу. У той же час це не означає, що їх перелік є вичерпним, оскільки 

паралельно застосовувалися також економічні методи, заходи переконання, 

виховання й заохочення за сумлінну працю. Нестача житла, труднощі із 

забезпеченням продуктами харчування, одягом, іншим предметами 

домашнього вжиту активно використовувалися як економічні важелі в 

дотриманні дисципліни й у збереженні робочого місця. 

3. Проведений аналіз трудового законодавства дозволяє виокремити 

історичні етапи розвитку інституту дисципліни праці у трудовому праві 

України: (а) період ранніх і середніх віків (панування концепції наділення 

господаря абсолютною дисциплінарною владою, мінімальне втручання 

держави в цю сферу, брак регулюючих це питання правових актів); 

(б) середина XVІІІ ст. – початок ХХ ст. (поява перших нормативних 

документів, які регулювали відносини власника й найманого працівника, 

визначали склад трудових правопорушень і галузевого законодавства, активне 

оперування грошовими штрафами як видом покарання за порушення 

робітниками дисципліни праці, запровадження перших правил внутрішнього 

трудового розпорядку); (в) 1918 – 40-ві роки ХХ ст. (прийняття першого у 
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вітчизняній історії законодавства кодифікованого акта у сфері праці, перших 

дисциплінарних положень щодо окремих професійних груп, пріоритет 

репресивних методів дотримання трудової дисципліни, вручення перших 

державних нагород як заохочення, постійна зміна підстав дисциплінарної 

відповідальності залежно від існуючої політичної ситуації в країні); (г) 50-ті 

роки – 1991р. (демократизація дисциплінарного законодавства, остаточне 

скасування кримінальної відповідальності за дисциплінарні проступки, більщ 

активне застосування до працюючих заохочень, економічних методів 

стимулювання, ухвалення чинного КЗпП України й Типових правил 

внутрішнього трудового розпорядку); (д) з 1991р. – до сьогодення (новітні 

часи після отримання Україною незалежності). 

4. Трудова дисципліна як складне соціально-економічне явище вимагає 

постійного забезпечення з боку учасників трудових правовідносин. Воно 

полягає у вольовій поведінці роботодавця й найманого працівника (трудового 

колективу) щодо виконання встановлених правил спільної діяльності, як і їх 

можливості ініціювати й застосовувати заходи відповідальності за порушення. 

Для розкриття поняття «дисципліна праці» через призму її забезпечення 

вагоме значення мають усі зазначені аспекти. Адже гарантується як 

функціонування самої системи внутрішнього трудового розпорядку, 

обов’язків сторін у перебігу трудової діяльності, так і реакція на фактичну 

поведінку працівника. Різняться тільки методи забезпечення: в одних 

випадках йдеться про створення необхідних умов для роботи, сумлінне 

ставлення до виконання обов’язків, в інших – про заходи стимулювання 

правової поведінки, а також про відповідальність за порушення встановлених 

правил. 

5. Запропоновано визначення поняття «забезпечення трудової 

дисципліни» як стабільне виконання сторонами трудових відносин 

покладених на них обов’язків, що включає постійний моніторинг 

роботодавцем його рівня з боку персоналу підприємства з правом 

застосовувати заходи заохочення і примусу залежно від конкретної ситуації 
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(випадку) та її впливу на подальше функціонування системи забезпечення 

дисципліни праці суб’єкта господарювання 

Виокремлено такі фактори забезпечення трудової дисципліни: 

(а) створення необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 

високопродуктивної роботи, що полягає у виконанні своїх трудових обов’язків 

власником підприємства чи уповноваженим ним органом; (б) свідоме 

ставлення працівника до праці, тобто сумлінне виконання ним власних 

трудових обов’язків; (в) волевиявлення роботодавця, що включає заходи 

стимулювання належного виконання персоналом покладених на нього 

трудових обов’язків та методи забезпечення дисципліни праці. 

6. Доведено, що дисципліна праці – це здобуток виключно колективу, 

тобто об’єднання різних індивідів зі спільною метою (вироблення продукції, 

надання послуг). Її функціонування завжди пов’язано з людськими 

комунікаціями, спілкуванням, емоціями, морально-психологічними аспектами. 

Дисципліна виражається у внутрішньому переконанні трудівника як сторони 

трудових відносин виконувати чи не виконувати трудовий обов’язок. Заходи 

заохочення і примусу завжди є актами соціальної взаємодії. Незважаючи на 

свій індивідуальний характер, вони є важливим чинником і для інших членів 

колективу у виборі способу поведінки. Саме в усіх цих моментах і 

відображається соціальна сутність трудової дисципліни. 

7. Аргументовано, що в галузі трудового права взагалі й інституту 

дисципліни праці, зокрема, нормативне регулювання останньої полягає в 

поєднанні загальнодержавних і локальних правових приписів. Його 

особливістю є наявність значної кількості спеціалізованих документів, що 

визначають специфіку застосування дисциплінарних норм до окремих 

категорій працівників. І хоча норму загального законодавства і спеціальних 

актів можна співвідносити як частину й ціле, у процесі її правозастосування 

можуть виникати суперечності.  

8. Співвідношення необхідності дотримання імперативних норм 

вищезазначених документів й локальної нормотворчості роботодавця дає 



136 

підстави говорити про важливість диференціації центрального та локального 

регулювання питання. У той же час досить тривалий період ця проблема 

залишалася неактуальною, оскільки локальне регулювання було формальним, 

як правило, зводилося до дублювання змісту централізованих норм, навіть до 

дослівного переписування Типових правил, визначення абсолютно однакових 

умов трудової дисципліни, методів її забезпечення всіма суб’єктами 

господарювання. Лише в одиничних випадках мала місце конкретизація 

загальних приписів чи формулювання нових правових норм. 

Хоча й за сучасних умов періодично зустрічається такий підхід, але 

поступово він відходить у минуле. Роботодавець все чіткіше розуміє низьку 

ефективність простого дублювання центральних правил без урахування 

специфіки підприємства, необхідності визначення, нормативного закріплення 

й чіткого виконання обов’язків сторін трудових відносин (у тому числі й 

самим роботодавцем), заходів заохочення за добросовісну працю і стягнень за 

порушення трудової дисципліни. 

9. З’ясовано, що сучасний стан нормативного впорядкування трудової 

дисципліни характеризується наявністю системи правових актів, що містять 

відповідні засадничі положення на загальному, спеціальному й локальному 

рівнях. Мусимо також відзначити, що найбільш змістовно й точно це питання 

врегульовано в дисциплінарних статутах і положеннях щодо окремих 

професійних груп. Що ж стосується загальних норм, тут триває активна 

дискусія про включення досконалих положень до кінцевої редакції нового ТК 

України, а щодо локальних правових актів – надання більших правомочностей 

роботодавцеві для самостійного визначення правил поведінки й механізмів їх 

забезпечення на власному підприємстві. 

10. Глобалізація, процеси всесвітньої економічної, політичної й 

культурної інтеграції й уніфікації мають значний вплив і на законодавство 

України. Названі тенденції не дозволяють при науковому дослідженні 

обмежуватися лише національним законодавством. У міжнародному праві вже 

зроблено спробу врегулювати один зі складових елементів забезпечення 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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трудової дисципліни – комплекс обов’язків роботодавця. Інші частини 

віднесено до виключної компетенції національного законодавства. 

Констатується фактична відсутність уніфікованих міжнародно-правових 

стандартів (правил) у сфері регулювання дисципліни праці, що змушує кожну 

національну правову систему шукати власні підходи до формулювання 

нормативних приписів у питанні взаємодії сторін у трудових відносинах. 

11. На підставі аналізу досвіду забезпечення дисципліни праці у 

трудовому законодавстві пострадянських країн доведено, що спільне 

радянське минуле залишило певний відбиток і на їх нормотворенні. Усі їх 

Трудові кодекси (за винятком Грузії й Естонії) мають дещо подібну логічну 

побудову, передбачають схожі зобов’язання сторін трудового договору і 

практично ідентичні стадії дисциплінарного провадження. У законодавстві 

низки держав окремо нормативно закріплено поняття «забезпечення трудової 

дисципліни» (Молдова, Литва, Вірменія, Туркменістан, Таджикистан), 

передбачена можливість притягнення керівництва підприємства до 

дисциплінарної відповідальності (Росія, Азербайджан, Киргизстан, 

Туркменістан), грошові санкції до персоналу підприємства (Азербайджан, 

Узбекистан, Естонія).  

12. Україна залишається єдиною державою з когорти колишніх 

радянських республік, яка за понад 20 років незалежного існування так і не 

змогла прийняти новий трудовий закон. За таких умов яскраво виявляється 

недосконалість вітчизняної правової бази, особливо щодо закріплення 

зобов’язань сторін трудових відносин, затвердження правил внутрішнього 

трудового розпорядку. Показовим є факт, що всіма трудовими кодексами 

(законами) республік колишнього СРСР затвердження правил внутрішнього 

трудового розпорядку (в разі їх прийняття) віднесено до компетенції 

роботодавця. В Україні ж продовжує діяти ще радянська норма про 

делегування цієї функції трудовому колективу. 

13. Зарубіжний досвід регулювання забезпечення трудової дисципліни 

свідчить про відсталість вітчизняного правового законодавства. Такий стан 
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зумовлено не стільки неприйняттям нового Трудового кодексу України, 

скільки браком чіткої концепції розуміння подальшого розвитку трудового 

права, необхідності децентралізації регламентування інституту дисципліни 

праці, застосування прогресивних і дійових механізмів стимулювання 

трудової діяльності, в тому числі змінного складника у структурі заробітної 

плати, законодавчого закріплення можливості відсторонити від роботи або 

накласти грошовий штраф на порушника (або злісного порушника) 

дисципліни.  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

2.1 Метод у системі правового регулювання суспільних відносин 

 

Державний механізм, формуючи свій вплив на суспільні відносини, 

визначаючи критерії поведінки конкретного індивіда (групи осіб), потребує 

використання ефективних засобів її регламентації, нормативного вираження й 

закріплення. Дослідження подібних засобів, способів пізнання, загальних рис 

методології права дасть змогу більш ретельно підійти до аналізу 

методологічних засад правового регулювання суспільних відносин взагалі й 

забезпечення трудової дисципліни, зокрема. 

Розкриваючи методи й методики, варто згадати твердження 

Д.А. Керимова, що методологія права – це не що інше, як загальнонауковий 

феномен, що об’єднує сукупність принципів, засобів і методів пізнання – 

світогляд, філософські методи і вчення про них, загальні наукові та спеціальні 

наукові поняття й методи, вироблених усіма суспільними науками й 

застосовуваних у процесі пізнання специфіки правової дійсності та її 

практичного перетворення. Науковець виділяє декілька рівнів методології, 

основними з яких є:  

 діалектико-світоглядний, що визначає головні напрямки й загальні 

принципи пізнання в цілому (вищий рівень);  

 загальнонауковий (міждисциплінарний), що використовується при 

дослідженні особливої групи окремих об’єктів (середній рівень);  

 конкретно науковий – застосовується у процесі пізнання 

специфіки окремого об’єкта (нижчий рівень);  
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 від пізнавально-теоретичної до практично-перетворювальної 

діяльності, що розкриває загальні шляхи і форми впровадження результатів 

наукових досліджень у практику [151, с.86-88].  

Центральне місце в методології посідає поняття самого методу. Що 

стосується правового впорядкування суспільних відносин, то концепція 

методу є однією з найцікавіших, характеризується різними підходами до 

вивчення й дослідження останнього. З огляду на поступальний характер її 

розвитку доречно згадати виділені А.В. Сапієм етапи цього процесу [152, 

с. 48, 49], який початком розвитку категорії називає 38-40-ві роки ХХ ст. Із 

першими дискусіями про систему права, про диференціацію його галузей не 

тільки за предметом, а й за методом до правового середовища стрімко 

ввірвалося поняття «метод правового регулювання».  

На другому етапі (1950-1961 рр.) спостерігаємо значне розширення 

змісту цієї категорії, яку вчені починають трактувати як сукупність низки 

елементів. Зокрема, класифікація Л.С. Явича у 1957 р. включала: (а) порядок 

становлення прав та обов’язків; (б) ступінь визначеності наданих прав та 

автономність дій суб’єктів; (в) характер відносин, що виникають між носіями 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків; (г) наявність або відсутність 

конкретного юридичного зв’язку між суб’єктивними правами й обов’язками; 

(ґ) шляхи й засоби забезпечення встановлених прав та юридичних обов’язків 

[153, с. 60]. 

Не менш знаний і впливовий радянський теоретик права С.С. Алексєєв, 

підтримуючи ідею широкого трактування методу правового регулювання, у 

1961 р. запропонував власне розуміння його складових елементів. Таким 

чином, структура цього методу має включати: (а) загальний правовий статус 

суб’єктів, їх правоздатність і дієздатність, взаємодію між собою; (б) підстави 

виникнення, зміни і припинення правовідносин; (в) характер юридичного 

захисту (санкції юридичної норми) [154,c. 61-70]. На його думку, найбільш 

стійким і визначаючим є загальний юридичний статус суб’єктів права. Адже 

саме в цьому складнику концентруються особливості методу правового 
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регулювання, зокрема, здатність виступати критерієм розмежування різних 

юридичних норм за галузями права.  

На третьому етапі (1970-1980 рр.) продовжується еволюція цього 

поняття, відбувається виокремлення загального й галузевого методів 

правового регулювання. Серед вітчизняних науковців (у тому числі серед тих, 

хто працював на теренах колишнього СРСР і нинішнього СНД), які приділяли 

значну увагу вивченню методу правого регулювання, варто назвати праці 

таких правознавців як В.Б. Авер’янов, С.С. Алексєєв, О.М. Вітченко, В.М. 

Горшеньов, М.В. Карасєв, О.М. Кисельова, Ю.М. Козлов, М.М. Марченко, О.І. 

Процевський, В.Д. Сорокін, М.М. Султигов, Л.С. Явич, В.Ф. Яковлєв, В.З. 

Янчук та ін. Поглиблене дослідження питання, що розглядається (як у 

загальнотеоретичному аспекті, так і в рамках конкретної галузі права), 

дозволило створити відносно уніфіковане поняття цієї правової категорії, під 

якою, як правило, розуміють сукупність прийомів і способів, за допомогою 

яких здійснюється вплив на учасників правових відносин.  

Отже, зазначеними правниками метод правового регулювання 

пропонується визначити так:  

 специфічний спосіб, за допомогою якого держава на підставі 

певної сукупності юридичних норм забезпечує потрібну їй поведінку людей як 

учасників правовідносин [155, c. 104];  

 способи і прийоми безпосереднього і прямого впливу виконавчих 

органів (посадових осіб) на підставі закріпленої за ними компетенції у 

встановлених межах і відповідній формі на підпорядковані їм органи і на 

громадян [156, с. 159];  

 набір юридичного інструментарію, що дозволяє державі певним 

чином впливати на вольову поведінку учасників суспільних відносин [157, 

с. 294];  

 сукупність юридичних прийомів і засобів, що дають змогу чинити 

правовий вплив на відносини у певній сфері [158, с. 218];  
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 сукупність юридичних прийомів, засобів, способів впливу 

соціальних управляючих систем, що входять до складу державного апарату, на 

соціально-правове середовище в цілому та на його складники [159, с. 84]; 

 сукупність певних загальних і спеціальних засобів, що 

використовуються законодавцем для забезпечення регулюючої дії норм права 

[160, с. 73];  

 спосіб, прийом, засіб впливу, що допомагають встановлювати й 

реалізовувати повноваження суб’єктів права, а також спосіб з’ясування 

характеру відносин між ними [161, c. 90];  

 різноманітні способи впливу на суспільні відносини з метою їх 

урегулювання, що виражаються у встановленні за допомогою норм права 

певного (можливого й обов’язкового) стану волі суб’єктів у їх взаємозв’язку 

[162, с. 116]; 

 прийоми юридичного впливу, зокрема, їх сполучення, чим 

визначається становище сторін у правовідносинах [163, c. 35];  

 спосіб впливу на свідомість і волю людей, в чому виявляються 2 

важливі властивості права – вплив на життя соціуму в цілому й визначення 

поведінки людей щодо конкретного виду суспільних відносин [164, c. 102]. 

Як бачимо, дефініції конкретних дослідників конструкції «метод 

правового регулювання» хоча й містять неоднакові формулювання й акценти 

стосовно змісту методу, однак основна суть залишається без змін: він завжди 

містить сукупність юридичних засобів, прийомів, що цілеспрямовано 

впливають на поведінку учасників відповідного виду суспільних відносин. 

При цьому, як влучно зауважує Ф.Н. Фаткулін, подібні засоби, прийоми, 

способи, у свою чергу, є його так званим будівельним матеріалом, так би 

мовити, юридичною речовиною. Вони забезпечують можливість для 

законодавця найповніше відтінити в диспозиціях правових норм специфіку 

зв’язків учасників регульованих суспільних відносин, сприяють нормативному 

визначенню юридично значущих моментів становища таких осіб [165, с. 157]. 
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Ведучи мову про існуючі теоретичні напрацювання правознавців у 

розумінні методу правового регулювання, відзначимо 2 підходи до цього 

процесу. Одна група вчених розглядала досліджувану категорію як самостійне 

правове явище, що використовується державою в упорядкуванні суспільних 

відносин. Як приклад, можна навести праці Р.З. Лівшиця, Є.Н. Нургалієвої, 

О.І. Процевського, В.Д. Сорокіна. Інша група науковців наполягає на 

галузевому характері методу правового регулювання як суспільного явища, 

вважаючи його критерієм розмежування системи права на галузі. Цю позицію 

підтримують С.С. Алексєєв, В.В. Лазарєв, А.М. Нурмагамбетов, А.С. Піголкін, 

Л.С. Явич та ін. [166, c. 118]. 

У 70-х роках ХХ ст. визначення методу правового регулювання в тій чи 

іншій галузі права традиційно розкривалося через сукупність юридичних 

прийомів, засобів, способів, відображаючих специфіку впливу права (його 

окремої галузі) на суспільні відносини [167, с. 77]. Так, Є.Н. Нургалієва, 

підтримуючи ідею єдиного методу правового регулювання, проводила його 

аналогію з єдністю державного механізму як суб’єкта впливу на суспільні 

відносин. Оскільки відносини сторін регламентовані нормами права, 

складають певну специфічну, внутрішньоєднісну сукупність, то, відповідно, й 

метод правового регулювання має розглядатися як певна єдність прийомів і 

засобів, що використовуються для цих цілей державою [168, с. 59-61].  

Вагомий внесок у розвиток учення про аналізований метод зробив 

В.Д. Сорокін. Як стверджує науковець, засоби впливу, які складають його 

систему, використовуються переважно й головним чином соціальними 

управлінським системами, що входять до його апарату. Особливість методу 

правового регулювання виявляється також у тому, що він обумовлений 

безпосередньо соціально-правовим середовищем, системою взаємодіючих між 

собою елементів – єдиним предметом правової регламентації. Саме це і дає 

підстави робити висновки про існування єдиного методу правового 

регулювання [159, с. 108].  
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Знаходить прихильників ця теорія й у сучасних умовах. Наприклад 

Д.Б. Толєуханова, підкреслюючи подальший розвиток теорії єдиного методу 

правового регулювання, трактує це правове явище як установлену єдиним 

предметом правового регулювання систему правових способів і прийомів 

впливу правових норм представницько-зобов’язуючого й забороняючого 

характеру, забезпечення реалізації яких здійснюється державою методом 

переконання і примусу [169, c. 25].  

Незважаючи на наведені позиції низки вчених, все-таки більшість 

представників наукової школи стоять на тому, що метод правового 

регулювання не є один, а становить собою сукупність декількох юридичних 

ознак [170]. Його проблематику потрібно аналізувати у 2-х аспектах: розуміти 

його як єдиний (загальний) метод, притаманний системі права в цілому, і 

галузевий метод, властивий конкретній галузі права. При цьому ці виділені 2 

аспекти зовсім не виключають один одного. Перший означає всю систему 

юридичних механізмів, які є в розпорядженні законодавця для впливу на 

суспільні відносини загалом, другий уособлює специфічний набір складників з 

цієї системи, що характерно для певної сфери суспільних відносин [171, с. 24]. 

Метод кожної правової галузі індивідуальний, оскільки має характер 

«пропорцій», «дозування» прийомів і способів впливу права на суспільні 

відносини [172, с. 28]. Вбачається влучним порівняння, яке використала О.Г. 

Стрельченко: «На зразок того, як дизайнер з деякої кількості різних предметів 

може скомпонувати потрібну йому кількість індивідуальних композицій, 

законодавець із загальної системи юридичних засобів, способів і прийомів 

формує методи регулювання, які відображають своєрідність суспільних 

відносин у тих чи інших їх сферах» [173, с. 16]. Ця аналогія досить точно 

віддзеркалює реальні процеси формування й застосування методу правового 

регулювання в різних сферах суспільного життя. 

О.М. Вітченко, поділяючи ідею виділення загального й галузевого в 

методі правового регулювання, розглядає їх як загальне і спеціальне. При 

цьому під загальним методом дослідник розуміє сукупність специфічних 
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нормативних засобів впливу на суспільні відносини. Під галузевим він має на 

увазі сукупність юридичних прийомів, засобів, способів, які відображають 

своєрідність впливу правової галузі на суспільні відносини, спрямовані 

безпосередньо на вираження зовні можливої й обов’язкової поведінки 

суб’єктів правових відносин регульованих даною галуззю [174, с. 52]. 

Фактично вчений сприймає цей метод як окремий інструмент у руках 

держави, яка організовує співжиття і взаємодію різних сторін суспільних 

відносин, установлює зв’язок між правами й обов’язками. Хоча конкретні 

нюанси правовідносин і регулюються галузевим методом, у випадку 

порушення встановлених правил поведінки, вступає в дію примусовий 

характер загального методу, щоб привести діяльність осіб у законні рамки. 

На думку І.В. Рукавишнікової, категорія «метод правового 

регулювання» може вживатися у 2-х значеннях – в широкому й вузькому. У 

першому йдеться про систему засобів, що дозволяють сформувати базові, 

вихідні, первісні моделі правового впорядкування суспільних відносин; у 

другому – про методи, що здійснюють регулювання в рамках якої-небудь 

правової галузі, отримуючи своє реальне вираження й виступаючи однією із 

кваліфікаційних ознак цієї галузі [175, с. 221]. Метод правового регулювання, 

як самостійний елемент механізму останнього, на відміну від інших ланок 

(правової норми, правовідносин, реалізації прав та обов’язків, застосування 

права), має особливе значення. Він не відмежований від інших елементів, а 

невід’ємно притаманний кожному з них, визначає особливості виникнення. 

Зміни і припинення правовідносин, впливають на вибір способів установлення 

прав та обов’язків, як і на можливість використання існуючих механізмів 

захисту суб’єктивних прав сторін [175, c. 221]. 

Серед сучасних дослідників цього питання також варто назвати 

Д.Є. Петрова, який залежно від виду відносин, упорядковуваних правом, 

пропонує вирізняти такі методи правового регулювання:  

 загальний (загальноправовий), що складається з дозволів, 

приписів, заборон і характеризуючий вплив права в цілому;  
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 галузевий, що розкриває специфіку регламентації окремою 

галуззю права відповідного комплексу суспільних відносин;  

 метод регламентування певного виду відносин правовим 

інститутом; 

 метод, властивий окремій юридичній нормі [176, с. 20]. 

Наголошуючи на виокремленні в методах правового регулювання 

загального й галузевого аспекту, вважаємо за необхідне підкреслити, що в 

будь-якому випадку конкретний набір способів (засобів) регулювання, який 

доцільно застосувати щодо певних правовідносин, формується з урахуванням 

особливостей ситуації, вибору оптимального шляху впорядкування 

поставленої проблеми. За таких умов вести мову про якісь єдині універсальні 

методи правового регулювання для всіх галузей права з огляду на єдність його 

предмета не має сенсу. Отже, більш логічним і виваженим, на нашу думку, є 

виокремлення поряд із загальним методом, властивим системі права загалом, 

що відмежовує правове регулювання від інших форм впливу права на 

суспільні відносини, також методу галузевого, який відбиває специфіку 

взаємовідносин сторін правовідносин у рамках конкретної правової галузі.  

Аналізуючи різні характеристики методу правового регулювання, 

погоджуємося з тими науковцями, які виділяють у них зовнішні і внутрішні 

(сутнісні) складники. Якщо до перших належать особливості елементів 

галузевого методу, то до других – специфічні засоби правового регулювання. 

Серед зовнішніх характеристик можна виділити: (а) особливості правового 

становища суб’єктів як наслідок дії методу правового регулювання, 

(б) особливості реалізації прав та обов’язків і (в) особливості настання 

юридичної відповідальності за порушення загальних правових приписів. 

Серед внутрішніх характеристик виокремлюють: (а) галузеві принципи 

правового регулювання, (б) функції відповідної галузі права, (в) прийоми 

формування, зміни і припинення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків і 

(г) прийоми й засоби захисту суб’єктивних прав і забезпечення виконання 

юридичних обов’язків [177]. Додатково М.І. Байтін та Д.Є. Петров 
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наголошують, що одна чи декілька властивостей методу можуть найбільш 

яскраво відображати його зміст і бути для нього більш характерними серед 

схожих деякими рисами методів правового регулювання [178, с. 10]. При 

цьому жодна із властивостей (ознак), якщо вона вирвана із загальної їх 

системи, не може служити підставою для якихось висновків. Навіть більше: 

характеризуючи метод правового регулювання ізольовано від інших його 

властивостей, вона може акцентувати увагу не на специфіці (що є найбільш 

важливим), а на загальних рисах, що є типовими для різних правових галузей. 

Наводячи дефініцію конструкції «метод правового регулювання в 

системі суспільних відносин», ми досить часто оперували термінами 

«способи», «засоби», «прийоми». З етимологічної точки зору визначення цієї 

категорії через термін «спосіб» є логічним. Адже тлумачна (енциклопедична) 

література трактує метод як спосіб діяти, вести себе якимось чином, прийом; 

тоді як спосіб – це дія чи система дій, які застосовуються при виконання якої-

небудь роботи, реалізації певного завдання, досягненні поставленої мети, 

вирішенні проблеми [179, с. 346, 746]. Водночас при цьому в жодному 

випадку не йдеться про ототожнення цих понять, навпаки, вони є різними за 

своєю суттю, але, враховуючи внутрішню єдність, вони співвідносяться як 

частина й ціле. Інакше кажучи, поняття «метод правового регулювання» за 

обсягом є ширшим, бо включає до свого змісту сукупність способів, засобів, 

прийомів. 

О.Г. Стрельченко, аналізуючи співвідношення понять, думки різних 

правознавців із цього приводу, підкреслює низку відмінностей в частині 

конкретності цілі впливу, тривалості дії, організаційної структури 

утворюваних при цьому компонентів. На її переконання, «прийом» – це 

здійснення, виконання дій за один раз, «спосіб» – вираження дії, реальні 

умови для реалізації чого-небудь, а «метод» – система прийомів у будь-якій 

галузі. Причому конкретнішу мету впливу має прийом, оскільки в його рамках 

модель поведінки, що виражається у правовій нормі, набуває відносно 

особистого визначення: він не може застосовуватися поза правовідносинами 



148 

інших форм дії й реалізації права [173, c. 18]. Враховуючи такі міркування, ми 

повністю погоджуємося з О.М. Кисельовою, яка стверджує, що прийом 

виступає своєрідним коригуванням зразка (моделі) поведінки, встановленого 

правовою нормою з відносно коротким строком дії, тоді як спосіб за тих же 

умов є постійним (тривалим) актом. Що стосується методу, то він залишається 

стабільним у рамках незмінної суті правового регулювання 171, с. 23. 

Іншими словами, фактично підстави для ствердження, що прийом входить до 

складу способу, існують, а спосіб (звичайно, разом з прийомом), у свою чергу, 

є структурними елементами методу.  

Попри те, що зазначений підхід до розуміння співвідношення термінів 

«метод», «спосіб» і «прийом» є переважаючим у наукових колах, існує також 

їх трактування як тотожних (синонімічних) юридичних елементів. Подібний 

підхід мав місце у працях В.М. Горшеньова. Дехто із учених, наприклад М.М. 

Султигов, одночасно з визнанням наявності галузевих методів правового 

регулювання виділяють у їх межах і способи правового впливу, називаючи їх 

при цьому «метод» [175, с. 222]. 

Сприятиме формулюванню чітких понятійних дефініцій розмежування 

аналізованих вище категорій, закріплення відповідних моментів у науковій 

юридичній літературі. Підтвердженням актуальності цього процесу можуть 

стати аргументи І.В. Рукавишнікової, яка звертає увагу на те, що некоректне 

використання 2-х термінів для позначення одного правового явища 

обов’язково призведе до плутанини і смислового непорозуміння. Змішування 

вказаних понять створює також труднощі при теоретичному вивченні 

галузевих методів правового регулювання, що поєднують у собі способи 

правового впливу, взяті в певній пропорції стосовно один до одного. Нарешті, 

диференціація правових категорій, які є структурними елементами механізму 

правового регулювання, має особливе значення в силу значимості останнього 

для розвитку правової системи в цілому [175]. 

Говорячи про методи правового регулювання, відзначимо постійне 

вживання термінів «заборона», «дозвіл», «зобов’язання», «рекомендація», 
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«погодження». У той же час у контексті аналізованої вище структури методу і 

включення до її складу способів (засобів, прийомів) правового регулювання 

вважаємо ці терміни різновидами в даній категорії. Досить відчутне місце 

аналізу заборон, дозволів і зобов’язань надавав у своїх працях знаний 

радянський учений С.С. Алексєєв. З його точки зору, заборона є вираженням 

охоронної функції права, яка виявляється як реалізація юридичного обов’язку 

в пасивній формі, тобто в утриманні від протиправних діянь. Закріплюючись у 

забороняючих нормах права, юридична відповідальність за порушення 

правових приписів є своєрідною гарантію їх дотримання, по суті, становить 

собою спосіб установлення заборони введення санкцій за поведінку, яка 

раніше не вважалася протиправною. Для заборон характерна сувора 

формальна визначеність, що виявляється як в окресленні їх меж, так і в 

чіткому закріпленні імперативної норми в системі права [180, c. 122]. За своєю 

соціальною суттю заборона не належить до чисто правового явища, а виступає 

специфічним соціально-правовим феноменом, який несе у собі відбиток 

конфліктних, аномальних, але все ж таки масовидно-соціальних ситуацій, 

відносин, а в результаті – ступеня активності соціальної поведінки [181, с.221]. 

Також науковець абсолютно справедливо диференціює 2 опції закріплення 

заборон у правовій нормі: по-перше, це встановлення прямих заборон, по-

друге, законодавче закріплення юридичної відповідальності за поведінку, яка, 

по суті, порушує існуючі забороняючі приписи. 

Дискусійним є питання жорсткості трактування досліджуваної категорії. 

Так, О.Г. Братко вважає, що заборона, імпліцитно наявна в будь-якій правовій 

нормі, в дійсності виражає недопустимість іншої поведінки ніж та, що 

встановлена державою як правомірна [182, c.14]. З нашого погляду, таке 

занадто жорстке тлумачення терміна «заборона» більшою мірою властиве 

авторитарним (тоталітарним, консервативним) країнам з низьким рівнем прав 

і свобод. Адже, по суті, змінюється сприйняття всього масиву нормативних 

актів, явно забороняючих рис набуває вся система права, що не є прийнятним 

у демократичних умовах. 
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Цікавим є співвідношення прямої заборони й відсутності дозволу. Не 

можемо повністю погодитися з думкою С.С. Алексєєва, що юридичні 

заборони наявні лише у випадках, коли вони передбачені безпосередньо в 

текстах нормативних актів або існують у вигляді особливого забороняючого 

припису, чи охоронних нормативних положень, що містять таку заборону у 

прихованому виді [154, с. 53]. З нашого погляду, це питання потрібно 

розглядати дещо ширше, з урахування того, який з основоположних 

принципів права використовується у правовому регулюванні: 

загальнодозвільний — «дозволено все, що не заборонено законом» чи 

спеціально-дозвільний (або дозвільний) — «заборонено все, що прямо не 

дозволено законом», інакше кажучи, «дозволено лише те, що прямо 

передбачено законом». Якщо перший принцип обумовлює зміст і 

спрямованість поведінки людини й усіх інститутів громадянського 

суспільства, яким гарантується можливість діяти будь-яким чином і в будь-

який спосіб, не порушуючи індивідуальну свободу, права інших людей чи 

законодавчо встановлені заборони, то другий, поширюючи свій нормативний 

вплив на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб, суттєво обмежує цих суб’єктів у виборі варіантів 

чи моделі своєї поведінки. Адже вони зобов’язані діяти лише таким чином і в 

такий спосіб, як це прямо передбачено конституційно-правовими нормами і 

лише в межах закріпленої за ними компетенції [183]. Отже, у першому 

випадку дійсно бракує підстав ставити знак рівності між забороною й 

відсутністю дозволу, бо це негативно відобразиться на гарантіях 

демократичних свобод. Натомість у другому це допускається, оскільки така 

рівність є механізмом упорядкування виконання державних функцій 

посадовими особами, недопущення зловживань з їх боку через занадто широке 

трактування власних прав. 

У нормативному полі функціонують також гнучкі заборони, диспозиція 

яких містить формулювання на зразок «як правило, не допускається», «без 

письмово дозволу», реалізація яких на практиці залежить від волі конкретних 
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осіб. Вважаємо за доцільне погодитися з тезою Ю.В. Сорокіної, що цей тип 

припису й наступної поведінки варто називати не «забороняючим», а 

«дозволеним за умови» [177]. Виконання відповідної умови дає підстави 

вважати поведінку особи правовою й виключає можливість застосування 

юридичної відповідальності. 

Іншим видом способу правового регулювання є дозвіл, який 

виражається у правомочності особи на певний тип поведінки або утримання 

від неї. Для дозволяючих приписів характерні три моменти: (а) юридичний 

дозвіл може бути закріплений у нормативних актах, а може випливати з 

комплексу юридичних норм; (б) будучи суб’єктивним правом, такий припис 

володіє всіма рисами і властивостями дозволу; (в) може виражатися як в 

активній, так і пасивній поведінці, причому остання проявляється у праві 

вимоги [184, c. 56]. Вважаємо, що пасивний характер дозволу виявляється не 

лише у праві вимоги, а й у можливості утриматися в низці ситуацій від певної 

поведінки, яка за загальним правилом є обов’язковою.  

Ще у 80-х роках ХХ ст. С.С. Алексєєв порушував питання щодо того, 

яке значення для дозволу має наявність чи відсутність юридичної 

відповідальності. Принциповою була відповідь на 2 позиції: по-перше, чи 

означає наявність відповідальності за яку-небудь поведінку те, що на останню 

накладено заборону; по-друге, якщо відповідальність не встановлена, чи 

означає це автоматично дозволеність таких дій. З першою проблем не виникає, 

адже вона апріорі не може бути правовим діянням, зміст якого є складом 

злочину чи проступку, підставою притягнення особи до юридичної 

відповідальності. Натомість друга відповідь є дещо складнішою.  

З одного боку, зауваження вищезазначеного науковця, що факт 

відсутності відповідальності не повинен означати наявність дозволу є 

справедливим, оскільки в такому випадку втрачався б смисл закріплення 

дозволів у правових нормах. Як приклад, можна навести актуальне на сьогодні 

питання з подвійним громадянством, зокрема наявність у частини громадян 

України паспортів інших держав. Дійсно, відповідальність за це не 
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передбачена, водночас конституційну норму про єдине громадянство ніхто не 

скасовував, а тому немає підстав вести мову про допустимість, дозволеність 

подібних дій. 

З іншого – діаметрально протилежним прикладом може служити право 

відмовитися давати свідчення проти себе і своїх близьких. Так, у ст. 63 

Конституції України передбачено, що особа не несе відповідальності за 

відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів своєї сім’ї чи 

близьких родичів, коло яких установлюється законом [185]. Закріплення 

Основним Законом країни звільнення від відповідальності знаходить 

подальше оформлення відповідним дозволом у цивільному і кримінальному 

законодавстві. Зокрема, ст. 52 Цивільного процесуального кодексу України 

містить положення, що фізична особа має право відмовитися свідчити проти 

себе, членів своєї сім’ї чи близьких родичів (ними є чоловік, дружина, батько, 

мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, 

внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, 

над якою встановлено опіку чи піклування, член сім’ї або близький родич цих 

осіб). При цьому особа, яка відмовляється давати показання, зобов’язана 

повідомити причини відмови [186]. Стосовно кримінального процесу, то ст. 66 

чинного Кримінального процесуального кодексу дозволяє громадянинові 

відмовитися свідчити щодо себе, близьких родичів і членів своєї сім’ї, що 

може стати підставою для підозри, або обвинувачення у вчиненні ним, 

близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального правопорушення, а 

також давати показання щодо відомостей, які згідно з положеннями ст. 65 

цього Кодексу не підлягають розголошенню [187]. Як бачимо, в наведених 

положеннях знайшли нормативне закріплення як відсутність відповідальності 

за відмову від дачі показань, так і дозвіл на відповідні дії, а це дає підстави 

стверджувати, що відсутність відповідальності за діяння означає факт його 

дозволеності, проте лише у випадках, прямо передбачених законодавством. 

Аналізуючи заборону й дозвіл як способи правового регулювання, їх 

співвідношення між собою, С.С. Алексєєв вводить в обіг поняття «зона 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran886#n886
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правового регулювання», що в його тлумаченні є проміжним суспільно-

правовим явищем, яке неможливо віднести ні до юридично забороненої, ні до 

юридично дозволеної поведінки. Відповідно, є підстави виділяти зони 

інтенсивного й неінтенсивного правового регулювання [184, с. 66]. При 

інтенсивному правовому регулюванні зустрічаємо детальне, без так званих 

пустот, закріплення прав та обов’язків з перевагою імперативного характеру 

останнього. Надання фізичній чи юридичній особі суб’єктивного права (міри 

дозволеної поведінки) відбувається за рахунок звуження заборони. За таких 

умов можемо спостерігати принцип дзеркального відображення, коли 

відсутність заборони свідчить про наявність дозволу. 

Що стосується зон неінтенсивного регулювання, то в їх межах можливі 

дві ситуації: (а) існування таких ділянок суспільного і приватного життя, які 

вимагають правового регулювання, але реально ще не врегульовані або 

врегульовані недостатньо; (б) наявність суспільних відносин, які не 

потребують регулювання. Між забороною й дозволом існує своєрідний, так би 

мовити розріджений простір: вони не стикаються між собою безпосередньо, є 

роз’єднаними у правовому регулюванні, тобто характеризуються 

відокремленою регламентацією, а тому відсутність дозволу зовсім не означає 

наявність заборони.  

Окрім зон правового регулювання, С.С. Алексєєв додатково виділяє 

загальні заборони й загальні дозволи. Він стверджує, що загальні дозволи й 

заборони виражають більш високий рівень узагальнення, коли охоплені 

загальними дозволами й заборонами типові ситуації гідні юридичного 

регулювання у вигляді самостійних приписів права [184, c. 99]. За фактом 

загальна заборона означає, що в цілому при впорядкуванні певних відносин 

вона виступає загальним правилом, а випадки дозволу є одиничними. 

Наприклад, установлюючи кримінальну відповідальність за завдання тілесних 

ушкоджень, законодавець все-таки допускає окремі ситуації, коли подібні дії є 

дозволеними (необхідна самооборона, крайня необхідність, затримання 

злочинця тощо). У той же час такий дозвіл означає, що певна поведінка є 
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правовою й не може бути підставою для притягнення до юридичної 

відповідальності; при цьому заборона подібних діянь є винятком із правила. 

Прикладом може послужити конституційний дозвіл громадянам (ст. 39 

Основного Закону) збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, 

походи й демонстрації, про що завчасно слід сповіщати органи виконавчої 

влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього 

права може мати місце виключно в умовах надзвичайного (воєнного) стану 

або бути встановленим судом відповідно до закону і лише в інтересах 

національної безпеки і громадського порядку з метою запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав 

та свобод інших людей. 

Стосовно зобов’язання, як способу правового регулювання, категорія, 

що розглядається, по суті, є нав’язуванням певного роду поведінки, 

своєрідним обтяженням, коли особи мають учинити те, що за інших умов 

(відсутності зобов’язання) вони не робили б. А.Б. Венгеров відзначає, що 

зобов’язання має об’єктивний характер, оскільки випливає з об’єктивних умов 

життя людства – землеробства, скотарства, обміну, а тому воно властиве 

більше праву, аніж державі. Натомість інші вчені запевняють, що підґрунтя 

права становлять саме заборони й дозволи, тому позитивне зобов’язання 

властиве більшою мірою державним інституціям. Воно опосередковується 

правовідносинами, у яких лише одна сторона обтяжена обов’язком 

здійснювати активні дії, друга ж володіє правом вимоги, а у випадку 

неналежності – правом домагатися (в тому числі в адміністративному й 

судовому порядку) реального виконання юридичного обов’язку [184, c. 58]. На 

наше переконання, більш справедливою є саме остання позиція. Адже 

зобов’язання органів державної влади виконувати ті чи інші функції і право 

громадян оскаржувати їх дії, вимагати належного здійснення встановленого 

зобов’язання – це необхідні складники функціонування як державного 

механізму, так і громадянського суспільства в цілому. У будь-якому випадку 

саме зобов’язання є найбільш поширеним способом правового 
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регламентування. Його синонімом активно використовується категорія 

«припис» – покладення прямого юридичного обов’язку здійснювати ті чи інші 

дії в умовах, передбачених правовою нормою. 

Суть рекомендації як способу правового регулювання можна зрозуміти 

через її етимологічне визначення: порада, вказівка кому-небудь, пропозиція, 

дія зі значенням рекомендації [188]. Отже, рекомендацією у правовому 

регулюванні є нормативне закріплення бажаності певної поведінки, правового 

положення сторін, рівня виконання (дотримання) прав та обов’язків. Її 

критерії можуть бути найрізноманітніші: починаючи від державних інтересів, 

сприяння розвитку громадянських свобод і закінчуючи моральними засадами 

життя соціуму. Наприклад, під час сутичок (військових заворушень) за 

межами України вітчизняне Міністерство закордонних справ може 

рекомендувати своїм громадянам утриматися від відвідування небезпечних 

країн. 

В.Д. Сорокін пропонує диференціювати заборони, дозволи й 

зобов’язання (приписи) за такими критеріями:  

 –      за органами, що їх установлюють;  

 –       за органами, що їх застосовують;  

 –       за просторовою ознакою;  

 –       за ознакою часовою; 

 –       за суб’єктами, яким вони адресовані;  

–    залежно від різновиду соціально-правового середовища, на яке 

спрямована регулююча дія;  

–        за ступенем визначеності способів правового регулювання; 

–        за змістом регульованих відносин;  

–       за способами вираження юридичної інформації, що міститься у їх 

складі [159, с. 96-99]. Попри логічність наведеної диференціації, деякі із 

запропонованих науковцем критеріїв є прийнятними більше для радянського 

праворозуміння і правозастосування. Зупинімося детальніше на тих, що є 

актуальними й у нинішніх реаліях. 
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Таким чином, за суб’єктами правотворення, що закріплюють відповідні 

способи правового регулювання, виділяємо Верховну Раду України, Кабінет 

Міністрів, Президента України, міжнародні організації, центральні й місцеві 

органи державної влади й органи місцевого самоврядування, роботодавця. 

Кожен з названих органів згідно із власним статусом має компетенцію 

приймати й нормативно оформлювати відповідні заборони, дозволи, приписи. 

Найяскравіше суб’єкта видання характеризує критерій ієрархічної побудови 

системи права, яку очолюють закони, підзаконні акти і вже на третій щабель 

відведено актам локальної нормотворчості. 

Виокремлення критерію органів, що застосовують способи правового 

регулювання, пов’язано головним чином з тим фактом, що встановлення яких-

небудь елементів методу шляхом їх нормативного закріплення і функції їх 

застосування не завжди співпадають в одному й тому ж органі. Як приклад, 

можна навести застосування заходів заохочення і примусу в трудовому праві.  

Так, притягає працівника до дисциплінарної відповідальності 

роботодавець (суб’єкт її застосування) на підставі норм, установлених в КЗпП 

України законодавцем (суб’єкт установлення). Натомість вибір заходу 

заохочення здійснюється знову ж таки роботодавцем (суб’єкт застосування) на 

підставі локальних правових актів, прийнятих ним же (суб’єкт установлення). 

Як бачимо, в останньому випадку суб’єкт застосування і встановлення 

елементів методу правового регулювання збігаються. 

За просторовою ознакою дозволи, приписи й заборони 

диференціюються залежно від того, чи діють вони в транснаціональному 

масштабі, поширюються на територію всієї країни чи її частину, на конкретне 

підприємство, установу, організацію. За темпоральним критерієм 

визначальним є часовий проміжок, протягом якого є актуальною певна 

правова норма, а так само початок її дії, можливість застосування в 

ретроспективному аспекті (зворотна сила закону). Щодо суб’єктів, яким 

адресовані заборони, способи і приписи, то їх коло може бути доволі 

різноманітним. Абсолютно кожен з учасників суспільних відносин є 
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адресатом того чи іншого способу організованого й цілеспрямованого впливу 

на його поведінку. 

Оскільки кожен елемент методу правового регулювання містить у собі 

певну юридичну інформацію, за способом її вираження дозволи, заборони і 

приписи можуть знайти своє втілення в найрізноманітніших формах. Окрім 

класичного формально вираженого характеру, може йтися і про усну форму, а 

також візуальні засоби – офіційно встановлені знаки (наприклад, дорожнього 

руху), світлові і звукові сигнали, жести тощо. Зазначені критерії поділу 

дозволів, приписів і заборон досить явно свідчать про ті широкі регулятивні 

можливості, які в них закладені [159, с. 99].  

Як правильно зазначає В.Д. Сорокін, різнопланові модифікації цих 3-х 

складників методу правового регулювання є додатковим підтвердженням їх 

гнучкості й універсальності, що в підсумку й показує важливість методу 

правового регулювання як одного з найефективніших способів 

цілеспрямованого впливу на поведінку учасників суспільного життя. 

Таким чином, метод правового регулювання посідає важливе місце в 

системі визначення й закріплення форм поведінки учасників суспільних 

відносин, характеризується вибором найоптимальніших способів, засобів і 

прийомів регулювання дій сторін залежно від специфіки конкретної галузі 

права й суб’єктного складу учасників правовідносин. 

 

 

2.2 Характерні риси  та особливості методу трудового права 

 

Досліджуючи методи правового регулювання, ми вже звертали увагу на 

те, що співвідношення способів і прийомів, які забезпечують їх реалізацію, 

значно різниться від конкретної галузі права. Виділення галузевого методу 

правового регулювання надає можливості галузям та інститутам права 

більшою мірою враховувати специфіку конкретних суспільних відносин, 
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упорядковувати їх більш гнучко й диференційовано. Не є винятком і сфера 

трудових відносин. 

З’ясування характерних рис та особливостей методу трудового права 

пов’язано безпосередньо зі співвідношенням 2-х так званих первинних методів 

правового регулювання – імперативного (авторитарного, методу централізації 

або субординації) й диспозитивного (автономного, методу децентралізації й 

координації), а також з комбінацією способів, за допомогою яких відбувається 

така правова регламентація. Як влучно зауважила І.В. Рукавишнікова, 

імперативний і диспозитивний методи становлять собою ідеальну сукупність 

прийомів і способів, які й визначають вихідні, ключові позиції суб’єктів у 

рамках трудових правовідносин [175, с. 221]. 

При імперативному методі сторони мають завідомо нерівні права: один з 

учасників наділений владними повноваженнями стосовно іншого. Права й 

обов’язки сторін підлягають суворій регламентації, до їх компетенції не 

належить зміна обсягу чи порядку реалізації правомочностей. Носієм владних 

повноважень, як правило, виступає орган державної влади або інший суб’єкт, 

наділений державою відповідними повноваженнями, в тому числі правом 

видавати обов’язкові приписи, адресовані третім особам, і здійснювати 

контроль за їх виконанням. Диспозитивний метод правового регулювання 

ґрунтується на координації цілей та інтересів учасників певного виду 

суспільних відносин. Іншими словами, сторони є рівними у своїх правах, 

мають можливість на власний розсуд визначати доцільність вступу в ті чи інші 

правовідносини, обирати для себе найбільш оптимальний варіант поведінки з 

точки зору особистих пріоритетів. Взаємні права й обов’язки учасників 

визначаються не на засадах влади й підлеглості, а на підставі вільного 

волевиявлення. Поглиблений аналіз способів регулювання правових відносин 

показує, що імперативний метод знаходить своє вираження в зобов’язанні 

(приписі) й забороні, тоді як диспозитивний виявляється через дозвіл, 

рекомендацію й погодження. Використання у трудовому праві всіх зазначених 

вище способів правового регулювання, а також той факт, що ця галузь права є 
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«симбіозом, амальгамою приватного й публічного права» [189, с. 11], дає 

підстави стверджувати, що метод трудового права має комплексний характер, 

відзначається застосуванням тією чи іншою мірою обох з названих первинних 

методів. 

Характеризуючи еволюцію розвитку дефініції поняття «метод трудового 

права», відзначимо досить тривале домінування в радянській науці 

визначення, наданого М.Г. Александровим, який тлумачив його через призму 

участі профспілок у розробленні і прийнятті нормативних актів про працю, 

вирішенні трудових спорів, укладенні колективних договорів, контролю 

профспілок за дотриманням трудового законодавства [190, с. 19]. Відчутна 

перевага в бік посилення впливу профспілок, ігнорування інших аспектів 

трудових відносин змусили вченого з часом відкоригувати власне трактування 

методу трудового права, який він визначив як договірне залучення трудівника 

до праці, надання винагороди за останню, широка участь профспілок у 

встановленні умов праці, поєднання централізованого регламентування праці з 

локальним [191, c. 43]. 

Вагомий внесок у розвиток теоретичних підходів до розуміння методу 

трудового права здійснено О.І. Процевським. Науковець наголошує, що 

специфіка суспільних відносин, які складають предмет трудового права, у 

значній мірі визначає й особливості методу їх правового регулювання. Для 

цієї галузі права характерним є поєднання цивільно-правового способу 

регулювання з принципом свободи договору й диспозитивності юридичних 

норм та адміністративно-правового з його імперативними нормами. Метод 

регулювання трудових відносин, за словами вченого, складається з елементів 

як способу, за якого сторонам надана певна ініціатива, так і способу, при 

якому держава прямо й безпосередньо нормує поведінку учасників цих 

правовідносин. А це є не чим іншим, як поєднанням методу рівноправності, 

притаманного цивільному праву, й методу влади й підпорядкування, що 

більше властивий сфері адміністративного права [164, c. 125, 128, 130]. 
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Потрібно враховувати, що рівність сторін трудового договору, 

продовжуючи діяти протягом усього часу функціонування конкретних 

правовідносин, доповнюється їх підпорядкуванням, викликаним об’єктивною 

необхідністю спільної праці. Метод правового регулювання трудових 

відносин вирізняється тим, що в ньому відбиваються: (а) рівність сторін при 

укладенні договору, (б) рівність і підпорядкування у процесі трудової 

діяльності, (в) колективно-договірне регулювання як результат такої рівності й 

підпорядкування [164, с. 138]. Правознавець вибудовує концепцію методу 

трудового права через сукупність 3-х чинників, як-от: (а) загальне правове 

становище суб’єктів, (б) характер норм трудового права, (в) порядок 

встановлення прав та обов’язків сторін і виникнення, зміни і припинення 

правовідносин. На думку науковця, метод має бути включений до системи 

механізму правового регулювання, при цьому його самостійне значення не 

втрачається, бо розкривається метод не через форми забезпечення норм права, 

а через їх характер [192, c. 105, 106, 130].  

Є сенс погодитися з позицією Н.В. Козачок, яка зазначає, що під 

характером норм мається на увазі не їх загальнообов’язковість, а спосіб 

правотворчості у трудовому праві. Саме застосування конкретного способу 

нормотворчості (централізованого або децентралізованого) щодо вирішення 

питань організації й управління процесом праці співвідноситься з методом як 

причина й наслідок [193, с. 86]. 

Варто відзначити, що подібні наукові напрацювання О.І. Процевського 

певною мірою суперечили пануючим на той час поглядам у юриспруденції, а 

тому зазнавали серйозної критики. Наприклад, Ю.К. Толстой ставив під 

сумнів обґрунтування самостійності методу трудового права. У рецензії на 

монографію О.І. Процевського «Метод правового регулювання трудових 

відносин» він запевняв, що співвідношення у трудовому праві цивільно- й 

адміністративно-правового методу регулювання зумовлено співвідношенням у 

самому трудовому праві вартісно-майнового й організаційного елементів; а 

ось аргументів для виділення й розгляду самостійного методу трудового права 
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просто бракує [194]. Містилися критичні зауваження і щодо інших моментів 

цієї наукової роботи. У той же час, ураховуючи складність і неоднозначність 

питання методу правового регулювання, Ю.К. Толстой доходить висновку, що 

проблема може бути вирішена зусиллями не тільки окремих учених, а 

потужних наукових колективів, що мають у своєму складі представників 

найрізноманітніших сфер знань. А тому ще буде можливість гідно оцінити 

монографію О.І. Процевського, яка змусила по-новому поглянути на різні, 

нібито непорушні положення, а деякі її концепції викликали бажання дискусій 

і диспутів і наочно показали, наскільки значний обсяг роботи треба подолати, 

щоб науково опрацювати основні проблеми методу правового регулювання. 

Можливо, свого часу критика Ю.К. Толстого та інших рецензентів і 

мала раціональне зерно. Проте у 70-80-х роках ХХ ст. змінилася не лише 

система права, а й сам державний устрій, коли на перший план починають 

виходити принципи вільного ринку праці і зниження ролі держави як 

регулюючого суб’єкта у трудових відносинах. Навряд чи хтось за таких умов 

ставитиме під сумнів самостійність трудового права як окремої галузі, як і 

виокремленість і специфічність його методу правового регулювання. 

Сучасна юридична наука пропонує 4 базові ознаки, що характеризують 

метод правового регулювання кожної галузі права залежно від того, яким 

чином ці ознаки в ній виявляються, а саме: (а) порядок виникнення, зміни і 

припинення правовідносин; (б) загальне правове становище їх учасників; 

(в) характер установлення прав та обов’язків останніх; (г) способи захисту 

прав і засоби забезпечення виконання обов’язків. 

Варто зауважити, що наведені позиції не є ознаками (у класичному 

розумінні цього слова) як певними характеристиками, притаманними 

виключно методу правового регулювання трудових відносин. Скоріше вони 

виступають у ролі своєрідних критеріїв, правових засад, які змінюються, 

диференціюються залежно від особливостей конкретної правової галузі, 

найбільш повною мірою показуючи її унікальність і специфіку. 
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Говорячи про загальні підстави й порядок виникнення правовідносин, 

зазначимо, що основним юридичним фактом, породжуючим виникнення 

трудових відносин, є трудовий договір. Він базується не на імперативних 

приписах, а на принципі свободи вибору суб’єктів, зайнятих пошуками 

роботи, а також тих, хто здатен її запропонувати претендентові. До того ж 

особа вправі реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці 

шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох 

підприємствах, в установах чи організаціях, якщо інше не передбачено 

законодавством, колективним договором або угодою сторін (ст. 21 КЗпП 

України). Окрім трудового договору, трудові відносини можуть виникнути й 

на підставі інших обставин (як приклад, можна згадати обрання на виборну 

посаду в органах державної влади й органах місцевого самоврядування). 

Дещо інші юридичні факти породжують відносини з працевлаштування, 

з перекваліфікації й підготовки кадрів, установлення умов праці тощо. У таких 

випадках має бути наявність владного акта (наказу, розпорядження, вказівки) 

як обов’язкового елемента, який формується знову ж таки за попередньою 

взаємною згодою суб’єктів. Що стосується зміни і припинення трудових 

відносин, то за загальним правилом теж потрібна згода обох сторін. Випадки 

можливості настання юридичних фактів за волевиявленням однієї зі сторін 

чітко окреслені трудовим законом (за винятком контрактів, де можливість 

подібного волевиявлення може бути розширена). 

Наприклад, роботодавець має право достроково припинити трудовий 

договір у випадках: (а) змін в організації виробництва і праці; (б) виявлення 

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі через 

недостатню кваліфікацію чи стан здоров’я; (в) порушення працівником 

трудової дисципліни; (г) поновлення на роботі працівника, який раніше 

виконував цю роботу; (ґ) винних дій працівника, який безпосередньо 

обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави 

для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу; 

(д) вчинення особою, яка виконує виховні функції, аморального проступку, 
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несумісного з продовженням такої роботи тощо (статті 40 і 41 КЗпП України). 

Власник або уповноважений ним орган вправі перевести трудівника без його 

згоди строком до одного місяця на іншу, не обумовлену трудовим договором 

роботу, якщо вона не протипоказана тому за станом здоров’я, у випадках 

відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, 

виробничих аварій, а також інших обставин, що ставлять (або можуть 

поставити) під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою 

праці за виконану роботу, але не нижчою середнього заробітку за 

попередньою роботою (ст. 33 КЗпП України) [7]. 

Порядок припинення трудових відносин з ініціативи працівника 

передбачено статтями 38 і 39 основного трудового закону. Зокрема, працівник 

вправі розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, 

попередивши про це роботодавця письмово за 2 тижні. Що ж до строкового 

договору, то працівник додатково має право ініціювати це питання в разі своєї 

хвороби або інвалідності, яка перешкоджає виконанню роботи за договором, 

порушення власником законодавства про працю, колективного чи трудового 

договору. Як бачимо із наведених вище прикладів, трудове законодавство 

допускає настання юридичних фактів, що спричиняють зміну або припинення 

трудових відносин за одностороннім волевиявленням роботодавця чи 

найманого працівника. Проте такі ситуації мають місце лише за чітко 

означених обставин, в інших же випадках має бути досягнута згода сторін. 

Розкриваючи загальне правове становище сторін, відмічаємо, що воно 

характеризується принципом рівності останніх з урахуванням потреби 

субординації у процесі спільної праці. До укладення трудового договору 

сторони підходять на абсолютно раритетних засадах, обговорюють і 

погоджують його суттєві умови перед працевлаштуванням особи. Змістовний 

аналіз терміна «трудовий договір», що міститься у ст. 21 КЗпП України, 

свідчить, що за цим правочином особа зобов’язується виконувати певну 

роботу й дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, а 

роботодавець бере на себе зобов’язання виплачувати їй заробітну плату й 
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забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

трудовим законодавством, колективним договором та угодою сторін. З 

визначення поняття «трудовий договір» випливає, що останній є продуктом 

спільного й погодженого волевиявлення 2-х рівноправних суб’єктів, які беруть 

на себе зобов’язання, зумовлені фактом вступу сторін у трудові відносини. 

На думку колективу авторів одного з підручників (за загальною 

редакцією П.Д. Пилипенка), у трудовому праві ця рівність найповніше 

виявляється у колективно-трудових відносинах, де сторони (роботодавці й 

виборні органи первинних профспілкових організацій або профспілкові 

представники) перебувають у партнерських відносинах і мають право діяти в 

межах наданих їм прав як на стадії укладення колективних договорів (угод), 

так і в подальшому – в процесі їх реалізації, а також у випадках установлення 

ними умов праці на локальному рівні [195, c. 24]. Не маємо зауважень до 

такого твердження науковців, а лише додамо, що трудове законодавство теж 

гарантує рівність трудових прав усіх громадян (як потенційних кандидатів на 

вакантну посаду, так і членів трудового колективу) незалежно від походження, 

соціального й майнового стану, расової й національної належності, статі, 

мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду й характеру занять, 

місця проживання та інших обставин. Будь-яке пряме або непряме обмеження 

прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні і 

припиненні трудового договору не допускається (статті 2-1, 22 КЗпП України 

[7]). 

Трудова діяльність пов’язана зі спільною працею багатьох осіб, тому у 

процесі її здійснення працівники зобов’язані виконувати правила 

внутрішнього трудового розпорядку. За таких умов логічним та 

обґрунтованим є відхід від звичного становища рівності сторін, додержання 

принципів субординації й підлеглості. У трудових відносинах 

підпорядкованість однієї сторони іншій виникає в результаті добровільних 

зобов’язань щодо дотримання дисциплінарних приписів (нагадаймо, що це 

невід’ємна й обов’язкова частина аналізованої вище самої категорії «трудовий 
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договір»). Тому первинний принцип рівності сторін на час вступу у трудові 

відносини накладає певний відбиток і на їх подальше становище. Навіть якщо 

відносини роботодавця й найманого трудівника або трудівників між собою 

мають характер підлеглості, ці підпорядкованість і субординація є 

результатом добровільно взятих на себе обов’язків. Працівник має право 

припинити її, ініціювавши звільнення за власним бажанням. 

Підпорядкованість у сфері трудових відносин теж виявляється у процесі 

нагляду й контролю за додержанням законодавства про працю. Зокрема, в 

чинному КЗпП України цьому питанню присвячена глава 18. Законодавець 

передбачив, що названі функції віднесено до компетенції спеціально 

уповноважених на те органів та інспекцій, які у своїй діяльності не залежать 

від власника підприємства, прокуратури та професійних спілок (їх об’єднань). 

Державний нагляд за дотриманням законодавчих та інших нормативних актів 

про охорону праці здійснюють: Державна служба гірничого нагляду та 

промислової безпеки України, Державна інспекція ядерного регулювання 

України, органи державного пожежного та санітарно-епідемілогічного 

нагляду, пожежної охорони та ін. Порушення працівником законодавства про 

працю є підставою притягнення до одного з видів юридичної відповідальності 

(статті 259, 260 і 265 КЗпП України) [7].  

Надаючи правову оцінку характеру встановлення прав та обов’язків, 

Л.П. Грузінова й В.Г. Короткін стверджують, що потрібно вести мову про 

систему загальнодержавних, галузевих і локальних нормативних актів. На 

рівні централізованого регламентування визначено: 

 державний рівень трудових прав, свобод і гарантій працівників;  

  підвалини соціального партнерства (порядок ведення 

колективних переговорів, укладання і зміни колективного договору);  

 порядок вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів;  

 принципи й порядок здійснення державного нагляду й контролю 

за дотриманням чинного законодавства про працю, а також система й 

повноваження органів, що здійснюють цей нагляд і контроль; 
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 порядок розслідування нещасних випадків і професійних 

захворювань на виробництві;  

 порядок укладання, зміни й розірвання трудового договору; 

 порядок та умови матеріальної відповідальності його сторін;  

 види дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування; 

 особливості правового регулювання праці окремих категорій 

працівників, а також інші повноваження щодо регулювання трудових і тісно 

зв’язаних з ними відносин [196, с. 26].  

Цей перелік може бути розширено, проте в цілому слід погодитися з 

ним. Дійсно, до загальнодержавних норм належать базові, фундаментальні 

положення правового регулювання, які в силу своєї надзвичайної ролі не 

можуть бути делегованими на галузевий чи локальний рівень. 

Галузеві норми визначають специфіку діяльності окремих секторів 

економіки (гірнича справа, металургія, транспорт, зв’язок, оборона, безпека 

тощо). Превалююче ж місце в системі правових норм, що поширюються на 

сторони трудових відносин, посідають норми локальні, що найбільш повною 

мірою враховують специфіку конкретного підприємства. Дія локальних актів, 

як правило, обмежена в просторі та за колом осіб. Адже вони мають юридичну 

силу тільки на обмеженій території в рамках однієї (декількох) 

адміністративно-територіальних одиниць, певного підприємства (групи 

підприємств), діють щодо обмеженого кола суб’єктів, які проживають чи 

працюють на певній території (підприємстві). Результати локальної 

нормотворчості поруч з правовими нормами (що складають основний зміст 

відповідного нормативного акта) закріплюють у собі також діловий звичай 

(наприклад, вимогу заповнювати обхідні листки при звільненні), ділові так 

звані «повсякденки» (проведення оперативних нарад, видача працівникам 

письмових завдань), корпоративні традиції (вітати колег з днем народження, 

висловлювати шану передовикам виробництва), етичні норми (вітання за руку 

при зустрічі), естетичні норми (вимоги дрес-коду, носіння форменного одягу) 

[197, с. 75, 76].  
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Прикладами локальних актів можуть бути установчі документи 

компанії, колективний договір, положення про його розроблення й укладення, 

штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, графіки змін, 

перелік посад працівників з ненормованим робочим часом, графіки відпусток, 

посадові інструкції, внутрішні положення підприємства (про атестацію 

робочих місць, комерційну таємницю, порядок використання й захисту 

персональних даних), інструкції по охороні праці та багато інших. Локальним 

нормам характерна швидкість реагування на поточні зміни в суспільних 

трудових відносинах, гнучкість у застосуванні законодавства про працю щодо 

умов конкретного суб’єкта господарювання та ін.  

Метод трудового права характеризується специфічними способами при 

захисті трудових прав працівників підприємств, забезпеченні виконання ними 

посадових обов’язків і дотриманні вимог трудової дисципліни. Захист 

трудових прав персоналу підприємства забезпечується, по-перше, шляхом 

розгляду трудових спорів, по-друге, державним і громадським контролем, по-

третє, шляхом самозахисту його прав і свобод. Питанню вирішення 

індивідуальних трудових спорів присвячена 15 глава чинного КЗпП України, 

де передбачено, що вони розглядаються: (а) комісіями по трудових спорах і (б) 

районними, районними в місті, міськими або міськрайонними судами. Такий 

порядок розгляду трудових спорів, які виникають між працівником і 

власником або уповноваженим ним органом, застосовується незалежно від 

форми трудового договору (ст. 221) [7]. 

Окрім судового захисту потерпіла сторона може також розраховувати на 

захист позасудовий, заснований на соціально-партнерському характері 

трудових відносин [198, c. 408]. Ця своєрідність виявляється перш за все в 

тому, що трудові права працівників – головний предмет діяльності 

професійних спілок, зміст їх основної захисної функції [199, c. 78]. Згідно зі 

ст. 243 КЗпП України працівники мають право на підставі власного 

волевиявлення, без будь-якого дозволу створювати професійні спілки з метою 

представництва, здійснення й захисту своїх трудових і соціально-економічних 
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прав та інтересів, брати участь у їх роботі, вільно вступати до їх складу й 

виходити з нього. Держава визнає професійні спілки повноважними 

представниками трудящих і захисниками їх трудових, соціально-економічних 

прав та інтересів в органах державної влади й органах місцевого 

самоврядування, у відносинах з власником або уповноваженим ним органом, а 

також з іншими об’єднаннями громадян [7]. Професійні спілки та їх 

об’єднання взаємодіють з організаціями роботодавців і їх об’єднаннями на 

принципах соціального діалогу [200]. Законом України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» цим представницьким органам 

трудового колективу делеговано: (а) вести колективні переговори й укладати 

колективні договори, генеральну, галузеві (міжгалузеві) й територіальні угоди 

від імені працівників; (б) брати участь у розроблені державної політики у 

сфері праці й зайнятості населення; (в) здійснювати громадський контроль за 

виплатою заробітної плати й за додержанням трудового законодавства; (г) 

брати участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового 

мінімуму, мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, в 

управлінні державним соціальним страхуванням як представники 

застрахованих осіб та ін. Як бачимо, Закон наділяє профспілки досить 

суттєвими повноваженнями у сфері захисту трудових прав працівників і 

представництва останніх перед роботодавцем. 

Право на самозахист працівника в царині трудових відносин включає в 

себе його можливість адекватно реагувати на випадки порушення власних 

трудових прав з боку керівника (власника) підприємства, свого 

безпосереднього начальника, колег по роботі. Таке реагування може 

проявлятися як у самостійному самозахисті (наприклад, ініціювання 

дострокового припинення трудового договору, в тому числі через порушення 

роботодавцем узятих на себе зобов’язань), так і в зверненні за допомогою до 

інших осіб (вищестоящого керівника державного органу, до сфери управління 

якого віднесено підприємство, державні установи, що забезпечують контроль 
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за дотримання трудового законодавства щодо оплати й охорони праці, до 

профспілки тощо). 

Ведучи мову про потребу захисту трудових прав працівників, не треба 

забувати і про необхідність забезпечення виконання ними своїх трудових 

обов’язків, найбільш ефективними елементами якого є інститути 

дисциплінарної й матеріальної відповідальності. На відміну від деяких інших 

галузей права (сімейного, земельного та ін.), для трудового права характерна 

наявність самостійних, властивих лише йому юридичних санкцій, які 

застосовують для забезпечення виконання суб’єктами правовідносин власних 

зобов’язань за трудовим договором [195, с. 25]. Зокрема, у ст. 147 КЗпП 

України встановлено, що за порушення трудової дисципліни до працівника 

може бути застосовано тільки один захід стягнення – догана або звільнення з 

роботи. Водночас законодавством, статутами й положеннями про дисципліну 

для окремих категорій працівників з огляду на специфіку кокретного виду 

діяльності ці види стягнень можуть бути розширені. Що ж до матеріальної 

відповідальності, то згідно зі статтями 130-138 КЗпП України працівники 

відповідають за шкоду, заподіяну підприємству, установі чи організації 

внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків у розмірі прямої 

дійсної шкоди, але не більше свого місячного заробітку (за винятком випадків 

повної матеріальної відповідальності). 

Аналіз базових ознак, що характеризують метод правового регулювання 

кожної галузі права, залежно від того, яким саме чином вони в ній 

виявляються, надає можливості з’ясувати лише частину рис, притаманних 

цьому методу. Тому логічно, що його дослідники розширюють і деталізують 

такі ознаки, надають власне тлумачення особливостям методу правового 

регулювання трудових відносин. Так, В.І. Шиян доводить, що сучасному 

методу трудового права властиві такі основні риси: 

 поєднання централізованого й локального регулювання трудових і 

безпосередньо пов’язаних з ними суспільних відносин; 
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 поєднання нормативного (законодавчого) й договірного 

(соціально-партнерського, колективно-договірного й індивідуально-

договірного) регулювання у сфері праці;  

 договірний характер праці й рівноправність сторін трудового 

договору (трудових відносин); 

 участь працівників через своїх представників (у тому числі через 

профспілки, колективи працівників) у регламентуванні суспільних відносин у 

сфері праці, тобто у встановленні й застосуванні норм трудового права, в 

контролі за їх виконанням, у захисті трудових прав тощо; 

 своєрідність способів захисту трудових прав, тобто поєднання 

діяльності юрисдикційних паритетних органів колективу працівників (КТС, 

примирної комісії, трудового арбітражу) із судовим захистом; 

 єдність і диференціація правового регулювання праці, поєднання 

загальних і спеціальних норм [201, с. 19]. 

На думку Л.П. Грузінової й В.Г. Короткіна, ознаками методу трудового 

права виступають: а) поєднання централізованого й локального регулювання 

суспільних відносин, які є предметом трудового права; б) поєднання 

договірного, рекомендаційного й імперативного способів регламентації; 

в) участь у впорядкуванні суспільних відносин трудових колективів і 

професійних спілок; г) своєрідний спосіб захисту трудових прав і 

забезпечення виконання обов’язків [196, c. 28].  

Аналогічна класифікація міститься в спеціалізованій монографії 

В.Т. Батичко [199]. О.М. Перунова та С.В. Селезень характерними рисами 

методу правового регулювання трудових відносин пропонують вважати: 

(а) поєднання централізованого й локального регламентування суспільних 

відносин у сфері праці; (б) участь працівників у правовому впорядкуванні 

праці через трудові колективи і профспілкові організації; (в) поєднання 

договірного, рекомендаційного й імперативного способів регулювання; 

(г) свобода вибору сторін при укладенні трудового договору з умов виконання 

правил внутрішнього трудового розпорядку; (ґ) наявність специфічних 
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способів захисту трудових прав і забезпечення виконання трудових обов’язків; 

(д) дисципліна праці, дисциплінарна відповідальність працівників і 

матеріальна відповідальність сторін трудового договору [202, с. 150]. 

Як бачимо, названі науковці сходяться на думці, що головною 

особливістю (ознакою) методу трудового права є поєднання центрального й 

локального правового регулювання. Надаючи правову оцінку характеру 

встановлення прав та обов’язків, ми вже частково порушували це питання, 

коли розглядали систему загальнодержавних, галузевих і локальних 

нормативних актів. Зупинімося далі на цьому моменті детальніше. 

Співвідношення централізованих (імперативних) і локальних (диспозитивних) 

засад дійсно посідає центральне місце в методі трудового права. Воно 

відображає сутність державно-правового управління суспільною працею. Саме 

завдяки такому співвідношенню досягаються єдність і диференціація 

впорядкування трудових відносин залежно від галузевих і регіональних 

особливостей виробництва, краще враховуються загальні і специфічні умови 

праці в конкретних організаціях [199]. 

Таке поєднання дає підстави вести мову про комплексний характер 

правового регулювання в царині трудових відносин. Відповідно, є сенс 

погодитися з думкою Р.З. Лівшиця й Ю.П. Островського, що централізований 

елемент виявляється в державно-нормативній регламентації певних відносин, 

а децентралізований – у встановлених державою межах можливості самих 

учасників правовідносин самостійно й автономно їх упорядковувати. Як 

наслідок – в одних інститутах права (дисциплінарної і матеріальної 

відповідальності, охорони праці) переважають імперативні елементи, в інших 

(трудового й колективного договорів, оплати праці) – диспозитивні [203, c. 

27]. 

З точки зору порівняльного методу наукового пізнання становлять 

інтерес праці І.Я. Кисельова – відомого дослідника трудового права 

зарубіжних країн. Він звертав увагу на те, що для систем трудового права 

інших держав теж властивим є поєднання авторитарного й автономного 
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способів регулювання. При цьому автономний метод становить собою 

погодження держави на існування розроблюваних підприємцями й 

організаціями працівників джерел правової регламентації праці, у тому числі 

на коригування за згодою сторін загальнодержавних правил поведінки в 

рамках трудового чи колективного договору [164, с. 28].  

Вдалим прикладом співвідношення імперативних і диспозитивних норм, 

на думку І.Я. Кисельова, може служити досвід Швейцарії. В зобов’язальному 

Кодексі цієї європейської країни, яким регулюється в тому числі й питання 

трудового договору, чітко виділено 3 групи норм: (а) абсолютно імперативні 

(не можуть бути змінені на користь ні власника підприємства, ні працівників); 

(б) відносно імперативні (можуть бути змінені не на користь роботодавця, 

проте щодо працівника цього не допускається); (в) диспозитивні (за 

домовленістю сторін можуть бути змінені в будь-якому напрямку) [204, c. 9]. 

Проведене вченим дослідження дозволяє переконатися в тому, що методи 

регулювання трудових відносин, зокрема їх особливості, тією чи іншою мірою 

є схожими в більшості країн, що дозволяє трактувати їх як стійку універсальну 

ознаку всієї галузі трудового права. 

На формування обов’язкових приписів має вплив також відносно нове 

правове явище соціального діалогу – процес визначення і зближення позицій, 

досягнення спільних домовленостей і прийняття узгоджених рішень 

сторонами цього діалогу, які представляють інтереси працівників, 

роботодавців, органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування з 

питань формування й реалізації державної соціальної й економічної політики, 

регулювання трудових, соціальних та економічних відносин [205]. Інакше 

кажучи, сторони соціального діалогу на національному, галузевому, 

територіальному й локальному (підприємство, установа, організація) рівнях на 

тристоронній або двосторонній основі формують правила поведінки, які є 

обов’язковими до виконання на відповідному рівні трудових відносин. 

Імперативна регламентація здійснюється державою для встановлення 

певного мінімального стандарту трудових прав і процедурних правил 
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виконання юридично значущих дій, форм і способів включення людини до 

процесу праці. На її засадах та на її виконання відбувається визначення 

договірних юридичних приписів. Треба пам’ятати, що колективний і трудові 

договори, угоди, а також акти роботодавця не повинні містити умов, які 

знижують рівень прав і соціально-трудових гарантій найманих осіб, інакше 

вони визнаються нікчемними.  

У розрізі державного й договірного регулювання трудових відносин у 

ринкових умовах відзначимо зростання ролі останнього. Колективно-

договірне й індивідуально-договірне регламентування спрямовано на 

встановлення додаткових (порівняно із загальним законодавством) трудових 

прав і гарантій, системи оплати і стимулювання праці в компаніях, досягнення 

соціального компромісу й упорядкування відносин у сфері праці. На думку 

С.М. Прилипка, в системі форм колективно-договірної регламентації трудових 

відносин доцільно виділяти: а) колективні переговори щодо підготовки й 

укладення проектів колективних договорів та угод; б) взаємні консультації 

(переговори) з питань регулювання соціально-трудових відносин, 

забезпечення гарантій трудових прав працівників і вдосконалення трудового 

законодавства; в) участь працівників та їх представників в управлінні 

підприємством; г) участь представників працівників і роботодавців у 

досудовому вирішенні трудових спорів; ґ) обмін інформацією [206, с. 173]. 

Погоджуємося з науковцем, оскільки саме за допомогою діалогу сторін 

трудових відносин можна сформувати найкращий механізм забезпечення 

трудової дисципліни, посилити мотивацію персоналу підприємства до 

високопродуктивної праці й ефективного використання виробничих ресурсів, 

вирішити питання організації праці й отримати оптимальний баланс інтересів 

роботодавця і трудового колективу. Двосторонній характер гарантій сторін 

при укладенні колективного договору спонукає їх до виконання умов 

останнього, адже тільки за таких обставин договір працюватиме належним 

чином і ніхто не ухилятиметься від виконання своєї частини зобов’язань з 

посиланням на аналогічні дії протилежної сторони. 
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Паралельно з договірним та імперативним методом правового 

регулювання зростає значення рекомендаційного методу, яким визначаються 

орієнтири суспільно бажаної поведінки. За твердженням О.В. Смирнова, 

рекомендаційний спосіб регламентації передбачає прийняття норм-

рекомендацій суб’єктам трудових відносин. Здійснюється він через вказівки 

на прийнятну для держави поведінку суб’єктів суспільних відносин, що є 

предметом трудового права [196, с. 27]. Рекомендаційна норма відображає так 

зване «м’яке» регулювання, яке не є обов’язковим для сторін. Якщо сторони 

трудового договору не погодили її застосування, то положення цієї норми не 

піддягають дотриманню при вирішенні конфліктних ситуацій між 

роботодавцем і найманим працівником (трудовим колективом підприємства). 

Нами вже акцентувалась увага на поєднанні імперативних і 

диспозитивних засад як ключовій особливості методу трудового права. Тому 

поширення використання договірного й рекомендаційного способів правового 

регулювання в жодному випадку не нівелює значення централізованого, 

державно-владного методу. Необхідність поєднання різних підходів для 

впорядкування відносин сторін зумовлена потребою врегулювати їх перебіг 

паралельно з можливістю притягнення до відповідальності осіб, винних у 

дисциплінарних проступках. Навряд чи трудові відносини були б можливими, 

якби роботодавець не мав права давати обов’язкові до виконання вказівки з 

приводу процесу праці, на власний розсуд визначати напрямки і стратегію 

розвитку бізнесу, застосовувати дисциплінарні стягнення аж до звільнення 

трудівника на підставі законодавства. Цікавим у цьому контексті є зауваження 

П.Д. Пилипенка: «Не можна вважати, що тут ми маємо справу
 
з імперативним 

методом регулювання трудових відносин у його, так би мовити, чистому 

вигляді. Очевидно, це той самий автономний метод, але у трудовому праві він 

виявляється дещо специфічно» [195, с. 24]. Дійсно, така специфіка 

безпосередньо пов’язана з договірним характером правовідносин, по суті, є їх 

результатом. Навіть застосування дисциплінарного стягнення – це своєрідна 

опція (вибір) для роботодавця, який він може використати на власний розсуд 
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залежно від конкретних обставин. При цьому розірвання трудового договору, 

як найсуворіше покарання в рамках дисциплінарного провадження, 

призводить лише до його припинення – юридичного факту, що започаткував 

ці відносини.  

В умовах переходу до ринкових відносин важливого значення 

набувають функціональні зв’язки права, спрямовані на виявлення й 

підвищення соціальної результативності правового регулювання праці. По 

суті, маємо в наявності економічно-правовий експеримент, який дозволяє 

виявити оптимальні варіанти створюваних нових суспільних відносин [87,           

с. 36]. Як вважає В.І. Прокопенко, за таких умов можна вести мову додатково 

як про імперативний, диспозитивний і рекомендаційний методи, так і про 

експериментальний метод правового регулювання. Експериментальні норми 

приймаються в рамках спеціальних актів органів державної влади, якими 

дається згода на проведення правового експерименту (найчастіше всупереч 

нормам, що регулюють ці суспільні відносини). У зв’язку з тим, що такі норми 

приймаються методом державно-нормативного регламентування, непотрібно 

виокремлювати експериментальний метод правового упорядкування трудових 

відносин. Це той же самий імперативний метод, яким установлюються 

винятки із загальних норм або який приймається всупереч останнім на 

загальнодержавному рівні. 

У галузі трудового права існують як загальні норми, що виражають 

єдність у регулюванні відносин праці, так і спеціальні, в яких виявляється 

диференціація, відмінність у змістовному їх наповненні. Це дає підстави 

говорити про єдність і диференціацію в методі правового регулювання 

трудових відносин. Ще наприкінці 50-х років ХХ ст. Ф.М. Левіант 

запропонувала визначення єдності трудового права як всезагальності й 

обов’язковості основних правових принципів організації праці, закріплених у 

Конституції та інших нормативних актах державної влади незалежно від виду 

й характеру трудових відносин [207, с. 27]. Розширюючи це трактування 

єдності, В.С. Андрєєв звертає увагу на те, що вона більшою мірою 
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характеризується саме як система норм трудового права, що поширюються на 

всіх працівників [208, с. 24]. 

На думку В.Я. Бурака, варто вирізняти такі основні риси єдності 

правового регулювання трудових відносин, а саме: а) єдність визначається 

через філософську категорію загального, створюються умови для 

підкреслення її загальності й універсальності як явища, притаманного праву; 

б) вона тією чи іншою мірою поширюється на всі без винятку трудові 

відносини; в) єдність правового регулювання трудових відносин закріплена в 

Конституції, КЗпП України та інших законах і підзаконних актах, присвячених 

питанням праці; г) вона може полягати лише в додержані певних принципів 

правового регулювання відповідних трудових відносин [209]. 

Отже, єдність методу трудового права зумовлена спільністю 

конституційних принципів, основних прав та обов’язків учасників сторін 

трудового договору, базових трудових прав і гарантій незалежно від 

конкретних умов праці, як-от: свобода трудового договору, захист від 

примусової праці, право на відпочинок і на судовий захист своїх трудових 

прав тощо. Показником єдності трудового права є сам факт наявності Кодексу 

законів про працю України як єдиного кодифікованого акта, юридичні 

приписи якого поширюються на всю територію держави. 

Як слушно зауважує З.К. Симорот, єдність законодавства про працю 

передбачає можливість існування відмінностей у правому регулюванні 

трудових відносин [210, c. 4]. Як правило, їх установлення зумовлено 

об’єктивними обставинами, до того ж сфера застосування праці рухлива, 

динамічна, постійно змінюється й перетворюється. Диференціація правового 

регулювання знаходить своє відображення в окресленні особливостей 

здійснення професійної діяльності окремими категоріями працівників. 

Л.П. Грузінова й В.Г. Короткін пропонують виділяти такі чинники 

диференціації: (а) тяжкі, шкідливі й небезпечні умови праці, (б) особливі 

природно-географічні умови праці, (в) специфіка трудових обов’язків 

(тимчасові, сезонні працівники), (г) фізіологічні особливості жіночого 
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організму, (ґ) специфіка праці в певній галузі та її значення, 

(д) психофізіологічні особливості неповнолітніх, (е) специфічний характер 

праці (державні службовці, правоохоронці і т.п.), (є) психофізіологічні 

особливості інвалідів та ін. [196, с.26]. 

Не заперечуємо проти такого поділу, хоча він і має досить орієнтовний 

характер. Як зауважує Г.С. Скачкова, КЗпП України не містить вичерпного 

переліку правових норм регулювання трудових відносин різних категорій 

працівників у зв’язку з укладенням ними різноманітних видів трудових 

договорів. Як правило, він містить мінімальний рівень трудових гарантій, 

обов’язковий для всіх працюючих, незалежно від сфери застосування їх 

робочої сили [211, с. 13]. Дійсно, в цьому Кодексі якщо й означено 

диференційований підхід до регулювання трудових відносин, то він 

пов’язаний не з видом професійної діяльності людини, а з фізіологічними її 

особливостями (праця молоді, жінок, неповнолітніх). Стосовно низки інших 

факторів диференціації названі відсилочні норми. Передбачено, що специфіка 

регламентування праці осіб у районах з особливими природними 

географічними й геологічними умовами, а також з умовами підвищеного 

ризику для здоров’я, тимчасових і сезонних працівників установлюються 

законодавством. Трудові відносини громадян України, які трудяться за її 

межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на її 

теренах впорядковуються законодавством держави, в якій здійснено 

працевлаштування (найом) особи, й міжнародними договорами України. У 

деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників 

діють статути й положення про дисципліну (статті 7, 8 і 142 КЗпП України) 

[7]. 

Серед спеціальних нормативних актів, що визначають особливості 

здійснення трудової діяльності окремих професійних груп, можемо назвати 

закони України «Про прокуратуру» від 6 листопада 1991 року, «Про статус 

народного депутата України» від 17 листопада 1992 року, «Про 

Дисциплінарний статут Збройних Сил України» від 24 березня 1999 року, 
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Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року, «Про Дисциплінарний статут 

органів внутрішніх справ України» від 22 лютого 2006 року, «Про 

Дисциплінарний статут служби цивільного захисту» від 5 березня 2009 року, 

«Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 року, «Про державну 

службу». Серед актів Уряду варто відмітити постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України» 

від 6 листопада 1991 року, «Про затвердження положення про дисципліну 

працівників залізничного транспорту» від 26 січня 1993 року, «Про 

затвердження Статуту про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) 

аварійно-рятувальних служб» від 12 жовтня 2000 року, «Про затвердження 

положення про дисципліну працівників гірничих підприємств» від 13 березня 

2002 року. У кожному із зазначених нормативно-правових актів закріплено й 

деталізовано специфіка виконання службових обов’язків представниками 

окремих професій чи галузей діяльності, рівень їх обов’язків, трудових прав і 

гарантій, а також встановлено винятки із загальних правил. Також звертаємо 

увагу на те, що диференціація правового регулювання трудових відносин 

превалює в царині забезпечення трудової дисципліни: стосовно низки сфер 

діяльності прийнято окремі дисциплінарні статути. Таке становище зайвий раз 

підкреслює важливість дослідження методів трудового права взагалі й методів 

забезпечення трудової дисципліни, зокрема.  

При проведенні цього дослідження нами з’ясовано, що можна за різними 

критеріями підходити до визначення характерних рис методу трудового права. 

За основу можуть бути взяті базові ознаки, притаманні методу правового 

регулювання кожної галузі права залежно від того, яким саме чином вони в 

ній виявляються. Перш за все можуть враховуватись і способи встановлення 

норм права. Обидва прийоми у більшій чи меншій мірі розкривають специфіку 

правового становища, прав та обов’язків учасників трудових відносин, 

віддзеркалюючи одні й ті ж особливості. Водночас розгляд питання за двома 

критеріями є не досить зручним, почасти призводить до дублювання ознак, що 

зумовлює потребу самостійного виділення загальних рис методу трудового 
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права, які повною мірою враховуватимуть реальне правове становище 

учасників трудових відносин. 

Отже, назвемо характерні риси й особливості методу, що розглядається: 

 специфічне співвідношення імперативного й диспозитивного 

методу правового регулювання, поширення договірного способу встановлення 

прав та обов’язків працівників, зростання значення локальних нормативних 

актів; 

  поєднання принципів рівноправності й підлеглості сторін у 

процесі спільної праці, яка теж виникає на підставі договору (вільного їх 

волевиявлення);  

 своєрідність захисту трудових прав персоналу підприємства, що 

забезпечується шляхом розгляду трудових спорів, самозахисту прав і свобод, 

державним і громадським контролем;  

 участь працівників (особисто або через своїх представників) у 

формуванні й регламентації суспільних відносин у сфері праці, в контролі за 

дотриманням юридичних приписів сторонами трудового договору;  

 єдність і диференціація правового регулювання, його особливе 

поширення у сфері забезпечення трудової дисципліни. 

Вважаємо, що саме такий перелік найповніше відбиває специфіку 

методу правового регулювання трудових відносин.  

Завершуючи розгляд характерних рис та особливостей методу трудового 

права, ще раз підкреслюємо, що його ключова специфіка виявляється як у 

наявності власних, притаманних виключно йому елементів, так і в поєднанні 

спільних для всіх галузей способів правового впливу. Установлення саме 

такого співвідношення дозволяє повною мірою враховувати особливості 

найманої праці, делегувати сторонам значні повноваження у встановленні 

взаємних прав та обов’язків, передбачити певні межі локального (договірного) 

правого регулювання з метою недопущення порушень трудових прав та 

свобод громадян. 
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2.3 Система методів забезпечення трудової дисципліни 

 

Говорячи про дисципліну праці як інститут трудового права, відзначимо, 

що суспільні відносини найяскравіше виявляються саме в системі методів 

забезпечення дисципліни праці. Ці методи своєю сукупністю й цілісністю 

створюють єдину систему, елементи якої пов’язані між собою, складають 

логічну й дієву структуру в механізмі дотримання дисциплінарних приписів 

учасниками трудових відносин. 

Питання системи й системності взагалі посідає не тільки чільне місце в 

теорії систем чи системного аналізу, а й виступає невід’ємною 

характеристикою більшості правових явищ. Ця термінологія використовується 

у випадках, коли треба розкрити досліджуваний чи проектований об’єкт як 

дещо ціле, складне, про який неможливо одразу отримати уявлення [212, с. 

16]. При цьому цілком логічним є зауваження Д.А. Керимова, що виникнення 

будь-якого цілого може мати місце лише у випадку, якщо реально існують 

його частини, поєднання певної сукупності яких і складає цілісну організацію. 

Немає й не може існувати окремих частин, які не були б елементами чогось 

цілого, як немає і не може бути цілого, якщо воно не є поєднанням своїх 

частин. Не існує, наприклад, цілісної системи права того чи іншого 

історичного типу без необхідних правових галузей, галузі права – без його 

інститутів, а інститутів права – без правових норм [213, с. 227]. К.О. Сорока 

підкреслює, що сучасна теорія системного аналізу пропонує понад 30 

дефініцій поняття «система», серед яких найбільш вагомі: а) система – це 

множинність елементів, які, знаходячись у відповідних співвідношеннях, 

взаємозв’язках і взаємодії, утворюють певну цілісність і як ціле взаємодіють з 

навколишнім середовищем; б) система – це сукупність елементів, що має нові 

властивості, яких бракує в кожного з них; в) це сукупність засобів вирішення 

проблеми [212, с. 16]. 

Розмірковуючи над становленням і сутністю системного підходу, вчені 

наголошують: (а) система становить собою цілісний комплекс 



181 

взаємопов’язаних елементів; (б) вона утворює особливу єдність із 

середовищем; (в) у загальному розумінні система – це сукупність елементів 

вищого порядку; (г) елементи будь-якої системи, звичайно, виступають як 

система нижчого порядку [214, с. 234]. Наведені визначення найбільшою 

мірою характеризують сутнісний зміст цього правового явища, відображають 

закон діалектичного світосприйняття щодо взаємозв’язку і 

взаємозумовленості предметів і процесів у суспільстві і природі. 

В.Н Спіцнадель виокремлює 4 основні властивості системи: (а) вона, 

перш за все, є сукупністю елементів, (б) між її елементами існують суттєві 

властивості, які за своєю силою перевищують зв’язки між елементами системи 

й елементами, які не входять до неї; (в) їй притаманна певна організація, що 

виявляється у зменшенні ентропії (визначення ступеня неорганізованості, 

безладу, хаосу) системи порівняно з ентропією сукупності елементів, що її 

складають; (г) існування інтеграційних властивостей, тобто тих, що 

притаманні системі в цілому і не властиві жодному її елементу (цілісність, 

якісна визначеність, відмежованість щодо середовища, гетерогенність і 

структурованість, взаємодія частин системи, взаємодія і зв’язок з навколишнім 

середовищем, наявність інтегральних характеристик, цілеспрямованість) [215, 

c. 155].  

Д.М. Величко обов’язковими ознаками будь-якої системи називає: 

а) наявність у ній реально існуючих елементів; б) існування зв’язків між 

останніми; в) за допомогою взаємозв’язків елементи є складниками системи й 

утворюють єдине ціле; г) ці складники об’єднані не безладно, а за певним 

принципом, критерієм; ґ) наявність зв’язків із зовнішнім середовищем; 

д) можливість уявити будь-що у виді системи; е) будь-яка система є 

складником іншої; є) будь-який складник системи можна уявити як іншу 

систему нижчого порядку [216, c. 90].  

У трактуванні В.П. Коняхіна, ознаками системи виступають: 

а) принципове зведення властивостей системи до суми властивостей 

складаючих її елементів; б) залежність кожного елемента системи від його 
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місця й функцій усередині цілого; в) структурованість – система може бути 

описана тільки через її структуру; г) взаємозалежність системи й середовища, 

в якому вона відіграє провідну роль; ґ) ієрархічність, яка припускає, що кожна 

система є підсистемою і складається з підсистем [217, с. 132].  

Отже, система є окремим об’єктом, що об’єднує у своїй структурі 

взаємопов’язані складові елементи й використовується для досягнення 

поставлених цілей. Наявність у чинному КЗпП України окремої ст. 140 

«Забезпечення трудової дисципліни», передбачення її положеннями різних 

методів (заходів, способів) забезпечення правопорядку на підприємстві 

свідчить, що не лише теоретики, а й законодавець розглядає процес 

забезпечення трудової дисципліни як певне системне явище, сукупність 

методів реалізації якого і складають його внутрішнє наповнення. 

Дослідження методів забезпечення трудової дисципліни та їх аналіз 

зустрічаємо в наукових працях А.А. Абрамової, Ю.С. Адушкіна, 

О.Т. Барабаша, О.І. Процевського, Н.М. Хуторян та багатьох інших учених. 

Зауважимо, що різні історичні етапи розвитку нашої держави мали власні 

пріоритети при виборі того чи іншого методу забезпечення дисципліни праці. 

Наприклад, в умовах командно-адміністративної економіки система методів 

включала, як правило, лише способи переконання і примусу, ідеалізуючи, 

перебільшуючи їх потенційні результати, ігноруючи інші варіанти мотивації 

виконання посадових обов’язків. У новітніх наукових дослідженнях все 

більше наголошується на дієвості заохочення, заходів економічного й 

організаційного напрямку. Оперування різними пріоритетами й 

мотиваційними критеріями при формуванні системи пояснюється відсутністю 

єдиного підходу до визначення методів забезпечення трудової дисципліни. 

Існують досить численні групи науковців, одні з яких підтримують вузьке 

трактування цієї правової категорії, інші – широке.  

До прихильників вузького підходу належать В.П. Пастухов [218,                  

с. 167-169], Г.Б. Шишко [219, c. 482-484], Ю.Ф. Іванов, М.В. Іванова, 

Л.М. Кононенко, В.М. Смирнов. Останній, зокрема, у системі методів 
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забезпечення дисципліни виділяє 2 форми – переконання і примус. 

Стимулюючий чинник переконання полягає в тому, що суб’єкт права 

мотивується до поведінки, що відповідає його власній волі. До правових 

заходів переконання вчений відносить систему заохочень. Натомість примус, 

що забезпечує вчинення працівником дій усупереч його волі, виражається в 

тому числі й у застосуванні заходів дисциплінарної відповідальності [103, 

с. 293, 294]. Колектив авторів під керівництвом Л.М. Кононенка теж вирізняє 

переконання (виховання, застосування заохочення за сумлінну працю) і 

примус (дисциплінарний і громадський вплив). Як бачимо, науковці теж 

трактують заохочення як правовий засіб реалізації методу переконання, тобто 

публічне виявлення пошани працівникові за добросовісну працю, форма 

громадського визнання його заслуг у зв’язку з досягнутими ним успіхами в 

роботі. Воно не лише позитивно впливає на працівника, а може спричинити 

надання певних пільг і переваг [220, с. 172, 173]. У цілому поділяючи 

зазначені вище позиції, О.А. Абрамова все ж таки вважає за доцільне виділяти 

заохочення окремим методом [221, c. 363-365]. 

На думку В.І. Прокопенка, визначені в КЗпП України 3 методи 

забезпечення трудової дисципліни, а саме: (а) переконання й виховання, 

(б) заохочення і (в) покарання – спрямовані на виховання свідомого ставлення 

до праці, до виконання своїх обов’язків. Особливу увагу науковець приділяє 

методу переконання, оскільки він є найпоширенішим i застосовується до всіх 

без винятку працюючих, активно впливає на свiдомiсть людини й тим самим 

на її поведінку. Найкращим результатом було б досягнення такого стану 

внутрішньої волі працівника, коли він усвідомлює необхідність 

дотримуватися дисциплінарних приписів, організовувати відповідно до них 

свою поведінку й поведінку працівників без будь-якого впливу чи примусу 

ззовні. Переконання й виховання свiдомостi тісно пов’язані зі звичкою: ми 

досить часто вчиняємо певні дії саме тому, що так звикли себе поводити, 

внаслiдок сімейних чи виробничих традицій. Інші методи є додатковими, вони 

застосовуються до частини працівників, які заслуговують на заохочення, або 
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до тих, які порушують трудову дисципліну. Перш ніж оперувати заходами 

дисциплінарного чи громадського впливу, спочатку застосовують метод 

переконання й виховання [87, c. 403-405]. 

Не заперечуємо важливість заходу переконання й виховання, проте їх 

роль у трактуванні В.І. Прокопенка є перебільшеною. Бракує його чіткого 

відмежування від іншого, не менш важливого методу – заохочення. Учений 

доводить, що переконання матиме місце лише у випадку, якщо дисциплінарні 

норми виконуються завдяки ідейній переконаності в їх обґрунтованості й 

моральній доцільності, й підкреслює наявність фактів належного дотримання 

правил внутрішнього трудового розпорядку через страх понести 

дисциплінарну (матеріальну) відповідальність або втратити роботу. Водночас 

правник метод покарання вважає способом впливу на громадян, які вже 

порушили певні правила поведінки. Відповідно, залишається невизначеним, 

яким способом правового впливу він характеризує таку ситуацію, адже 

останній у трактуванні вченого не є ані переконанням, ані покаранням.  

Маємо зауваження до тези науковця, що поєднання переконання і 

примусу виявляється на всіх стадіях трудового процесу, у вирішенні 

економічних та організаційних питань. В умовах ринкових відносин 

працівники повинні мати переконання в економічній вигоді й доцільності тих 

чи інших заходів. У цьому контексті доцільніше вести мову безпосередньо про 

організаційні й економічні методи забезпечення дисципліни праці. Що ж до 

переконання в економічній доцільності й вигоді того чи іншого заходу, то 

якраз в умовах вільного ринку, при поширенні комерційного шпигунства, а 

значить, і зростанні потреби забезпечення збереження комерційної таємниці, 

ноу-хау, секретів виробництва далеко не всі аспекти господарської діяльності 

можуть бути розкриті роботодавцем широкому загалу, навіть власному 

трудовому колективу. Урешті-решт, з огляду на принцип розподілу праці 

працівникові належить, перш за все, якісно і старанно виконувати свої трудові 

обов’язки, а не аналізувати економічну вигоду бізнесу чи локальні нормативні 

акти роботодавця.  
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 Як зазначає М.О. Буянова, для підвищення ефективності і якості праці 

роботодавець може використовувати такі методи забезпечення дисципліни 

праці як переконання, заохочення й дисциплінарний вплив. Використовуючи 

метод переконання, він намагається пояснити працівникові необхідність 

дотримуватися трудової й виробничої дисципліни. До працівників, які 

сумлінно ставляться до своїх посадових обов’язків, застосовуються заходи 

заохочення, передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

іншими локальними актами організації, а також трудовим законодавством. До 

працівників, які порушили трудову чи технологічну дисципліну, може бути 

застосовано дисциплінарне стягнення [222, с. 116, 117].  

Л.О. Чиканова серед спеціальних правових засобів, що сприяють 

забезпеченню трудової дисципліни, виділяє заохочення за успіхи в роботі й за 

дисциплінарну відповідальність. Заохочення як форма суспільного визнання 

заслуг працівника у справі досягнення успіхів у роботі не тільки позитивно 

впливає на останнього, а й може потягти за собою надання певних пільг і 

переваг, враховуватися при вирішенні питання про просування по службі або 

про переважне право на залишення на роботі при скороченні штату. Воно є 

стимулом не тільки для працівника, а й для його колег, відіграє профілактичну 

роль, сприяє зменшенню фактів порушень дисциплінарних приписів. 

Дисциплінарна відповідальність як метод забезпечення правопорядку на 

підприємстві уособлює обов’язок працівника відповісти за вчинений ним 

дисциплінарний проступок і понести дисциплінарне покарання. При цьому 

застосування стягнень за дисциплінарні проступки має на меті не тільки 

покарання порушника, а й попередження випадків протиправної поведінки в 

майбутньому; фактично йдеться про превентивну (попереджувальну) функцію 

дисциплінарної відповідальності [223, с. 362, 363].  

Подібних поглядів дотримується й В.О. Нікольський [224, с. 232], 

виділяючи основними способами підтримки дисципліни праці вжиття заходів 

заохочення й дисциплінарного стягнення. На застосування цих методів 

правого впливу на поведінку працівника роботодавець уповноважений 
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відповідними приписами загальнодержавних і локальних нормативних актів. 

С.Г. Приходько й О.Г. Меліхова теж доводять, що основними правовими 

методами забезпечення трудової дисципліни є заохочення і примус. Види 

заохочень, порядок їх застосування регулюються на локальному рівні, зокрема 

у правилах внутрішнього трудового розпорядку та в інших нормативних 

актах. Що стосується притягнення до дисциплінарної відповідальності за 

порушення трудової дисципліни, то в КЗпП України встановлено 2 основні 

види заходів – догана і звільнення. Проте положеннями і статутами про 

дисципліну для окремих категорій працівників можуть установлюватися 

додаткові види дисциплінарних стягнень [225, с. 75-77]. 

Група вчених (Ю.П. Дмитренко [226, c. 341], Г.П. Азаров [227, с. 120, 

121], Л.П. Грузінова та В.Г. Короткін [228, с. 17], Д.О. Карпенко [229, c. 50], 

В.Е. Теліпко та О.Г. Дутова [230, с. 275]), поділяючи в цілому думку 

виокремлення в системі заходів забезпечення трудової дисципліни методів 

переконання, заохочення й покарання, віддає перевагу буквальному 

сприйняттю положень ст. 140 КЗпП України, а саме: (а) створення необхідних 

органiзацiйних та економічних умов для нормальної високопродуктивної 

праці, (б) свідоме ставлення до неї, (в) взаємозастосування методів 

переконання i виховання, (г) заохочення за сумлінну працю, (ґ) покарання за 

порушення трудової дисципліни, застосування заходів дисциплінарного і 

громадського впливу. 

При цьому вченими не беруться до уваги поточні тенденції трудових 

відносин, зокрема потреба врахування економічних та організаційних 

моментів при формуванні, реалізації й забезпеченні виконання працівниками 

дисциплінарних приписів. 

Інша група науковців більш системно й ширше підходить до переліку 

методів забезпечення трудової дисципліни, не обмежується лише нормами 

чинного КЗпП України. Так, Н.Б. Болотіна звертала увагу, що традиційно 

визнавалось існування 2-х методів забезпечення трудової дисципліни – 

заохочення і примусу. Однак в умовах ринкових відносин особливого 
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значення набувають економічні й організаційні методи забезпечення 

дисципліни праці. Зміст економічних полягає у всебічній активізації праці 

трудящих за допомогою відновлення почуття господаря, власника 

підприємства. Велике стимулююче значення тут мало прийняття 

прогресивного на той час законодавства, приватизація майна підприємств, в 

результаті чого їх трудівники отримали переважне право на одержання акцій 

власних компаній, стали працюючими співвласниками, що підвищило їх 

самостійність у вирішенні виробничих питань, створило умови для справжньої 

заінтересованості в результатах своєї діяльності й у розподілі прибутку. Що 

стосується організаційних методів, то за сучасних умов вони більше 

характеризуються науковим підходом до організації виробництва загалом 

[231, с. 426, 427].  

Як підкреслює П.Д. Пилипенко, пріоритетними серед методів 

забезпечення трудової дисципліни є методи економічні, в підґрунті яких 

лежить всебічна заінтересованість працівників у результатах своєї праці. 

Проте одразу ж учений робить зауваження, що ринкова трансформація 

суспільства й породжені нею соціальні процеси в Україні (інфляція, 

невідповідність розмірів зарплат прожитковому рівню в державі тощо) 

негативно позначаються на стані економічних заходів забезпечення трудової 

дисципліни. Реформування державної системи соціального страхування 

зумовило появу ще одного заходу – запровадження системи професійного 

пенсійного страхування через недержавні пенсійні фонди, які 

створюватимуться роботодавцем (або групою роботодавців) з метою 

додаткового соціального забезпечення осіб, які перебувають чи перебували у 

трудових відносинах з ним (ними) за певною професійною ознакою. При 

досягненні відповідних показників у працівника виникатиме суб’єктивне 

право на такий вид заохочення, як додаткове пенсійне страхування за рахунок 

роботодавця, а в роботодавця – правовий обов’язок щодо укладення такого 

договору [195, с. 351-353]. 
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У науковій роботі, присвяченій правовому регулюванні галузі трудового 

права, Л.О. Сироватська запевняє, що дисципліна праці забезпечується 

насамперед створенням адміністрацією для трудівників відповідних 

організаційних умов для продуктивної праці, а також засобами заохочення за 

якісну роботу, й застосуванням заходів впливу до працівників, які порушують 

трудову дисципліну. Роль цього правового інституту в умовах ринкової 

економіки зменшується. Дотримання дисципліни праці буде забезпечуватися 

передовсім втягненням працівників у відносини власності, з розрахунком на 

те, що господар на себе абияк не працює [232, с. 133]. Цікавими в контексті 

формування системи методів забезпечення дисципліни праці вбачаються 

конкретні приклади вченої щодо застосування важелів підвищення творчої 

активності трудівників: наприклад, переможець національного конкурсу 

кухарів фірми «Макдональдс» поряд із премією та призом отримує право 

носити на своїй сорочці нашивку американського героя; контролери якості 

корпорації «Станкосвітч» (Каліфорнія) носять значки з написом «Ми робимо 

свою роботу правильно чи не робимо її взагалі» тощо. 

На переконання С.М. Прилипка, методами забезпечення дисципліни 

праці є передбачені трудовим законодавством спеціальні способи і прийоми її 

забезпечення, серед яких основними є 4: заохочення, примус, методи 

економічний та організаційний. Примус є методом впливу, що забезпечує 

здійснення суб’єктом права дій усупереч його волі. Він полягає в застосуванні 

до порушника трудової дисципліни дисциплінарних і громадських заходів, а в 

окремих випадках – заходів майнового характеру у виді відшкодування 

збитків, завданих порушенням трудових обов’язків. Заохочення є громадським 

визнанням досягнень працівника в роботі, яке здійснюється за допомогою 

різноманітних заходів заохочення морального й матеріального характеру, 

надання певних пільг і переваг. Економічні методи полягають у створенні 

механізмів економічної заінтересованості працівників у результатах своєї 

праці. Організаційні спрямовані на вдосконалення організації виробництва в 

частині управління персоналом (управління компанією), на задоволення як 
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потреб підприємства, так і інтересів його працівників і суспільства в цілому 

[233, c. 326, 327]. О.М. Губрієнко теж виділяє організаційні й економічні 

способи забезпечення трудової дисципліни [234, c. 41].  

З нашої точки зору, проаналізований вище широкий підхід до 

визначення методів забезпечення трудової дисципліни більшою мірою 

характеризує їх систему, враховує як елементи, прямо передбачені у 

трудовому законодавстві, так і ті, що нормативно не закріплені, але 

сформовані практикою й позитивним зарубіжним досвідом 

правозастосування.  

 У теорії менеджменту досить детально аналізуються методи управління 

персоналом як способи впливу на поведінку колективу та окремих працівників 

з метою координації їх трудової діяльності. Попри різні галузі знань, наявні 

способи є дуже корисними, вони в тій чи іншій мірі відповідають системі 

методів забезпечення дисципліни праці. О.Я. Кібанов називає 3 групи методів 

– адміністративні, організаційні й соціально-психологічні [235, с. 35-40]. 

Адміністративні ґрунтуються на владі, дисципліні і стягненнях, орієнтовані на 

такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність трудової дисципліни, 

почуття обов’язку, прагнення людини трудитися в певній організації, культура 

трудової діяльності. Ці методи вирізняє прямий характер впливу: будь-який 

адміністративний акт підлягає обов’язковому виконанню. Додатково в їх 

системі виділяється організаційне регламентування, яке визначає, чим 

повинен займатися працівник. Воно становить собою положення про 

структурні підрозділи, посадові інструкції тощо. Економічні методи 

ґрунтуються на правильному використанні економічних законів. Це елементи 

економічного механізму, за допомогою якого забезпечується прогресивний 

розвиток організації. Соціально-психологічні методи засновані на способах 

мотивації й морального впливу на людей, на переконанні. Перефразовуючи 

О.Я. Кібанова, можна стверджувати: психологічними методами забезпечення 

трудової дисципліни доцільно вважати: (а) формування структурних 

підрозділів на підставі психологічної відповідності співробітників; 
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(б) комфортний психологічний клімат у колективі; (в) формування особистої 

мотивації людей виходячи з філософії організації; (г) мінімізацію 

психологічних конфліктів (скандалів, образ, стресів, роздратувань); 

(ґ) розроблення службової кар’єри на засадах психологічної орієнтації 

працівників; (д) зростання інтелектуальних здібностей членів колективу й 

рівня їх освіченості; (е) формування корпоративної культури на підставі норм 

поведінки й образів ідеальних співробітників. 

 Проаналізовані нами наукові роботи різних учених свідчать, що до 

розуміння системи методів забезпечення трудової дисципліни бракує єдиного 

підходу. Одні науковці говорять, що система ця охоплює методи переконання 

й покарання, другі до них додають заходи виховання й заохочення, треті 

наголошують на необхідності виділення ще й економічних та організаційних 

методів. Також відкритим залишається питання з дисциплінарним 

покаранням: це метод безпосереднього забезпечення дисципліни, чи лише 

форма його вираження в разі порушення правил внутрішнього трудового 

розпорядку. Незважаючи на таку нез’ясованість і неоднозначність питання, 

головним чинником, що відіграє визначальну роль при диференціації заходів 

забезпечення дисципліни, є мотивація, характер стимулюючого впливу. Саме 

ці елементи й будуть використані нами при формуванні авторського підходу 

до розуміння системи методів забезпечення трудової дисципліни. 

Перш ніж підійти безпосередньо до пропонованої структури системи, 

хотілося б зупинитися на юридичній суті мотивації і стимулювання. Стимул 

слід розуміти як зовнішній чинник впливу, що створює у свідомості людини 

відчуття для неї важливості потреб та інтересів. Мотив – це суб’єктивне 

явище, усвідомлення вчинків; його можна характеризувати як внутрішню 

спонуку людини до досягнення певних цілей у своїй діяльності на підставі 

усвідомлених потреб [236, c. 123]. А.П. Єгоршин у монографічній роботі, 

присвяченій питанню мотивації трудової діяльності, логічно виділяє у 

структурі мотивів трудової поведінки 3 основні компоненти: (а) усвідомлення 

людиною своїх потреб, задоволення яких можливе шляхом праці (діяльності); 
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(б) уявлення про ті блага, які вона може отримати як винагороду за працю; (в) 

уявна побудова процесу, за якого здійснюється зв’язок між потребами й тими 

кінцевими благами, що людиною задовольняються [237, c. 239]. 

 Розглядаючи термін «стимул» у контексті правового регулювання й 

використання поняття «правовий стимул», відзначимо відсутність у 

юридичній літературі єдиного розуміння останнього. Це пов’язано з 

виділенням (чи невиділенням) складника негативного стимулювання в його 

структурі. Яскравим представником вузького способу трактування змісту 

категорії «правові стимули» є О.В. Малько, який включає до неї лише 

позитивні заходи – заохочення, дозволи, пільги, привілеї, надбавки. До ознак 

правових стимулів він пропонує відносити: (а) зв’язок зі сприятливими 

умовами для реалізації власних інтересів і пріоритетів індивіда: вони завжди 

пов’язані з потенційним чи реальним наданням або позбавленням певного 

блага цінностей; (б) розширення обсягу можливостей, варіацій у поведінці, 

оскільки формами їх прояву виступають пільги, привілеї, доплати, заохочення, 

інші суб’єктивні права й законні інтереси; (в) відображення у внутрішній 

структурі правових стимулів позитивної правової мотивації; (г) спрямованість 

на впорядковані зміни суспільних відносин, виконання функцій розвитку 

соціальних зв’язків; (ґ) стимулювання працівників правовими засобами до 

підвищення позитивної активності [238, с. 60].  

У той же час К.Е. Торган у змісті стимулу виділяє позитивний і 

негативний вплив (пільги, доплати, заохочення – позитивні елементи; 

заборони – негативні) [239, с. 6-8]. Виходячи з практики застосування 

заохочень і покарань, О.В. Чумаченко теж виокремлює позитивні й негативні 

стимули. Позитивні ґрунтуються на бажанні індивіда до поліпшення рівня 

задоволення своїх потреб, тому мотив відіграє спонукальну роль у досягненні 

кращих результатів трудової діяльності. Негативне стимулювання 

характеризується впливом на працівника, що формує в останнього 

дотримуватися дисципліни через бажання уникнути погіршення задоволення 
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потреб і реалізується в різних формах юридичної відповідальності [240, с. 150, 

151]. 

З метою пошуку компромісу, який задовольнив би як прихильників 

трактування правових стимулів лише в якості позитивних засобів, так і тих, 

хто наполягає на обов’язковому виділенні негативних стимулів, Н.А. Гущина 

пропонує розглядати спірну категорію в широкому й вузькому розумінні. У 

широкому розумінні поняття «стимул» включатиме як позитивні, так і 

негативні засоби правового впливу. У вузькому – йдеться про виключно 

позитивний аспект – чинники, що орієнтують індивіда на отримання певних 

благ, викликають у нього заінтересованість у досягненні виробничого 

результату.  

Паралельно із цим стимул виконує й низку обмежувальних функцій, в 

тому числі і стримування громадян від прояву антигромадської, неправової 

поведінки [241, с. 20]. Практика забезпечення трудової дисципліни показує, 

що більша частина працівників свої трудові обов’язки виконує належним 

чином внаслідок внутрішнього переконання, бажання суспільного визнання 

результатів своєї праці, а також отримання додаткових матеріальних благ. 

Деякі з працівників виконують посадові обов’язки через небажання отримати 

дисциплінарне стягнення, бути звільненим в умовах економічної кризи. Попри 

різний характер цих форм впливу, вони однаковою мірою забезпечують 

досягнення кінцевого результату – дотримання вимог дисципліни праці. Отже, 

існують усі підстави виділяти в системі методів забезпечення трудової 

дисципліни позитивне й негативне стимулювання. 

 Розмірковуючи над класифікацією різних видів стимулів, О.І. Драч 

пропонує виділяти такі: (а) за спрямованістю дії – винагороджувальні й 

каральні, (б) за джерелом (ресурсом) стимулювання – економічні, 

адміністративні й суспільні, (в) за інтересами суб’єкта – індивідуальні й 

колективні, (г) за змістом стимулів – матеріальні й нематеріальні, (ґ) за 

способом дії стимулюючого впливу – безпосередні й опосередковані, (д) за 

періодом дії стимулів – випереджувальні і відстрочені, (е) за рівнем дії – 



193 

внутрішні й зовнішні, (є) за повторюваністю – разові, тимчасові, багаторазові 

й постійні, (ж) за інтенсивністю дії – сильні, середньої сили, слабкі [236, 

c. 124]. У контексті методів забезпечення трудової дисципліни, можливо, й не 

варто класифікувати стимули за такою кількістю критеріїв, проте деякі 

класифікаційні ознаки придатні для використання й будуть застосовані нами 

при формування авторської системи методів. 

Колектив авторів під керівництвом А.Я. Кібанова слушно звертає увагу 

на необхідності врахування таких основних вимог як інформованість щодо 

діючої системи стимулювання, зрозумілість її застосування, гнучкість і 

диференційованість стимулів, гарантування і своєчасність виплати 

винагороди, її справедливість і оперативність застосування, періодичність 

використання, рівність можливостей та ін. [242, c. 341]. Виходячи з критерію 

потреб працівника, на задоволення яких спрямовано правовий вплив 

конкретного засобу стимулювання, значна частина науковців традиційно 

виділяє моральне й матеріальне стимулювання (С.В. Мірошник [243, с. 13], 

Р.З. Лівшиць [203, с. 149], В.І. Шкатулла [244, с. 19]). Матеріальне 

стимулювання здійснюється завдяки задоволенню майнових потреб 

працівника шляхом установлення залежності між результативністю праці й 

розміром одержаного блага. Навряд чи варто зайвий раз наголошувати на 

актуальності такого способу стимулювання: в умовах економічних потрясінь, 

соціальної нестабільності саме економічний чинник виходить на лідируюче 

місце при дотриманні дисципліни на виробництві. Тому погоджуємося з 

В.В. Гончаровим, що в країнах, де розвиток соціально-економічних відносин 

не досяг необхідного рівня, використання матеріального стимулювання є 

найефективнішою формою зміцнення й дотримання трудової дисципліни [245, 

с. 44, 45]. Водночас варто зауважити наявність і негативних наслідків: (а) 

поглинання значних коштів, (б) зниження ефективності управління, 

(в) звикання працівників до отримання доплат, (г) неготовність так само 

ефективно працювати в разі припинення їх надання, (д) суб’єктивність 

оцінювання роботодавцем результативності трудової діяльності працівників і 
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як насідок – можливі зловживання і прояви несправедливості при призначення 

матеріальних благ.  

О.С. Пашков пропонує виділяти також статусне стимулювання, що 

полягає у визначенні ділових і професійних якостей трудівника, а 

підтвердження їх високого рівня викликає позитивні правові наслідки. Як 

правило, це знаходить своє відбиття в атестації, як виді стимулювання 

працівника, що здійснюється спеціальною комісією для з’ясування його 

професійних якостей, а також для поліпшення розстановки кадрів і зростання 

продуктивності праці [246, с. 190]. Додатковою формою стимулювання деякі 

вчені називають інтелектуально-творчий стимул, пов’язаний із задоволенням 

інтелектуальних і творчих потреб представників трудового колективу [247, с. 

755]. Можна погодитися з В.І. Куриловим, що ефективність різних форм 

стимулювання залежить від того, наскільки їх конкретне відображення втілює 

потреби працівників. Продуктивність праці збільшується більше ніж у півтора 

рази при співпадінні особистого й виробничого інтересів у процесі трудової 

діяльності [248, с. 58]. 

Провівши ґрунтовний аналіз різних наукових підходів до розуміння 

юридичної суті стимулювання, вважаємо до доцільне сформувати авторський 

підхід до системи методів забезпечення трудової дисципліни. Отже, в основі 

побудови такої системи лежать 2 визначальні чинники – спосіб дії 

стимулюючого впливу і коло осіб, на яких поширюються заходи забезпечення 

дисципліни. 

За критерієм способу дії стимулюючого впливу в перебігу трудової 

діяльності виділяємо прямі й непрямі методи забезпечення правопорядку. 

Прямі впливають безпосередньо на волю людини, формують у неї стійке 

бачення потреби додержуватися правил внутрішнього трудового розпорядку в 

силу сподівання отримати певні матеріальні (моральні) блага або бажання 

уникнути відповідальності в разі порушення дисципліни. Іншими словами, 

людина чітко позиціонує факт виконання (чи відсутність фактів невиконання) 

як основну причину, запоруку настання певних юридичних фактів. Поняття 
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«матеріальні (моральні) блага» включає різноманітні форми заохочення – 

індивідуальні й колективні, моральні й майнові. Фактично за результатами 

позитивного оцінювання праці трудівнику можуть бути надані надбавки, 

премії, доплати, нагороди, відзнаки, соціально-побутові преференції тощо. 

Бажання уникнути відповідальності за порушення дисципліни (метод 

примусу) включає такий формат поведінки працівника, коли головними 

причинами належного виконання трудових обов’язків є внутрішній 

суб’єктивний страх особи щодо можливого застосування до неї 

дисциплінарних санкцій чи інших негативних наслідків, безпосередньо не 

пов’язаних з порушенням дисципліни праці (наприклад, звільнення у зв’язку зі 

скороченням штатів) [249, c. 60].  

Що ж стосується факту самого дисциплінарного покарання, вважаємо 

помилковою пропозицію багатьох науковців визнавати цю категорію 

самостійним методом. Як вбачається, покарання за порушення 

дисциплінарних приписів є вираженням, віддзеркаленням, наслідком дії 

методу примусу, тобто воно може мати місце, а може й не мати. Ототожнення 

понять не відображає повною мірою юридичної суті покарання. Зазначені 

нами прямі методи забезпечення дисципліни – заохочення і примус – повністю 

кореспондуються вже проаналізованим двом формам стимулювання – 

способам позитивного й негативного впливу. 

На відміну від прямих, опосередковані (непрямі) способи впливу на 

поведінку працівника у процесі виконання ним своїх трудових функцій діють 

дещо по-іншому. Вони не пов’язані з впливом безпосередньо на поведінку 

людини через очікування останньої на отримання певного блага або 

уникнення дисциплінарної відповідальності. Непрямі способи впливу 

знаходять свій прояв у створенні сприятливих умов для виконання 

працюючим своїх посадових обов’язків, у тому числі й у зміні свідомості 

стосовно його ставлення до праці та її результатів. Такі сприятливі умови є 

наслідком дії переконання (виховання), економічних та організаційних 

методів. Переконання покликано змінити систему цінностей особи, 
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забезпечити подальше добровільне дотримання встановлених правил 

внутрішнього розпорядку. Однією з основних цілей переконання (виховання) 

варто назвати перетворення суспільних потреб працівників в їх особисті 

пріоритети, спонукання до свідомого, активного й результативного ставлення 

до праці. 

Організаційні методи в сучасному житті все більше характеризується 

науковим, прогресивним, інноваційним підходом до організації ведення 

бізнесу загалом. Вони можуть включати раціональну структуру штатного 

розпису, ефективну систему управління, формування дієвих принципів 

взаємодії різних структурних підрозділів, керівника й підлеглих, чіткого 

визначення посадових обов’язків, алгоритму дій у кризових ситуаціях, 

створення сприятливого мікроклімату в колективі та багато інших чинників. 

Економічні методи пов’язані з поширенням практики інвестування праці 

трудівників в активи підприємства. Отже, особа, яка працює, окрім 

безпосередньо заробітної плати, отримує також додаткову винагороду 

(дивіденди) в разі успішності і прибутковості роботи підприємства. Звичайно, 

за таких обставин людина буде не тільки сама належним чином виконувати 

покладені на неї трудові обов’язки і правила внутрішнього розпорядку, а й 

спонукатиме своїх колег до аналогічних дій. Як бачимо, критерій способу дії 

стимулюючого впливу містить комплекс прямих і непрямих заходів 

забезпечення дисципліни праці, сукупність яких (незалежно від конкретного 

мотиву в індивідуальній ситуації) покликана сприяти правовій поведінці 

особи у процесі трудової діяльності. 

Виділення кола осіб, на яких поширюються застосування того чи іншого 

методу забезпечення дисципліни праці, пов’язано з єдністю й диференціацією 

самого методу трудового права. У цій сфері існує велика кількість 

нормативних актів, що визначають особливі способи правового впливу на 

поведінку окремих професійних груп з метою забезпечення належного 

виконання ними своїх службових обов’язків. За таких умов існують усі 

підстави виокремлення загальних і спеціальних методів забезпечення 
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дисципліни праці за критерієм кола осіб. До загальних відносимо 

проаналізовані нами вище прямі й непрямі методи, що застосовуються до всіх 

працівників за принципом «якщо інше не передбачено законодавством». 

Натомість до спеціальних відносимо методи правового впливу, які 

відображають специфіку окремих секторів економіки (сфер державної 

служби) й можуть бути застосовані до чітко окресленого переліку осіб. 

Так, згідно зі Статутом про дисципліну працівників спеціальних 

(воєнізованих) аварійно-рятувальних служб дотримання дисципліни 

досягається шляхом:  

 виховання в особового складу високих моральних і ділових 

якостей, свідомого ставлення до рятування людей і ліквідації надзвичайних 

ситуацій;  

  поєднання повсякденної вимогливості командирів (начальників) 

до підлеглих з дотриманням їх прав та особистої гідності, з правильним 

застосуванням методів переконання, примусових заходів і впливу колективу;  

  зразкового виконання керівним складом служб своїх обов’язків;  

 особистої відповідальності кожного працівника за виконання своїх 

обов’язків, вимог статутів, положень та інших нормативно-правових актів;  

 чіткої організації різних видів навчання і тренувань, спрямованої 

на підтримку високого професійного, фізичного і психологічного рівня 

підготовки рятувальників [250].  

 Відповідно до ст. 1 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ 

України службова дисципліна досягається:  

 створенням належних умов проходження служби особами 

рядового і начальницького складу;  

 набуттям високого рівня професіоналізму;  

 забезпеченням гласності та об’єктивності під час проведення 

оцінки результатів службової діяльності;  

  дотриманням законності і статутного порядку;  
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 повсякденною вимогливістю начальників до підлеглих, постійною 

турботою про них, виявленням поваги до їх особистої гідності;  

 вихованням в осіб рядового і начальницького складу високих 

моральних і ділових якостей;  

 забезпеченням соціальної справедливості та високого рівня 

соціально-правового захисту;  

 умілим поєднанням і правильним застосуванням заходів 

переконання, примусу, дисциплінарного та громадського впливу;  

 належним виконанням умов контракту про проходження служби 

[90].  

 Пунктом 5 Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту 

визначаються такі шляхи забезпечення належного рівня дотримання 

службової дисципліни: 

 виховання високих професійних і морально-психологічних 

якостей в осіб рядового й начальницького складу на національно-історичних 

традиціях, засадах патріотизму, свідомого ставлення до виконання службових 

обов’язків, вірності Присязі;  

 установлення особистої відповідальності кожної особи рядового й 

начальницького складу за додержання вимог Присяги, цього Статуту, інших 

нормативно-правових актів, виконання службових обов’язків і наказів 

начальників;  

 формування правової культури в осіб рядового й начальницького 

складу;  

 поєднання вимогливості начальників до підлеглих із 

забезпеченням додержання їх прав і свобод останніх із турботою про них;  

 поєднання методів переконання й заохочення із застосуванням 

заходів дисциплінарного стягнення;  

 особистий приклад зразкового виконання начальниками своїх 

службових обов’язків, справедливе ставлення до підлеглих;  
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  створення в органах і підрозділах цивільного захисту належних 

матеріально-побутових умов, забезпечення додержання внутрішнього 

порядку;  

 своєчасне й повне надання особам рядового й начальницького 

складу встановлених видів забезпечення;  

 залучення всіх осіб рядового й начальницького складу до 

службової підготовки [91].  

 Передбачені спеціальні заходи забезпечення службової дисципліни і в 

Збройних Силах України. Законодавець до них відносить: 

 виховання високих бойових і морально-психологічних якостей 

військовослужбовців на національно-історичних традиціях українського 

народу і традиціях Збройних Сил України, патріотизму, свідомого ставлення 

до виконання військового обов’язку, вірності Військовій присязі, а також 

особистої відповідальності кожного військовослужбовця за дотримання 

Військової присяги, виконання своїх обов’язків, вимог військових статутів, 

формування правової культури військовослужбовців;  

 умілого поєднання повсякденної вимогливості командирів і 

начальників (далі – командири) до підлеглих без приниження їх особистої 

гідності, з дотриманням їх прав і свобод, з постійною турботою про них і 

правильним застосуванням засобів переконання, примусу і громадського 

впливу колективу;  

 зразкове виконання командирами військового обов’язку, їх 

справедливе ставлення до підлеглих;  

 підтримання у військових з’єднаннях, частинах (підрозділах), 

закладах та установах необхідних матеріально-побутових умов, статутного 

порядку, своєчасне й повне постачання військовослужбовців установленими 

видами забезпечення;  

 чітка організація й повне залучення особового складу до бойового 

навчання [93].  
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Як бачимо, спеціальні методи забезпечення трудової дисципліни 

визначають специфіку правових методів впливу стосовно окремих 

професійних груп, діяльність яких безпосередньо пов’язана з безпекою й 

оборою країни. Водночас варто відзначити, що спеціальні заходи, як правило, 

відображають специфіку застосування таких непрямих заходів впливу як 

переконання й виховання. Водночас паралельно з ними (звичайно, з деякими 

нюансами й особливим провадженням) застосовуються такі прямі методи як 

заохочення і примус. 

Таким чином, система методів забезпечення трудової дисципліни – це 

досить комплексне явище. Вона включає сукупність різноманітних заходів 

впливу, стимулювання правової поведінки громадян при виконанні ними 

службових обов’язків. 

 Ось чому поділ методів на загальні і спеціальні (за колом осіб), на прямі 

й непрямі (за характером стимулюючого впливу) доволі чітко відбив існуючий 

стан справ, систему взаємних зв’язків і взаємодії різних аспектів забезпечення 

дисципліни праці. При цьому, якщо частина методів є спільною для загальної 

теорії й методології права (позитивне й негативне стимулювання), то інша 

частина є унікальною, властивою лише галузі трудового права взагалі й 

інституту трудової дисципліни, зокрема, що охоплює економічні методи, 

специфічні форми переконання й виховання щодо окремих професійних груп. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. У трудових відносинах підпорядкованість однієї сторони іншій 

виникає в результаті добровільних зобов’язань щодо дотримання 

дисциплінарних приписів (нагадаймо, що це невід’ємна й обов’язкова частина 

аналізованої вище самої категорії «трудовий договір»). Тому первинний 

принцип рівності сторін на час вступу у трудові відносини накладає певний 

відбиток і на їх подальше становище. Навіть якщо відносини роботодавця й 
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найманого працівника (працівників) між собою мають характер підлеглості, ця 

підпорядкованість і субординація є результатом добровільно взятих на себе 

обов’язків. Працівник має право припинити її, ініціювавши звільнення за 

власним бажанням. 

2. Єдність методу трудового права зумовлена спільністю 

конституційних принципів, основних прав та обов’язків учасників сторін 

трудового договору, базових трудових прав і гарантій незалежно від 

конкретних умов праці як-от: свобода трудового договору, захист від 

примусової праці, право на відпочинок і на судовий захист своїх трудових 

прав тощо. Показником єдності трудового права є сам факт наявності Кодексу 

законів про працю України як єдиного кодифікованого акта, юридичні 

приписи якого поширюються на всю територію держави. Диференціація ж 

правового регулювання трудових відносин переважає в царині забезпечення 

трудової дисципліни: стосовно низки сфер діяльності прийнято окремі 

дисциплінарні статути. 

3. До характерних рис методу правого регулювання трудових відносин 

відноситься: 

 специфічне співвідношення імперативного й диспозитивного 

методу правового регулювання, поширення договірного способу встановлення 

прав та обов’язків працюючих, зростання значення локальних нормативних 

актів; 

  поєднання принципів рівноправності й підлеглості сторін у 

процесі спільної праці, яка теж виникає на підставі договору (вільного їх 

волевиявлення);  

 своєрідність захисту трудових прав персоналу підприємства, що 

забезпечується шляхом розгляду трудових спорів, самозахисту прав і свобод, 

державним і громадським контролем;  

 участь працівників (особисто або через своїх представників) у 

формуванні й регламентації суспільних відносин у сфері праці, в контролі за 

дотриманням юридичних приписів сторонами трудового договору;  
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 єдність і диференціація правового регулювання, його особливе 

поширення у сфері забезпечення трудової дисципліни. 

4. Ключова специфіка виявляється як у наявності власних, притаманних 

виключно йому елементів, так і в поєднанні спільних для всіх галузей способів 

правового впливу. Установлення саме такого співвідношення дозволяє 

повною мірою враховувати особливості найманої праці, делегувати сторонам 

значні повноваження у встановленні взаємних прав та обов’язків, передбачити 

певні межі локального (договірного) правого регулювання з метою 

недопущення порушень трудових прав та свобод громадян. 

5. Сформовано авторський підхід до системи методів забезпечення 

трудової дисципліни. Отже, в основі побудови такої системи лежать два 

визначальні чинники – спосіб дії стимулюючого впливу і коло осіб, на яких 

поширюються заходи забезпечення дисципліни. 

6. За критерієм способу дії стимулюючого впливу виділяємо прямі 

(заохочення і примус) і непрямі (переконання, виховання, організаційні й 

економічні) методи забезпечення правопорядку у процесі трудової діяльності. 

Окреслення кола осіб, на яких поширюються застосування того чи іншого 

методу забезпечення трудової дисципліни, пов’язано з єдністю й 

диференціацією самого методу трудового права. У сфері дисципліни праці 

існує значна кількість нормативних актів, що встановлюють особливі способи 

правового впливу на поведінку окремих професійних груп. За таких умов є всі 

підстави виділяти за критерієм кола осіб загальні і спеціальні методи. 

7. До загальних відносимо прямі й непрямі заходи, що вживаються до 

всіх працівників за принципом «якщо інше не передбачено законодавством». 

До спеціальних – способи правового впливу, які відображають специфіку 

окремих секторів економіки (сфер державної служби) і які можуть бути 

застосовані до чітко окресленого переліку осіб. Вони, як правило, 

віддзеркалюють специфіку використання таких непрямих заходів впливу як 

переконання й виховання. Паралельно з ними (звичайно, із власними 
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нюансами й особливим провадженням) оперують такими прямими методами 

як заохочення і примус. 

8. Система методів забезпечення трудової дисципліни – це досить 

комплексне явище, що включає сукупність різноманітних заходів впливу, 

стимулювання правової поведінки громадян при виконанні службових 

обов’язків. Якщо частина методів є спільною для загальної теорії, методології 

права (позитивне й негативне стимулювання), то інша частина є унікальною, 

властивою лише галузі трудового права взагалі й інституту трудової 

дисципліни, зокрема. Це економічні методи, специфічні форми переконання й 

виховання для окремих професійних груп. 
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕТОДІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

3.1 Метод переконання та виховання в механізмі забезпечення  

трудової дисципліни 

 

У попередньому розділі цієї наукової роботи одним з базових чинників 

побудови системи методів забезпечення трудової дисципліни було визначено 

спосіб дії стимулюючого впливу. Використання стимулюючого впливу, 

детальна характеристика прямих і непрямих методів забезпечення 

правопорядку у процесі трудової діяльності дозволить найбільш чітко і 

збалансовано охарактеризувати сучасний стан правового регулювання методів 

забезпечення дисципліни праці. При цьому фактор кола осіб, на яких 

поширюються ті чи інші правові приписи, враховуватиметься при аналізі 

методу забезпечення трудової дисципліни в контексті впливу на представників 

окремих професійних груп. 

Важливе місце у структурі непрямих методів посідають переконання й 

виховання. Хоча у ст. 140 КЗпП України теж згадується, що трудова 

дисципліна на підприємствах, в установах та організаціях забезпечується 

свідомим ставленням до праці [7], вважаємо такий стан правосвідомості 

членів трудового колективу не окремим методом забезпечення дисципліни 

праці, а одним з бажаних позитивних результатів дії методів переконання й 

виховання. Отже, саме останні категорії, як способи самостійного впливу на 

поведінку працівників, доцільно дослідити детальніше. 

Взагалі переконання, як спосіб впливу на свідомість і поведінку людини, 

активно вивчається й досліджується в педагогіці, психології, інших галузях 

наукових знань; широко використовується в науковій полеміці щодо процесів 

виховання. Згідно з академічним тлумачним словником української мови 
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аналізований термін «переконання» означає: а) тверда впевненість, певність у 

чому-небудь, віра у щось; б) дія за значенням переконати, переконувати [251]. 

Виділення його 2-х значень вважаємо справедливим.      По-перше, це 

особливий стан свідомості людини, впевненості в істинності знань, 

заснований на розумінні закономірностей дійсності; по-друге, процес 

відповідного впливу на індивіда, колективу на окрему особу (групу осіб) [247, 

с. 756]. У першому трактуванні переконання становить собою результат 

розвитку певних психічних процесів, розумових операцій, психічних станів 

(знання, почуття, впевненість, позитивне або негативне суб’єктивне ставлення 

до фактів, готовність діяти) [252, с. 178]. Як слушно зазначає М.С. Алексєєв, 

внутрішнє переконання включає інтелектуальну, емоційну й вольову сферу. 

Остання дозволяє впевнитись у належному оцінюванні, здійснювати 

доказування до меж, що забезпечують достовірність при встановленні фактів і 

правильності рішення [253, с. 100]. Із філософської концепції світосприйняття 

випливає, що свідома віра є вираженням внутрішньої переконаності суб’єкта в 

істинності ідеї, влучності її практичної реалізації. За зауваженням П.Ф. 

Копніна, в ній об’єктивно-істинне знання переходить у суб’єктивну 

впевненість, яка штовхає, спонукає, психологічно настроює людину на 

практичну дію, якою ідея втілюється в життя [254, с. 333, 334]. Переконання є 

елементом світогляду людини, який надає особі (групі осіб) впевненості у 

своїх поглядах на світ, знання в оцінюванні реальної дійсності. 

На думку В.І. Шкатулли, переконання становить собою впевненість в 

істинності знань. У юридичній науковій літературі цей термін нерідко 

уявляють у вигляді такої структури: знання; суб’єктивне визнання людиною 

істинності знань, відсутність сумнівів у їх правильності; з’ясування 

відповідності певного знання інтересам особистості, усвідомлення життєвої 

важливості знань для неї та їх необхідності для практичної діяльності; 

суб’єктивна готовність діяти згідно зі знаннями [255, с. 98].  

Схожим є трактування досліджуваної категорії А.Р. Ратиновим, до 

структури якої він включає: знання; віру у його правильність; вольовий 
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стимул, що спонукає до певних дій [256, c. 201]. Перефразовуючи твердження 

науковця стосовно трудових відносини і дисципліни праці, виділимо 3 

складники внутрішнього переконання працівника дотримуватися 

дисциплінарних приписів. По-перше, це знання про існуючі на підприємстві 

правила поведінки, власні трудові обов’язки; по-друге, віра в необхідність 

дотримання корпоративних правил як запорука успішного функціонування 

компанії; по-третє – вольовий стимул до добросовісного виконання своїх 

посадових обов’язків. Сукупність цих чинників і дозволяє вести мову про 

сумлінне ставлення до праці як вагомий складник механізму забезпечення 

трудової дисципліни (у рамках ст. 140 КЗпП України). 

На відміну від внутрішнього переконання як системи поглядів та 

уявлень, які особа сприймає і яких дотримується, переконання, будучи 

способом впливу, доведення істинності і справедливості того чи іншого 

положення, має принципову іншу природу й характеризується насамперед 

активною участю третьої сторони, яка коригує дії особи в бік бажаного 

формату поведінки. Метод переконання є об’єктивним способом формування 

громадської думки через канали масової комунікації; це апеляція до 

раціональних моментів у мисленні людини з метою змінити ті чи інші її 

погляди, відносини чи сформулювати нові. За висновком Ф.Г. Панкратова, 

переконання є формою прямого донесення думки, розрахованого на логічне 

сприйняття й підтвердженого фактами й доказами [257, с. 41]. Суб’єкт впливу 

пропонує об’єкту впливу аргументи, факти, докази й висновки, покликані 

показати позитивні наслідки рекомендованого спрямування дій. Додатково Ф. 

Зімбардо й М. Ляйппе пропонують окремо виділяти раціональне 

переконування (persuasion), зазначаючи, що існують впливи, які мають на меті 

змінити поведінку об’єкта впливу не безпосередньо, а через зміну його 

переконань, які перетворюються на певні особисті настанови, а вже останні за 

певних умов призведуть до бажаної чи очікуваної поведінки [258, с. 390]. 

Переконання як певна соціальна категорія, що існує на всіх етапах 

розвитку у процесі взаємного спілкування людей, активно використовується в 
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механізмі державної влади, у процесах правового регулювання трудових 

відносин, дотримання суспільно бажаного варіанту поведінки працівника. 

Незважаючи на те, що з фактом використанням переконання для забезпечення 

трудової дисципліни погоджується абсолютна більшість науковців, його 

сприйняття в науковій юридичній літературі й на практиці як окремого методу 

є неоднозначним. Частково це пояснюється тим, що у трудовому праві досить 

тривалий час применшувалися можливості засобів переконання, ставилася під 

сумнів їх здатність регулювати трудові відносини. Існувала навіть практика 

протиставлення примусу переконання як правового методу не правовому, а 

також ототожнення переконання з вихованням і заохоченням, розгляду 

зазначених вище понять як цілого й частини, яка входить до складу 

останнього [259, с. 92-100; 260, с. 217; 261, с. 284].  

В.М. Кудрявцев ще в 70-80-х роках ХХ ст. звертав увагу, що далеко не у 

всіх випадках за допомогою переконання вдається домогтись узгодження 

цілей, особливо у виробничих ситуаціях, де поведінка людей визначається 

складною взаємодією різноманітних, найчастіше різносторонньо спрямованих 

чинників і напрямків поведінки [262, с. 102]. Звичайно, результативність 

методу переконання є не такою наочною, як у випадку застосування примусу, 

але це в жодному випадку не може применшувати значення цього методу. 

Адже застосування саме сукупності всіх способів забезпечення дисципліни 

надасть змогу отримати найбільш бажаний результат. При цьому варто 

пам’ятати, що заходи дисциплінарного впливу є останнім аргументом, коли 

інші способи, в тому числі й метод переконання, виявилися недостатніми, не 

дали потрібного ефекту. 

Що ж до соціального інформаційного процесу, зокрема, в частині, у якій 

його реалізація регулюється нормами трудового права, то В.М. Лебедєв і П.Є. 

Недбайло стверджують, що засоби переконання можуть і повинні бути 

предметом дослідження відповідної галузевої науки. Науковці також 

відзначають, що основними формами, в яких виявляється інформаційна 

діяльність переконання щодо забезпечення обов’язків суб’єктів трудового 
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права, є: інструктаж, агітація, пропаганда, передача передового досвіду. У 

рамках наведених форм роботодавець здійснює роз’яснювальну 

(інформаційну) діяльність як свій правовий обов’язок, закріплений у 

законодавстві [263, c. 50-70; 264, c. 148, 149]. Здійснення подібних форм 

інформаційної діяльності в деяких випадках є не його правом, а обов’язком 

(інструктаж з охорони праці, первинний, вступний, черговий, позачерговий 

інструктажі тощо).  

Водночас не можемо повністю погодитися з позиціями вчених, які з 

огляду на ці обставини стверджують, що законодавство України про працю 

містить норми, де переконання визначено як обов’язок певної особи. Так, В.В. 

Волинець, аналізуючи ст. 5 Закону України «Про охорону праці», статті 29, 

153, 158 і 159 КЗпП України, стверджує, що існують підстави вести мову про 

обов’язки як працівника, так і роботодавця, що здійснюються за допомогою 

інформаційної взаємодії. Йдеться про додатковий цілеспрямований 

інформаційний вплив з метою досягнення необхідних результатів завдяки 

систематичному засвоюванню корисної інформації, яка має бути усвідомлена 

відповідною особою. Результатом такого усвідомлення повинно стати 

переконання останньої в необхідності й доцільності саме такої поведінки, 

наприклад, належної поведінки з питань охорони праці, що, відповідно, 

забезпечуватиме належне виконання нею своїх обов’язків [265, c. 94]. 

Звертаємо увагу на те, що обов’язковий складник такого засобу 

переконання, як інструктаж, включає, перш за все, доведення до відома 

працівника певної інформації, переконання як вплив на особу виконувати всі 

нормативи має другорядний характер. Стаття 29 КЗпП України, визначаючи 

дії роботодавця, містить дієслова «роз’яснити», «проінформувати», 

«ознайомити», «проінструктурувати», а ось про те, щоб переконати 

працівника в чомусь, не йдеться. Іншим прикладом може бути критерій 

дотримання вимог закону під час розслідування (в тому числі 

правоохоронними органами) нещасного випадку на виробництві (виробничої 

травми, аварії). Ознакою належності виконання роботодавцем свого обов’язку 
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по охороні праці є факт своєчасного проведення інструктажів, підпис 

працівника, що він отримав відповідні знання, ознайомився з порядком роботи 

устаткувань та механізмів. Дії ж роботодавця з переконування трудівника 

додержуватися дисциплінарних приписів не мають вирішального значення, їх 

наявність чи відсутність не впливає на відповідальність роботодавця. За таких 

умов можна стверджувати: якщо якась із форм методу переконання 

(наприклад інструктаж) і визнається законодавством обов’язковою, то лише в 

частині надання певного знання, доведення до відома спеціальної інформації. 

А от про переконання як вольовий вплив на особу не йдеться. 

У системі трудового права склалася думка, згідно з якою переконання 

здійснюється за двома основними напрямками – ідеологічного і 

психологічного впливу. Ідеологічний вплив забезпечує формування у 

працівника ідейної переконаності, усвідомлення ним органічної спільності 

особистих і суспільних інтересів, його участь у трудовому економічному 

змаганні тощо [266, c. 11]. За визначенням В.І. Курилова, переконання як 

соціально-правовий засіб впливу на працівників є формуванням у них 

економічними, соціальними і правовими засобами такої структури ціннісної 

орієнтації, яка забезпечує гармонійне поєднання особистих інтересів 

працівника й роботодавця, а також суспільних інтересів у трудових 

правовідносинах, добровільне дотримання ними вимог норм моралі і права без 

стимулювання морально-матеріальними благами або формами контролю [85, 

с. 11]. В.С. Андрєєв під методом переконання розуміє різні заходи 

переконання, засоби виховання трудової дисципліни, комплекс заходів, що 

вживаються з метою підвищення правової свідомості й дисциплінованості 

працюючих. Цей метод виявляється в ідейно-політичній і культурно-освітній 

роботі членів колективу та громадських організацій, в організації 

соціалістичного змагання, поширенні досвіду новаторів і передовиків 

виробництва, у наданні прикладу й у правовій пропаганді [267, c. 227]. 

Використовуючи метод переконання, роботодавець намагається пояснити 
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працівникові необхідність дотримуватися трудової й виробничої дисципліни 

[222, с. 116, 117].  

В.І. Прокопенко вагоме місце в дослідженні способів забезпечення 

трудової дисципліни відводить методу переконання, розглядаючи його як 

основний механізм у забезпеченні свідомого ставлення до праці в силу 

загальної поширеності його застосування до всіх без винятку членів трудового 

колективу. Водночас, як зауважує вчений, не будь-яке спонукання, внаслідок 

якого працівник дотримується трудової дисципліни, є переконанням 

останнього. Воно буде таким лише в разі виконання ним дисциплінарних 

приписів завдяки iдейнiй переконаності в їх моральній обґрунтованості й 

доцiльностi. Усвiдомивши дисциплінарні норми, працівник діє правомірно, 

самостійно й добровільно керуючись ідеєю правильності певного формату 

поведінки, її користю для виробництва в цілому i для кожного, хто працює на 

цьому виробництві, зокрема [87, c. 405]. Фактично він повинен мати тверду 

віру щодо необхідності суворого дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку, сумлінного виконання своїх посадових функцій без будь-якого 

зовнішнього впливу чи примусу. 

Як зауважує Т.С. Кабаченко, ефективність переконуючого впливу 

залежить від таких чинників: а) ступеня адекватності комунікативного наміру 

реципієнта: «переконати можна лише того, хто хоче переконатись»; 

б) можливості усвідомлення ним аргументації, яку використовує комунікатор; 

в) наявності у реципієнта й комунікатора спільної інформаційної бази; г) 

наявності передумов для так званого реактивного опору, який провокує 

більшу виразність процесу переконування; ґ) характеру соціальних орієнтирів, 

тобто ставлення реципієнта до аргументів комунікатора, що залежить від того, 

як до останніх ставиться оточення [268, c. 397, 398].  

Урахування наведених чинників у процесі переконування є дуже 

важливим, адже існують непоодинокі ситуації, коли працівник не має 

адекватного комунікативного наміру, тобто категорично не хоче сприймати 

інформацію, яка дисонує з його власними поглядами. Відповідно, його 
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реактивний опір буде настільки значним, що переконання не тільки не досягне 

бажаного ефекту, а навіть навпаки – може погіршити рівень дотримання 

працівником дисциплінарних правил. За таких умов роботодавцеві потрібно 

не тільки «читати лекцію», а й уважно відслідковувати реакцію особи й 

певним чином коригувати свої прийоми переконуючого впливу. 

Абсолютно логічно і справедливо підсумовує В.О. Татенко, що 

соціально-психологічний механізм переконування передбачає, з одного боку, 

цілеспрямований, усвідомлюваний характер впливу, застосування аргументів і 

фактів, дотримання логіки доведення й обґрунтування, апелювання до 

істинності і значущості, а з іншого – свідоме, уважно-критичне ставлення 

реципієнта до змісту пропонованої йому інформації й до способу її подання 

[269]. Основним призначенням такого механізму змін (перетворення, 

зміцнення) переконань об’єкта впливу науковець визнає досягнення розуміння 

і сприйняття реципієнтом неможливості подальшого існування за іншими 

змістовими сценаріями. При цьому у процесі переконання поряд з доказовістю 

(переконливістю) аргументів роботодавця не менш важливим є також 

самостійне критичне ставлення працівника до того типу правової поведінки, 

який йому пропонується сприйняти. 

Процес переконання (й переконування), який забезпечує роботодавець 

та представники його кадрових служб, полягає в корекції поглядів, у зміні 

оцінок, суджень та установок [248, с. 263]. Така корекція (зміна) 

реалізовується через такі різноманітні форми переконання як діалог, диспут, 

полеміка, критика, самокритика, приклад та ін. При цьому використовуються 

такі прийоми (види переконуючих впливів) як інформування (розповідь), 

роз’яснення, доказ, спростування, бесіда. Щоб корекція свідомості трудівника 

мала тривалий ефект, роботодавцеві належить розуміти і враховувати рівень 

готовності особи до сприйняття інформації, здійснювати адекватну подачу 

інформації, яка забезпечила б зосередження уваги на її змісті, розуміння суті, 

прийняття для себе формування власної настанови діяти згідно із закладеними 

підвалинами правосвідомості. 
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Діалог є одним з основних шляхів обміну думками, інформаційною 

формою взаємодії роботодавця й найманого працівника, керівника й 

підлеглого, що вимагає активності з боку обох сторін. Він потребує загальної 

основи й різниці у конкретних варіантах вирішення поставленої проблеми, 

характеризується постійною зміною об’єкта й суб’єкта впливу у процесі 

спілкування й обміну інформаційними повідомленнями. Що ж стосується 

критики й самокритики, то їх об’єктом є не тільки явища явно негативні, а й 

взагалі всі існуючі, оскільки в житті немає нічого раз і назавжди 

встановленого [270]. 

Дискусія, полеміка, диспут становлять собою дію, що полягає в пошуках 

істини шляхом різностороннього співставлення різноманітних думок із метою 

захистити власну точку зору і спростувати доводи опонента. Як зазначає І.В. 

Зайченко, диспут завжди передбачає спір, зіткнення різних, інколи 

протилежних точок зору, в ньому найсуттєвіше виявляються моральні 

погляди, переконання, громадські почуття й відповідна поведінка 

диспутуючих. Цей прийом переконання сприяє подоланню шаблонного 

мислення, залученню до самостійності суджень, формуванню вміння логічно 

мислити, будувати свої доводи і спростовувати аргументацію опонентів [271, 

c. 285]. 

Стосовно техніки процесу переконання працівника в необхідності 

суворого додержання дисциплінарних норм, належного виконання службових 

обов’язків, то тут за основу можна взяти базові тези, запропоновані Р.Г. 

Роніним. Публіцист акцентує увагу на необхідності таких дій і пропонує:  

 для початку забезпечте однакове розуміння ключових термінів і 

фраз; 

 потрібно твердо вірити в істинність того, в чому Ви хочете 

переконати працівника, оскільки люди підсвідомо вловлюють ставлення того, 

що говориться, а будь-яка фальш відштовхує;  
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 ефективним є так зване «квантове» посилання повідомлення, при 

якому після видачі чергового факту або аргументу робиться невелика пауза 

для усвідомлення й закріплення почутого;  

 кожен наступний аргумент повинен бути вагомішим, ніж 

попередній;  

 для кращого сприйняття нових ідей треба подавати їх так, щоб 

вони асоціювалися з уже засвоєними;  

  ніколи не обмежуйтеся лише простим переліком аргументів, а 

намагайтеся розкривати їх логічний і емоційний смисл з точки зору 

співрозмовника;  

 наводьте той же самий аргумент декілька разів, але при цьому 

повторюйте його новими словами;  

  ретельно відстежуйте всі словесні й несловесні реакції партнера, 

і, ґрунтуючись на них, коригуйте свою подальшу аргументацію;  

 врахуйте по реакції об’єкта ті моменти, де розігрується, так би 

мовити, боротьба його мотивів і зосередьте на них увесь свій вплив, раз за 

разом наводячи ті аргументи, які справили на партнера максимальне враження 

[272]. 

Хоча наведені моменти процесу переконання в основному враховують 

психологічні аспекти, можливості підсвідомого впливу на психіку людини, їх 

використання роботодавцем дозволить підвищити рівень ефективності цього 

методу і як наслідок – забезпечувати більш високий рівень дисципліни праці 

на підприємстві. 

Ефективним прийомом переконання може бути наведення прикладів, 

інформування про конкретні імена як зразки для наслідування, якими можуть 

бути не тільки видатні сучасники чи діячі минулого, історичні чи літературні 

герої. Досить часто ефективну роль відіграють приклади ветеранів праці, які 

віддали значну частину свого трудового життя конкретному підприємству, 

успішних колег по роботі, передовиків виробництва, професійне й матеріальне 
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зростання яких значною мірою викликано саме свідомим ставленням до праці 

й дотриманням дисциплінарних нормативів. 

Ю.В. Топчеєва звертає увагу на існуванні різних видів переконань – 

політичних, правових, економічних, естетичних. У відносинах забезпечення 

трудової дисципліни найважливішими можна назвати, перш за все, правові 

переконання, до яких відносимо правові потреби, вольові властивості 

особистості, правові знання, цінності, установки [247, с. 756]. Так, правовими 

потребами є необхідність додержання порядку, організованості, 

справедливого підходу до регулювання суспільних відносин, до визнання й 

поваги з боку роботодавця й колег, потреба у правовому захисті. Вольовою 

властивістю особистості є готовність протидіяти всім, хто порушує 

встановлені правила поведінки, не виконує своїх обов’язків, заважає їх 

виконувати іншим, а також готовність до активних дій по захисту 

правопорядку. Правові знання характеризуються опануванням основних 

положень (ідей, принципів) нормативних актів, правових доктрин, що входять 

до світогляду особистості. До правових цінностей належать такі 

загальнолюдські поняття як правда і справедливість, свобода, чесність, 

законність, порядок тощо [273, c. 30]. Правові установки (закони й підзаконні 

нормативні акти), які теж виступають обов’язковим складником нормального 

функціонування держави й суспільства, правового статусу громадян, 

правовим підґрунтям боротьби з правопорушниками, зумовлюють потребу 

сумлінного виконання громадянами своїх зобов’язань. 

Результатом застосування до працівника методу переконання має бути 

формування в його свідомості чітких установок на сумлінну працю й на 

неприпустимість порушення дисциплінарних норм та обов’язків за трудовим 

договором. По суті, цей метод є первинним способом забезпечення трудової 

дисципліни: працівника переконують у потребі правової поведінки 

(підтримують такі установки у разі їх сформування) протягом усього періоду 

праці на підприємстві, систематично роз’яснюють неприпустимість 

порушення (в тому числі повторного нехтування дисциплінарними нормами). 
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Бажаним є досягнення такого рівня психологічного зв’язку учасників 

трудових відносин, за якого не тільки працівник на підсвідомому рівні (тобто 

без ознак класичного вольового впливу на нього) сумлінно виконує свої 

трудові обов’язки, а й роботодавець теж на рівні підсвідомості постійно, 

прямо або опосередковано й невимушено нагадує про необхідність 

подальшого добросовісного виконання працюючим посадових функцій, 

дотримання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку. Адже у 

трудовому колективі (як в будь-якому соціумі) спостерігається перманентна 

боротьба різних переконань, вирішується не тільки питання трудової 

старанності й сумлінності окремого працівника, а й більш складне завдання – 

прищеплення господарського ставлення як до праці взагалі, так і до її 

результатів, зокрема, виховання відповідальності за результат роботи всього 

трудового колективу, товариства в цілому. 

Потреба подальшого дослідження методу переконання зумовлена також 

недостатністю його використання на практиці, в тому числі через 

применшення його значення в науковій літературі, недостатнє висвітлення в 

засобах масової інформації. Водночас, як логічно відзначає колектив 

науковців на чолі з А.І. Долговою, досвід багатьох трудових колективів 

свідчить, що правові методи переконання впливають значно ефективніше, ніж 

методи примусу. Соціально-психологічними дослідженнями встановлено, що 

уважність до працівників і сприятлива атмосфера в колективі можуть підняти 

продуктивність праці на виробництві до 300 %, схвалення – на 87,8 %, а осуд – 

тільки на 11,9 %. [274, c. 77-80]. Якщо керівники підприємства, його 

структурних підрозділів не здатні забезпечити належну трудову дисципліну на 

доручених їм ділянках роботи, тобто не володіють методами переконання або 

через власні суб’єктивні погляди не використовують їх достатньою мірою, 

діяльність таких керівників слід розцінювати як невідповідність займаним 

посадам [275, c. 49]. Вбачається необхідним так активізувати використання 

методу переконання в забезпеченні трудової дисципліни, щоб не тільки 

керівники, а й всі члени трудового колективу компанії знали сучасні методи 
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управління персоналом, завдяки чому мали здатність знаходити максимально 

ефективні шляхи для вирішення тієї чи іншої проблеми у процесі виконання 

трудових обов’язків. 

Надаючи правову оцінку категорії «переконання», ми вже звертали 

увагу на те, що її тлумачать як особливий стан свідомості, що 

характеризується внутрішньою впевненістю людини в потребі дотримання тих 

чи інших норм суспільного життя. Звичайно, така впевненість не формується 

стихійно, а є відбиттям, реакцією психіки людини на зовнішні чинники. 

Формування такої впевненості під час виконання трудових обов’язків 

пов’язано не тільки з переконанням як вольовим впливом роботодавця, а й з 

більш системним та об’ємним поняттям «виховання» як процесу передачі й 

засвоєння соціального досвіду поколінь. Бажаним кінцевим результатом 

виховання як методу забезпечення трудової дисципліни має бути досягнення 

стану вихованості такого громадянина, що включає в тому числі сумлінну й 

добросовісну працю, повагу до правових і корпоративних норм. 

Незважаючи на недостатню кількість юридичних досліджень виховання 

в контексті належного виконання працівником своїх посадових обов’язків, 

соціальне явище, яке розглядається, активно вивчається у філософії, 

соціології, педагогіці і психології (можна відзначити праці таких науковців як 

Г.Г. Ващенка, А.С. Макаренка, В.М. Синьова, О.М. Столяренка, 

В.О. Сухомлинського, К.Д. Ушинського). Виховання вченими пропонується 

розглядати як: 

 процес систематичного й цілеспрямованого впливу на духовний і 

фізичний розвиток індивіда з метою підготовки його до виробничої, 

суспільної й культурної діяльності [276, с. 249]; 

 мистецтво свідомості й волі, передбачена діяльність, що 

здійснюється школою, вихователями, наставниками, природою, сім’єю, 

суспільним середовищем [277, с. 20]; 

 формування особистості людини з метою її наближення до більш-

менш чітко визначеного ідеалу [278, с. 200];  
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 систематичний, організований і цілеспрямований вплив на 

свідомість людини, її духовний і фізичний розвиток з метою формування 

повноцінної особистості як невід’ємної частини соціуму, зумовлений дією 

багатьох об’єктивних і суб’єктивних чинників [279, с. 15];  

  цілеспрямований процес формування важливих соціальних рис 

особистості як громадянина суспільства й носія загальнолюдських цінностей – 

духовних, світоглядних, патріотичних, гуманних, поведінкових, моральних, 

правових, культурних, трудових [280, c. 8]. 

Розробляючи теорію виховання, А.С. Макаренко й В.О. Сухомлинський 

розрізняли тлумачення цього поняття у вузькому й широкому розумінні. У 

вузькому – йдеться про цілеспрямований вплив на розвиток особистості з 

метою пристосування до виробничої й соціальної діяльності. Широке 

значення включає в себе не тільки цей вплив, а й сукупність усіх умов буття 

особи, які в той чи інших спосіб діють на її психіку, а також процес 

перманентного духовного збагачення як вихователів, так і вихованців [281, c. 

28; 282, с. 22]. Низка науковців (О.І. Пометун, В.М. Синьов, М.О. Супрун та 

ін.) зазначають, що при вивченні виховання потрібно обов’язкового зважати 

на такі його якісні ознаки як об’єктивний, діалектичний, конкретно-

історичний характер, постійний розвиток, зумовленість мети і способів впливу 

на свідомість тим фактом, яким саме є соціум і які громадяни йому потрібні 

[283, с. 8]. 

Сьогодні термін «виховання» вживається досить часто як у 

повсякденному житті, так і в засобах масової інформації, на державних і 

приватних підприємствах, в установах та організаціях. Акцентується увага на 

моралі, національній ідентичності, розвитку почуття патріотизму й 

громадянської свідомості, а також на сімейних, особистісних, психолого-

педагогічних цінностях. Також ідеться про виховання як пізнання соціальних 

норм і набуття досвіду власної поведінки й відносин, як соціалізація, 

формування в особистості внутрішньої свободи вибору стилю й форм 

поведінки [284, с. 36]. Як правило, в кожному контексті присутнє власне 
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змістове навантаження, проте в будь-якому випадку йдеться про певний вид 

суспільної діяльності, що має на меті виховання людей з бажаними для тої чи 

іншої ситуації якостями. Що стосується галузі трудових відносин і дисципліни 

праці, то виховання, виступаючи методом їх забезпечення, характеризується 

постійним створенням, оновленням і підтвердженням установок на сумлінну 

працю і зразкове виконання професійних обов’язків, поваги до 

дисциплінарних норм і неприпустимості дій щодо їх порушення. Подібне 

виховання повинно здійснюватися протягом усього життя особи, насамперед 

до початку активної трудової діяльності.  

Аналіз методу забезпечення трудової дисципліни є досить складним 

через наявність величезної кількості чинників, які тією чи іншою мірою 

формують свідомість людини. У зв’язку із цим вважаємо за потрібне 

розглянути детальніше 2 базових для сфери праці види виховання – трудове і 

правове, які, з одного боку, створюють психологічні засади працелюбства 

людини, а з іншого – виховують повагу до імперативних правил поведінки, до 

держави й суспільства в цілому. 

Трудове виховання є важливою складовою частиною процесу 

гармонійного, збалансованого і всебічного розвитку індивіда. Його 

принципами знаний український педагог В.О. Сухомлинський визначав: 

 єдність трудового виховання й загального розвитку – морального, 

інтелектуального, естетичного і фізичного;  

 розкриття, виявлення, розвиток індивідуальності у праці; 

  високу моральність праці, її суспільно корисну спрямованість;  

  раннє залучення до продуктивної праці;  

  різноманітність її видів; 

 постійність і безперервність праці;  

 наявність рис продуктивної праці дорослих у дитячій праці;  

 творчий характер останньої, поєднання зусиль розуму й рук;  

  наступність змісту трудової діяльності, умінь і навичок;  
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  загальний характер продуктивної праці;  

 посильність трудової діяльності;  

 єдність праці й багатогранного життя [285, с. 200, 201]. 

Найповніше реалізація цих принципів дозволить вести мову про досягнення 

бажаного результату вихованості громадянина. 

Значною мірою працьовитість особи, будучи оціночною категорією, 

належить до моральних і духовних цінностей індивіда. З метою зростання її 

рівня можуть з успіхом використовуватися методи переконування, схвалення, 

осуду, прикладу, вимоги, вправ тощо. Погоджуємося з М.М. Фіцулою, що 

завдання трудового виховання зумовлені загальнолюдськими потребами буття 

індивіда в соціумі й у природному середовищі. Це дає підстави відносити до їх 

числа:  

 формування в людини любові до праці як її природної потреби, 

необхідності активної життєдіяльності;  

 забезпечення соціально-психологічних умов для підтримання й 

розвитку фізичного і психічного напруження особистості з метою утримання 

членів суспільства на достатньому рівні працездатності;  

 формування у вихованців уміння й навичок у певних видах 

продуктивної праці;  

 виховання поваги до людей праці й бережливості до її результатів 

[286, с. 204]. 

На нашу думку, найсприятливіший ефект на подальшу працьовитість 

особи відіграє трудове виховання в колі родини, у дошкільний, шкільний, 

студентський етапи її життя, коли чіткі установки стосовно праці ще не 

сформовані й наявні всі можливості для корекції свідомості в напрямку 

вихованості у трудових відносинах. За даних умов А.І. Кузьмінський і 

В.Л. Омеляненко слушно виділяють такі шляхи (напрямки) трудового 

виховання, як-от: а) родинно-побутова трудова діяльність, коли закладаються 

психологічні підвалини любові до праці, є найважливішим етапом розвитку 

особистості; б) перебування вихованців у дошкільних виховних закладах, де 
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діти залучаються до різних видів спільної трудової діяльності, де формуються 

вміння й навички обслуговуючої праці; в) заняття в загальноосвітніх 

навчально-виховних закладах, навчальними програмами яких передбачено 

систему залучення учнів до розумової і фізичної праці впродовж усього 

періоду навчання; г) заняття у професійних навчальних закладах, які 

забезпечують підготовку учнів до активної професійної діяльності відповідно 

до обраної спеціалізації й напрямку підготовки [285, с. 205]. 

Активність батьків, педагогів, викладачів, урешті-решт, оточуючих і 

самого суспільства на всіх названих напрямках дозволить вихованцям 

уникнути споживацьких і пасивних настроїв, розвинути риси підприємливості, 

творчості, ініціативності, відповідальності, почуття обов’язку й поваги до 

праці й закону. 

У процесі трудових відносини працівник має справу з численними 

виробничими й технологічними документами, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, посадовими інструкціями, положеннями про 

структурні підрозділи та ін. Хоча корпоративні акти і встановлюються, як 

правило, не державою, а роботодавцем, вони все одно мають 

загальнообов’язковий характер у межах конкретного підприємства (окремої 

посади чи підрозділу) й зумовлюють потребу беззастережного виконання всім 

персоналом, на який поширюється їх дія. Рівень виконання таких актів як 

загальнообов’язкових правил поведінки прямо співвідноситься з рівнем 

загальної правової культури в соціумі. Відповідно, зростання такої культури, 

формування в особистості правової свідомості, системи переконань та 

установок на правову поведінку, активна діяльність із правового виховання 

громадян сприятимуть суворому дотриманню законодавства й належному 

ставленню не тільки до нього, а й до локальних нормативних актів 

роботодавця, і, як наслідок, забезпечуватимуть чітку роботу виробничого 

механізму, високий рівень трудової дисципліни у процесі праці. 

Система правового виховання почала формуватися іще в античні часи в 

Греції та Риму, де вже з дитячих років у громадян виховувалися повага й 
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пошана до законів і встановленого правопорядку. В Афінах право 

асоціювалося з розумом і справедливістю. Для римлян дотримання 

республіканських законів було не лише юридичним обов’язком, але й справою 

честі [287, с. 136]. Ще давньогрецький філософ Сократ висунув таку думку: 

оскільки моральне зло йде від незнання, значить, саме знання є джерелом 

моральної досконалості; людина порушує правові й соціальні норми, тому що 

не знає, в який саме спосіб треба діяти [288, с. 107]. Формування таких знань, 

розуміння і сприйняття закону як визначального фактора вибору способу 

поведінки й покликано допомогти правовому вихованню населення. Адже в 

наші часи непоодинокі випадки зарозумілого ставлення деякої частини 

працівників до себе й оточуючих знаходять своє відбиття у відкритій неповазі, 

зверхнього ставлення до колег, менеджменту підприємства, що призводить не 

лише до порушення трудової дисципліни, а й до нехтування базовими правами 

і свободами людини. 

В енциклопедичній літературі категорія «правове виховання» 

тлумачиться через призму формування правової свідомості і правової 

культури населення, що є визначальним чинником у забезпеченні законності і 

правопорядку в державі [289, с. 411]. Це соціально-правова допомога особі у 

формуванні правової свідомості і правової культури, у вихованні почуття 

людської гідності, розуміння соціальної цінності права; а також 

найгуманніший спосіб профілактики правопорушень, подолання явищ і 

наслідків правового нігілізму [290, с. 120, 121]. 

У класичній педагогіці правове виховання трактується як організований 

і систематичний вплив на свідомість і почуття людини з метою формування в 

неї правосвідомості, поваги до конституційних норм і правопорядку, як 

розвиток умінь, необхідних для додержання норм права, законів і для 

виконання свого суспільного обов’язку [291, с. 162]. О.М. Столяренко, 

розкриваючи актуальні питання педагогічної діяльності у юридичній сфері, 

вважає за доцільне розглядати правове виховання як певний вузловий 

напрямок у педагогічному забезпеченні правової соціалізації і правової 
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культури населення. Особлива увага при цьому має приділятися високому 

рівню майстерності вчителів і вихователів, інакше правові знання так і 

залишаться знаннями, а правові повчання не втіляться у правові звички 

громадян [280, с. 65]. На філософсько-правовий зміст цього поняття звертає 

увагу О.С. Денисов, підкреслюючи, що правове виховання становить собою 

цілеспрямоване формування відповідної системи правових знань, умінь, 

навичок правового мислення, правових почуттів, зокрема, почуття законності, 

поваги до права й закону, до тих соціальних цінностей, що регулюються 

законодавством [292, с. 22]. У монографічному виданні, присвяченому засадам 

правової педагогіки, досить широке тлумачення правового виховання 

наводить І.Ф. Рябко, стверджуючи, що воно є систематичним впливом на 

свідомість і психологію виховуваних індивідів і суспільних груп усіх способів 

суспільного життя й ідеологічних чинників з метою формування у них на 

підставі правової ідеології глибоких і стійких уявлень, переконань і почуттів, 

прищеплення їм високої правової культури, навичок юридичного спілкування, 

що відповідають рівню й вимогам сучасного правового розвитку суспільства 

[293, с. 35]. 

Досить часто науковці, наприклад А.І. Дзундза, О.І. Моісеєнко, 

вивчаючи механізм правового виховання, зазначають, що вплив на свідомість 

населення не слід розглядати окремо від інших напрямків виховання – 

трудового, національного, ідейно-політичного, морального, розумового, 

естетичного, екологічного, професійного, фізичного тощо [294, c. 73]. Адже за 

своєю суттю виховання є тим процесом, який подекуди просто визначає той 

чи інший пріоритет у виховній роботі. 

Однією з найбільш влучних і змістовних є дефініція терміна «правове 

виховання», запропонована К.М. Левківським і С.М. Легушою, якими ця 

категорія трактується так:  

 систематична й цілеспрямована діяльність державних органів і 

суспільних організацій, пов’язана з формуванням у людини правової 

свідомості і свідомого ставлення до законів загальнонародної держави, 
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покликана поширювати правові знання, формувати правові переконання і 

правову культуру, виховувати почуття поваги до норм права, переконання в 

необхідності їх додержання, прищеплення населенню навичок правомірної 

поведінки [295, с. 19];  

  цілеспрямована, організована, послідовна, систематична й 

системна діяльність з боку держави, її органів, установ та організацій, інших 

учасників правовиховної діяльності з метою формування в особи належного 

рівня правової свідомості і правової культури, законослухняності, правомірної 

поведінки, а також прагнення до соціально-правової активності [279, с. 39]. 

Більшість учених, визначаючи категорію «правове виховання», 

сходяться на думці, що нею є, перш за все, вольова керована діяльність, яка 

має на меті формування й закріплення у свідомості індивідів поваги до закону 

і правопорядку, неприпустимості дій щодо його порушення чи іншого 

ігнорування юридичних приписів.  

Правове виховання має специфічні функції й ознаки, що характеризують 

його місце і призначення в загальній системі виховання. З.Н. Курлянд цілком 

слушно такими функціями вважає передачу вихованцям відповідної суми 

правових знань, навичок, умінь, а також формування у їх правосвідомості 

правових ідей, почуттів, переконань, вироблення правової установки на 

правомірну поведінку. При цьому найбільш вагомими ознаками вчений 

називає: а) побудову на основі системи певних норм права; б) закріплення у 

правосвідомості вихованців складових елементів, упорядкованих суспільних 

відносин — дозволів, обов’язків, заборон; в) можливість застосування 

примусової сили держави шляхом притягнення до відповідальності 

правопорушників; г) здійснення такого виховання за допомогою спеціальних 

правовиховних способів і форм [296, с. 56, 57]. Серед таких правовиховних 

форм традиційно вирізняють правову освіту, юридичну практику органів 

державної влади, правомірну поведінку громадян, їх активну особисту участь 

у реалізації й охороні правопорядку, правову агітацію і пропаганду, історію 

української і світової культури з правової тематики, самовиховання. 
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Засобом, джерелом, інформаційним підґрунтям правового виховання є 

різноманітні ресурси, що дозволяють у вільний спосіб отримувати юридичну 

інформацію. До них можна віднести: 

 закони й підзаконні акти, судову практику, акти тлумачення й 

застосування нормативних приписів; 

 публіцистичні й аналітичні матеріали про право та його дію в часі, 

просторі й за колом осіб у спеціалізованих юридичних органах, органах 

державної влади й загальнотематичних засобах масової інформації;  

 організаційно-освітні заходи, що охоплюють зустрічі, семінари, 

тренінги, брифінги, конференції, лекції, бесіди, диспути, консультації, 

зібрання та ін.; 

 електронні правові бази й інформаційні портали (система Ліга: 

закон, інформаційний портал Верховної Ради України, інших вітчизняних і 

міжнародних (зарубіжних) установ та організацій); 

 надання довідок, так звані гарячі лінії, діяльність громадських 

приймалень, інших інформаційно-правових служб, що оперативно, по 

можливості в режимі реального часу, нададуть відповіді на запитання 

громадян, які відчувають потребу в отриманні чи роз’ясненні змісту правової 

інформації, вагаються при обранні способу власної поведінки з огляду її 

відповідності нормам закону. 

Однією з найбільших перешкод, найсерйознішим викликом на шляху 

правового виховання українських громадян є високий рівень правового 

нігілізму в суспільстві. Правовий (або юридичний) нігілізм виявляється у 

невизнанні права як соціальної цінності та негативному ставленні до права, 

законів і законодавців, існуючого правопорядку, а також у зневірі в суспільній 

та особистій корисності інституту права [297, с. 118]. Ця негативна тенденція, 

по суті, відображає деформований стан правосвідомості окремого індивіда чи 

групи осіб, який відзначається усвідомленим ігноруванням правових приписів 

(як загальнодержавних, так і локальних (корпоративних) норм), зневажливим 

ставленням до прав та свобод інших людей, до правових принципів і традицій. 
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Причини значного поширення правового нігілізму криються в історичних 

коренях Української держави й суспільства, багатовіковій нерівності перед 

законом різних верств населення, вибірковому правосудді, правовому цинізмі 

органів державної влади й окремих їх посадовців, недієвості й неефективності 

законодавчої бази, у знищенні національної самобутності й духовності нації. 

Звичайно, не можна говорити, що представники влади нічого не роблять 

для подолання цього негативного явища. Прикладом може служити 

Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом 

Президента України від 18 жовтня 2001 року. Цим нормативним актом 

визнається нагальна потреба вирішення на державному рівні питання 

подальшого розвитку правосвідомості українців, подолання правового 

нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні знань про право, що може 

бути забезпечено насамперед шляхом удосконалення правової освіти 

громадян. За мету ставиться підвищення загального рівня правової культури 

та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами 

необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права. 

Основними її завданнями визначено: а) підвищення рівня правової підготовки 

населення, передусім учнівської і студентської молоді, громадян, які 

перебувають на державній службі, які обрані народними депутатами України, 

депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін і журналістів, які 

висвітлюють правову тематику; б) створення належних умов для набуття 

громадянами знань про свої права, свободи й обов’язки; в) широке 

інформування населення про правову політику держави й законодавство; г) 

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації; ґ) 

удосконалення системи правової освіти українців, збереження й розвиток 

вітчизняних традицій у цій царині [298].  

За роки незалежності, в тому числі й завдяки цій Програмі, юридична 

проінформованість суспільства значно виросла. Водночас знання закону і 

свідоме дотримання його положень не завжди співпадають у поведінці особи. 

Отже, правової освіти, інших форм правового виховання явно недостатньо, 
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потрібні також серйозні структурні зміни в самому суспільстві й державному 

механізмі. Правовий нігілізм, як і ступінь правової свідомості й культури, є 

відбиттям загального рівня розвитку соціуму, рівня громадянських свобод і 

соціального захисту його громадян, ефективності і прозорості державної 

влади, відсутності корупційних складників у її діяльності. 

Як переконання, так і виховання у плані забезпечення дисципліни праці 

характеризуються спільною метою – формуванням у свідомості працівників 

потягу до високоякісної праці і професійного зростання, чітких переконань та 

установок на правову поведінку, категоричного несприйняття будь-яких 

проявів аморальності у сфері трудового життя. У той же час зауважимо: якщо 

об’єкт впливу – свідомість працівника – в обох методах співпадає, то суб’єкти 

можуть різнитися. Переконанням займається безпосередньо роботодавець 

(керівник підприємства, начальник структурного підрозділу), а ось функції 

виховання тією чи іншою мірою покладені на викладачів і педагогів, на органи 

державної влади й органи місцевого самоврядування, на трудовий колектив 

(колег по роботі), сім’ю і близьке оточення, врешті-решт, на саме суспільство 

й оточуюче середовище. 

Підсумовуючи правовий аналіз переконання й виховання, вважаємо за 

доцільне зазначити, що ці методи забезпечення трудової дисципліни досить 

складні як у вивченні й дослідженні, так і в оцінюванні реальних результатів, 

у порівнянні ефективності різних чинників впливу на свідомість індивіда. 

Роботодавець може повністю гарантувати отримання працівником певної 

інформації, а от що стосується результатів її оброблення психікою останнього, 

сприйняття чи відторгнення, відповідь може бути отримана, як правило, 

тільки безпосередньо у процесі праці і спостереження за сумлінністю й 

належністю виконання посадових обов’язків. 
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3.2 Економічні методи забезпечення трудової дисципліни 

 

Ефективне функціонування механізму забезпечення дисципліни праці у 

процесі господарської діяльності підприємства вимагає залучення й 

використання всіх факторів, що сприятимуть правовій поведінці працівника 

під час виконання ним своїх трудових обов’язків. Подекуди ці чинники 

виходять за межі трудового права, значною мірою визначаються цивільними і 

господарськими нормативними приписами. Особливо яскраво ця специфіка 

виявляється в системі економічних методів забезпечення трудової дисципліни. 

Варто відзначити, що існуючі на сьогодні наукові дослідження або 

повністю ігнорують, або досить поверхово й узагальнено розглядають 

проаналізовані нами методи. Відзначається, що велику роль у розвитку 

підприємництва й корпоративних відносин, активізації у трудівників почуття 

господаря, власника відіграло прийняття прогресивних нормативних актів, у 

тому числі законів України «Про власність», «Про підприємства в Україні», 

«Про підприємництво» (які, до речі, на даний час втратили чинність), «Про 

приватизацію майна державних підприємств», «Про приватизацію невеликих 

державних підприємств (малу приватизацію)», «Про господарські 

товариства». Створеною законодавчою базою проголошено рівноправність 

усіх форм власності, можливість самостійного ведення бізнесу, широкі права 

роботодавця в оплаті праці й використанні прибутку від господарської 

діяльності. Отримання акцій власного підприємства, статус працюючого 

співвласника підвищили виробничу самостійність працівника, створили умови 

для прямої заінтересованості в успішності комерційної діяльності 

підприємства, що в підсумку стало стимулюючим фактором у питанні 

зміцненні трудової дисципліни [231, с. 427]. Отже, економічні методи 

відіграють неабияку роль у створенні механізмів прямої заінтересованості 

працюючих у результатах своєї праці [233, с. 326]. Подібний інтерес, як 

правило, не виникає, поки трудівник не має ніякого відношення до власності 

підприємства. Після набуття права власності на частку компанії економічні 
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інтереси роботодавця й найманого працівника стають пов’язаними, а тому 

останній, будучи безпосередньо заінтересованим в успішній реалізації 

програми розвитку підприємства, активно сприятиме цьому, в тому числі 

особисто дотримуватиметься трудової дисципліни, контролюючи в тому числі 

й колег по роботі. 

Ми вже наголошували, що на розвиток економічних методів вагоме 

стимулююче значення справило прийняття сучасного законодавства, яке 

регулює економічні відносини, надання широких прав підприємствам у 

регламентації питання оплати і стимулювання праці. У ст. 97 КЗпП України 

зазначено, що форми й система оплати праці, її норми, розцінки, тарифні 

сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження й розміри 

надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, 

компенсаційних і гарантійних виплат установлюються підприємствами, 

установами й організаціями самостійно в колективному договорі з 

дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною й 

галузевими (регіональними) угодами [7]. Статтею 2 Закону України «Про 

оплату праці» передбачено, що до структури заробітку, окрім основної 

зарплати, також входять:  

 додаткова заробітна плата як винагорода за працю понад 

установлені норми, за трудові успіхи й винахідливість, за особливі умови 

праці, що включає доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, 

встановлені чинним законодавством, а також премії, пов’язані з виконанням 

виробничих завдань і функцій;  

 інші заохочувальні й компенсаційні виплати у формі винагород за 

підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами й положеннями, 

компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, не передбачені актами 

чинного законодавства або які провадяться понад норми, встановлені 

зазначеними актами [299].  

Методичними рекомендаціями щодо організації матеріального 

стимулювання праці працівників підприємств та організацій від 29 січня 2003 
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року спосіб впливу на поведінку персоналу запропоновано поділити на 4 

групи. До першої групи належить преміювання за основні результати 

виробничої, господарської, фінансово-економічної й науково-технічної 

діяльності; до другої – пряме підвищення заробітної плати через застосування 

доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів; до третьої – участь 

працівників у прибутках та акціонерному капіталі підприємства, соціальні 

заохочувальні виплати й компенсації; до четвертої – система, яка є одним зі 

способів забезпечення матеріальної заінтересованості працівників в 

ефективній господарській діяльності підприємства [300]. Як бачимо, 

державою створені широкі економічні можливості для роботодавця у виборі 

ним способів матеріального стимулювання працівників як реакції на правовий 

чи неправовий характер виконання посадових обов’язків. Такий стан справ дає 

підстави стверджувати, що одним з аспектів економічних методів 

забезпечення трудової дисципліни виступає створення державою правових 

підстав для роботодавця використовувати економічне оцінювання показників 

індивідуальних і колективних результатів праці, здійснювати різні виплати 

стимулюючого характеру, спрямовані на зростання продуктивності, 

ефективності й конкурентоспроможності бізнесу підприємства. 

Низка вчених, зокрема Н.Б. Болотіна, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 

О.М. Губрієнко, справедливо відзначають особливу роль і значну вагомість 

економічних методів у сучасних ринкових реаліях. У той же час ґрунтовному 

вивченню цих методів у контексті трудових відносин належна увага не 

приділяється. Частково такий стан справ можна пояснити складністю 

економічних процесів в Україні, перманентними фінансовими кризами, 

постійною зміною нормативних основ господарювання, розчаруванням 

населення (а значить, і працівників) у приватизаційних процесах, 

неможливістю реально впливати на виробничу й комерційну політику 

підприємства, отримувати дивіденди за участь в акціонерному капіталі. 

Звичайно, номінальні показники роздержавлення майна вражають. За звітом 

Фонду державного майна України про хід і результати виконання державної 
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програми приватизації у 2012 році, протягом 1992-2012 років (а) змінили 

державну форму власності 28943 підприємства (найбільше в Донецькій – 4165 

і Луганській – 1674 одиниці областях); (б) змінили комунальну форму 

власності 99828 підприємств (найбільше в м. Києві – 11994 й Донецькій 

області – 9050 одиниць); (в) приватизовано 109165 об’єктів малої 

приватизації; (г) створено 11535 акціонерних товариств [301]. 

У вітчизняне законодавство для активного залучення до 

приватизаційних процесів були введені відповідні норми. Так, згідно зі ст. 2 

Закону України «Про приватизацію державного майна» одним з основних 

пріоритетів цього процесу є підвищення мотивації до праці. Принципами ж 

приватизації визначено: (а) надання пільг для придбання державного майна 

членам трудових колективів підприємств, що приватизуються; (б) надання 

громадянам України пріоритетного права на придбання державного майна; (в) 

забезпечення соціальної захищеності й рівності прав в участі громадян 

України у процесі приватизації. Стаття 8 зазначеного Закону містить 

положення, за яким для спільної участі в цьому процесі працівники 

підприємства можуть створювати господарські товариства. При цьому з 

метою врахування думки більшості персоналу організації законодавець 

передбачив таку вимогу: господарське товариство членів трудового колективу 

підприємства, що приватизується, засновується на підставі рішення загальних 

зборів, у яких взяли участь понад 50 % його працівників або їх уповноважених 

представників [302]. Зміни в законодавстві вносили певні корективи до 

механізму приватизації компаній, у тому числі і спрямовані на зменшення 

можливостей для їх працівників. Зокрема, початкова редакція цього Закону 

одним зі способів приватизації окремо визначала викуп об’єктів малої 

приватизації товариствами покупців (аналогом нинішніх господарських 

товариств), які були створені працюючими цих об’єктів. У подальшому ця 

норма із тексту документа була видалена. 

Незважаючи на потребу в роздержавленні ринкових перетворень, участі 

більшості громадян в цих процесах (в основному за рахунок майнових 
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приватизаційних сертифікатів), приватизація так і не змогла досягти своєї 

мети – підвищити соціально-економічну ефективність виробництва й залучити 

кошти для здійснення структурної перебудови національної економіки. Більше 

того, відчуження майна, що перебувало в державній чи комунальній власності, 

стало ключовим моментом стрімкого зростання статків окремих осіб 

(фінансово-промислових груп), монополізації ринків та окремих секторів 

економіки [303, c. 137]. Ось чому вбачається логічним невтішний висновок 

Н.М. Логінової, що приватизаційні процеси у свідомості більшості українців 

асоціюються, перш за все, з антисуспільним, антиукраїнським і злочинним 

явищем, що характеризується великою несправедливістю, непрозорістю, 

корумпованістю, спрямованістю виключно на інтереси кримінально-кланових 

структур та окремих осіб, наближених до влади. При цьому державні 

посадовці забезпечували дешевий і неконкурентний продаж майна для таких 

структур, а ті, у свою чергу, надавали їм фінансову й політичну підтримку 

[304]. 

Наведене засвідчує факт неефективності участі трудівників 

підприємства у приватизаційних процесах. Скориставшись приватизаційним 

сертифікатом, вони виявилися неготовими (ні в моральному, ні в 

матеріальному плані) до подальших фінансових вливань у діяльність компанії, 

активної участі в корпоративному управлінні. Саме цим не забарилися 

скористатися окремі особи: з товариств виводилися активи, додаткові емісії 

акцій, так би мовити, «розмили» частки працівників. І хоча приватизаційна 

участь в акціонерному капіталі і призвела до того, що більшість населення 

України є акціонерами того чи іншого суб’єкта господарювання, проте вона 

зараз має, як правило, номінальний характер і зводиться (у кращому випадку) 

до отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.  

Негативний досвід приватизаційних процесів для працівників 

підприємств не означає, що інші варіанти участі в акціонерному капіталі не 

можуть бути використані за сучасних умов. На жаль, вітчизняне 

законодавство не містить ніяких спеціальних умов (преференцій) щодо 
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придбання акцій підприємства його працівниками. У той же час у зарубіжних 

країнах такі механізми практикуються, причому досить широко. Наприклад, в 

корпоративному секторі Румунії застосовується стимулювання за створення 

працівниками акціонерного капіталу, загальна сума якого не може 

перевищувати 30 % вартості основних активів компанії. Участь у такій системі 

не залежить від волевиявлення особи, а є обов’язковою для неї. Розмір 

одноразового внеску становить 1000 лей і за час роботи на підприємстві може 

коливатися від 10 тисяч до 1 мільйона лей. Внесення трудівником паю в 

капітал компанії є підставою нарахування йому наприкінці року частки від 

прибутку, яка залежить від суми внеску, тривалості роботи та інших критеріїв. 

Також законодавством передбачена диференціації величини прибутку, яка має 

перераховуватися персоналу за власність у капіталі, що залежить від 

виконання чи невиконання плану з його отримання. Так, якщо план 

перевиконано, частка становить 8 %, виконано за графіком – 6 %, 

недовиконано – 5 %, при збитковості в роботі цей бонус не виплачується 

[300]. 

Нормативна база Німеччини (зокрема, Закон «Про часткову участь у 

капіталі») теж передбачає норму про обов’язковий річний внесок працівника 

до акціонерного капіталу товариства. Наслідком такого внеску є не право на 

отримання частини прибутку (як у Румунії), а можливість користуватися 

пільгами, передбаченими діючим на підприємстві колективним договором. 

Досить поширеною в цій країні є практика купівлі компанією власних акцій на 

ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем власним працівникам за 

пільговими цінами. При цьому держава встановлює пільги на оподаткування 

прибутку, спрямованого на такі цілі. Для уникнення спекуляцій додатково 

зафіксовано обмежений строк продажу акцій персоналу товариства. 

Питанню участі співробітників підприємства в акціонерному капіталі 

присвячені ордонанси уряду Франції «Про заінтересованість працівників у 

результатах роботи підприємств» і «Про участь у прибутках підприємств». 

Відповідно до цих правових актів для створення (збільшення) статутного 
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капіталу компанії поряд із власними коштами і грошовими внесками 

працівників вправі використовувати спеціальні державні позики зі строком їх 

погашення до 10-ти років. Сформований за допомогою таких фінансових 

ресурсів капітал розподілявся за спеціальною методикою між членами 

трудового колективу організації [305, с. 40]. Підтвердженням успішності цієї 

програми служить той факт, що за рахунок указаного джерела в першій 

половині 80-х років ХХ ст. вартість акціонерних фондів підприємств складала 

65 %. Програми є досить поширеними серед населення Франції. Зокрема, 

ордонансом «Про заінтересованість працівників у результатах роботи 

підприємств» охоплено близько мільйона осіб (як правило, працевлаштованих 

у невеликих фірмах) із середнім доходом на одного працівника, еквівалентним 

4,1 % від його річної заробітної плати. Ордонанс «Про участь у прибутках 

підприємств» активно використовують на практиці до 70 % середніх і великих 

компаній, ним охоплено близько 2,7 млн працівників із середнім доходом на 

одну особу на рівні 3,4 % від розміру її річного заробітку [300]. 

У Великобританії теж з 80-х років ХХ ст. одержала значного поширення 

організація акціонерного капіталу у формі спільної власності, за допомогою 

якої створюються траст-фонди з вільного прибутку товариства. Право 

управління рахунками цінних паперів (у тому числі придбання акцій 

підприємства) делеговано спеціальним особам, які виконують цю діяльність в 

інтересах працівників. Максимальна сума, на яку можуть бути придбані акції, 

становить 5 тис. фунтів стерлінгів, мінімальна – 1250 фунтів. У цілому ж 

довірені особи купують цінні папери компанії з розрахунку 10 % величини 

розміру середньорічної зарплати особи. Також участь в акціонерному капіталі 

підприємств цієї країни здійснюється завдяки наданню трудівникові опціону – 

права в майбутньому придбати акції підприємства за пільговими цінами, 

причому в будь-якому випадку ціна акції не може бути меншою 90 % її 

ринкової вартості. Після придбання цінних паперів компанії працівникові 

наприкінці кожного року додатково до заробітної плати виплачуються 

відповідні відсотки (дивіденди) [306, с. 35]. Відзначимо, що, починаючи з 1984 
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р., законодавство надало можливості роботодавцеві самостійно, на власний 

розсуд визначати критерії відбору працівників, яким буде надано право 

придбання опціону на відповідну суму внесків. Логічно, що такими 

критеріями відбору виступають у тому числі дотримання особою дисципліни 

праці, а також належність добросовісність виконання посадових обов’язків. 

Американська модель колективної власності реалізовується завдяки 

програмі «ЕСОП» (Employee Stock Ownership Plan). Її суть полягає в тому, що 

за рахунок звільнення від оподаткування прибутку підприємство поступове 

викуповує майно в його власників і поділяє його між працівниками 

пропорційно їх трудового внеску. Ці програми дозволяють стати власниками 

всім працівникам, навіть незаможним, тому що вони одержують свою частку 

власності в кредит. Для його погашення використовуються тільки дивіденди 

працівника, а в подальшому на його персональному рахунку накопичується 

частина акціонерного (пайового) фонду, що відповідає частці його зарплати в 

загальному фонді зарплати підприємства [307, с.133]. Фактично йдеться про 

те, що компанії створюють для працівників спеціальні довірчі (трастові) 

фонди, до яких роблять внески шляхом як купівлі за готівку акціонерного 

капіталу товариства, внесення акцій безпосередньо до фонду, так і за 

допомогою позик на купівлі акцій. В останньому випадку внесок 

перераховується в фонд у міру погашення позики. Акції розподіляються за 

індивідуальними рахунками працівників, не підлягають оподаткуванню до їх 

фактичного отримання в разі звільнення з роботи чи виходу на пенсію.  

За оцінкою Національного центру власності працівників, на початок 

2014 р. в США діяло близько 12 тис. подібних програм, якими охоплено 

близько 11 млн. працівників, контролюється 8 % акціонерного капіталу. З 

часом чисельність працівників-співвласників планується збільшити до 28 млн. 

осіб [308]. У той же час у науковій літературі відзначаються й негативні 

моменти цих програм, зокрема, бракує прямої залежності між переходом 

права власності на капітал і переходом контролю над управлінням компанією, 
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а також існує можливість численних корпоративних конфліктів, що гальмують 

розвиток бізнесу [309, c. 18, 19]. 

Незважаючи на це, вважаємо за потрібне відмітити, що, розпочавши 

діяти в рамках пенсійного забезпечення, програма «ЕСОП» надала можливості 

створювати суспільство працівників-власників, стала важливим чинником 

розвитку бізнесу, економічного зростання підприємств. Про це свідчать 

результати досліджень, наведені А.І. Колгановом. Аналіз діяльності 360 

високотехнологічних компаній США показав, що у випадках, коли більше 

половини акціонерного капіталу належить працівникам, фінансовий результат 

зростає в 2-4 рази швидше, ніж у звичайних фірмах. Збільшення прибутку в 

1,5 рази порівняно з компаніями, де програма «ЕСОП» не застосовується, 

свідчать розрахунки фахівців адміністрації штату Нью-Йорк та вчених 

Мічіганського університету [310, с. 81]. Отже, незважаючи на можливі 

недоліки, розглянута форма участі працівників в акціонерному капіталі 

підприємства сприяє їх заінтересованості у продуктивній праці і 

прибутковості його комерційної діяльності, в безсумнівному дотриманні всіх 

виробничих і корпоративних правил поведінки як вагомих складників 

досягнення зазначених цілей. 

Проведений нами аналіз показує, що участь працівників у власності 

роботодавця не варто обмежувати лише приватизаційними процесами. 

Численні приклади зарубіжних країн свідчать про ефективність існування й 

реалізації інших програм залучення трудового колективу до корпоративних 

відносин. Апробація подібних методик в Україні, подальші наукові 

дослідження цього питання, пошуки оптимальних умов передачі частини 

акціонерного (статутного) капіталу на користь працівників сприятимуть їх 

реальній заінтересованості в результатах праці, в подальшому розвитку 

бізнесу й економіки держави. 

Як слушно зауважують Н.Д. Лук’янченко й Л.Л. Бунтовська, почуття 

господаря і пов’язана з ним відповідна мотивація (досягнення чого прагнемо в 

тому числі за допомогою економічних методів забезпечення дисципліни 
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праці) повинні знайти прояв в активних діях персоналу, для чого потрібно 

створити необхідні передумови, забезпечити конкретні шляхи і способи 

залучення трудівника до ділового життя підприємства, правильно вибудувати 

систему участі всього персоналу в управлінні виробництвом [307, с. 125, 133]. 

Схожих позицій щодо сфери власності працівників дотримуються й 

американські фахівці Дж. Лоуг і К. Томас: «Самої тільки власності 

недостатньо, для створення ефективної культури власності потрібні також 

інші елементи». До останніх належить у тому числі участь персоналу в 

управління компанією, інші форми демократизації виробництва [311, с. 277]. 

Дж. Вітторіо, глава корпорації «Евіс», підкреслює: «Якщо люди думають 

поліпшити продуктивність тільки за рахунок розподілу акцій між 

працівниками, вони помиляються: ефект досягається лише залученням 

останніх до повсякденного прийняття рішень з виробничих і соціальних 

питань» [310, с. 80]. 

Дійсно, сам факт приватизації (використання приватизаційних 

сертифікатів) шляхом купівлі акцій компанії не є визначальним чинником 

зростання мотивації. Еволюція поведінки власника акцій з дій пасивних (як 

номінального утримувача цінних паперів) до активних (його реальна 

заінтересованість у зростанні бізнесу) пов’язана зі ступенем залучення цього 

власника до процесу управління виробництвом, з можливістю впливати (хоча 

б з правом дорадчого голосу) на комерційну і внутрішньоорганізаційну 

політику підприємства. Отже, повноцінне вивчення економічних методів 

забезпечення дисципліни праці неможливе без оцінки правого регулювання 

участі трудового колективу (окремих працівників) в управління товариством. 

Питання управління підприємством включає до свого змісту широке 

поле різноманітних напрямків діяльності, пов’язаних з тією чи іншою 

стороною бізнесу. До цього спектру прийнято включати планування й 

організацію виконання планів, матеріально-технічне постачання, техніку й 

технологію виробництва, технічну організацію праці, підбір і розстановку 

кадрів, фінансові взаємовідносини підприємства, а також моменти суспільної 
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організації праці на підприємстві та її оплату [191, c. 110].
 
Досить вдалим, на 

нашу думку, є визначення поняття «управління виробництвом», 

сформульоване Н.Г. Морозовим: «Це регулювання відносин технологічної й 

суспільної сторін організації роботи компанії, координація діяльності людей у 

процесі поєднання робочої сили й засобів виробництва та відносин з реалізації 

готового продукту» [312, c. 170].
 
 

Що стосується участі працівників в управлінні підприємством, то дану 

правомочність слід розглядати в розрізі можливості й дієвості різноманітних 

дій, що мають на меті впливати на управлінські процеси. Як вважає 

В.І. Лебедєв, брати участь в управлінні виробництвом означає безпосередньо 

сприяти розробці рішення відповідно з отриманим завданням і дійсними 

умовами, забезпечувати своєчасне доведення до виконавців прийнятого 

рішення і організувати його реалізацію на ділі [313, c. 41].
 
У процесі реалізації 

працівниками цього права виникає своєрідне поєднання (злиття) дій 

роботодавця і трудового колективу [314, с. 9]. Тому цілком логічним 

вбачається тлумачення Є.М. Мироненка, який механізм участі працівників в 

управлінні трактує через призму методів і форм такої участі, що визначають 

порядок та обсяг останньої у прийнятті управлінських рішень, закріплених 

законодавчо або підтверджених практикою соціально-трудових відносин [315, 

c. 12].  

Участь в управлінні організацією є суб’єктивним правом кожного, хто в 

ній працює, складовою суттю самих трудових правовідносин. Значна 

чисельність науковців, зокрема В.М. Толкунова [316, c. 10], О.А. Трюхан та ін. 

[317, с. 10], розглядають це право як організаційну єдність 3-х можливостей: 

(а) наявність певних конкретних дій, спрямованих на участь в управлінні, 

тобто обговорювати й вирішувати актуальні питання життєдіяльності 

підприємства, отримувати інформацію, брати участь у роботі колегіальних 

органів підприємства, в розробленні локальних нормативно-правових актів; 

(б) вимагати від власника підприємства або уповноваженого ним органу 

певного поводження щодо сприяння реалізації цього суб’єктивного права 
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працівника; (в) притягати до юридичної відповідальності за перешкоджання 

здійсненню цього права, порушувати питання про дострокове припинення 

повноваження посадовців компанії, причетних до фактів протиправної 

поведінки. 

Залучення персоналу підприємства до управління діяльністю 

останнього, прийняття ділових рішень відбувається з певними цілями й 

завданнями, досягнення яких, безсумнівно, позитивно відобразиться на роботі 

компанії. Теорія мотиваційного менеджменту серед таких цілей виділяє: а) 

одержання максимального внеску від кожного співробітника у виконання 

поставлених перед підприємством цілей; б) установлення прямих контактів з 

усіма працюючими для інформування їх про політику підприємства; в) 

використання досвіду працівників для прийняття важливих і відповідальних 

рішень; г) більш повне і всіляке інформування колективу робітників, що тягне 

за собою зниження кількості конфліктів у ньому між його членами на рівні 

керівника й підлеглого [318, с. 262]. Повне або навіть часткове досягнення 

намічених цілей (завдань), робота з їх реалізації дадуть змогу як слід розкрити 

творчий та організаційний потенціал працівника, надати в доповнення до 

відносин власності почуття належності до підприємства, участі в його 

життєдіяльності, можливості впливати на виробничі й комерційні процеси, що 

відбуваються в самій компанії. 

Специфічний статус працівника, власника корпоративних прав 

підприємства-роботодавця, зумовлює 2 аспекти його участі в управлінні 

товариством. Перший пов’язаний з юридичним фактом володіння акціями 

(часткою у статутному капіталі) й, відповідно, зумовлює гарантовану 

цивільним і господарським законодавством можливість брати участь у 

діяльності органів управління товариства. Що стосується другого аспекту, то 

для нього визначальним є юридичний статус особи як працівника 

підприємства. Саме із цією обставиною норми трудового права пов’язують 

правомочність трудівника брати участь в управлінні товариством. 
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Перебування у складі учасників (акціонерів) юридичної особи пов’язано 

з низкою невід’ємних корпоративних прав. Стаття 116 Цивільного кодексу 

України [319], ст. 88 Господарського кодексу України [320], ст. 25 Закону 

України «Про акціонерні товариства» [321] до числа останніх включає 

можливість акціонерів: (а) брати участь в управлінні справами господарського 

товариства, в розподілі прибутку (одержанні його частини – дивідендів); (б) 

здійснювати відчуження часток у статутному капіталі, цінних паперів, що 

засвідчують участь у товаристві, з переважним правом придбавати 

розміщувані товариством акції пропорційно частці належних йому акцій у їх 

загальній кількості; (в) одержувати інформацію про діяльність компанії, в 

тому числі шляхом ознайомлення з відповідними документами (з річним 

балансом, звітом про фінансовий результат, звітами ревізійної комісії, 

протоколами загальних зборів, наглядової ради і правління); (г) отримати в 

разі ліквідації товариства частину його майна або вартість цієї частини. 

Основним правом працівника, як учасника (акціонера), є участь у загальних 

зборах – вищому органу управління господарським товариством. Важливість 

роботи цього органу підкреслюється тим, що низка питань життєдіяльності 

компанії є виключною компетенцією загальних зборів, як-то: визначення 

основних напрямків діяльності, внесення змін до статуту, розподіл прибутку і 

збитків, зміна розміру статутного капіталу, припинення діяльності 

підприємства та ін.  

Попри важливість засідань загальних зборів, вони проводяться нечасто. 

Тому набагато дієвішим інструментом участі в управлінні акціонерним 

товариством є діяльність наглядової ради [322]. Встановлені законодавцем 

засади формування складу наглядової ради, на нашу думку, досить непогано 

враховують інтереси міноритарних акціонерів, якими найчастіше виступають 

колишні або нинішні члени трудового колективу. Зокрема, у приватних 

акціонерних товариствах кожен акціонер має право делегувати свого 

представника до наглядової ради. А ось для публічних товариств 

законодавство в імперативній формі встановлює порядок обрання членів 
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наглядової ради виключно шляхом кумулятивного голосування, що 

провадиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються 

кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів. Завдяки такій 

системі члени трудового колективу, які мають у власності акції компанії, 

можуть скоординуватись і віддати всі свої голоси за власного представника, 

що значно підвищить його шанси бути обраним до наглядової ради. Хоча не 

варто забувати про можливість регулювання чисельного складу останньої 

мажоритарними акціонерами, що, у свою чергу, такі шанси зменшить.  

Очевидно, факт володіння акціями (часткою у статутному капіталі) не 

впливає безпосередньо на трудові відносини, в тому числі на обов’язки 

працівника по виконанню вимог і вказівок власного керівництва. Урахувавши 

таку ситуацію, законодавство передбачило особливий захист прав акціонерів – 

працівників товариства. Так, положеннями ст. 28 Закону України «Про 

акціонерні товариства» встановлено, що керівники чи колеги не мають права 

вимагати від акціонера – працівника товариства надання відомостей про те, як 

він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, про відчуження 

ним своїх акцій чи намір їх відчужувати, або вимагати передачі довіреності на 

участь у загальних зборах. Порушення цього припису посадовою особою 

підприємства служить підставою притягнення її до адміністративної й 

майнової відповідальності, а то й звільнення з займаної посади (припинення 

дії цивільно-правового чи трудового контракту). Як бачимо, чинне 

законодавство не тільки гарантує власникам корпоративних прав участь в 

управлінні товариством, а й закріплює механізм їх захисту від можливих 

зазіхань (у тому числі з використанням службового становища) на 

конфіденційність і свободу прийняття рішень, пов’язаних з відносинами 

власності на акції компанії. 

Якщо в питанні участі в управлінні товариством працівника як акціонера 

визначальне місце посідають цивільні й господарсько-правові норми, то у 

випадку аналогічної участі працівника вже як учасника трудових відносин такі 

норми відіграють другорядну роль, а на перше місце виходять приписи 
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безпосередньо трудового права. Так, статті 65 і 69 Господарського кодексу 

України [320] містять загальні норми про необхідність поєднання у процесі 

управління вирішення соціально-економічних питань, прав власника щодо 

господарського використання свого майна з участю в управлінні трудового 

колективу. Що ж до форм такої участі, то прямої відповіді тут немає, а 

міститься лише посилання на установчі документи й поточне законодавство. 

Значно більше прав надано працівникам для розв’язання різноманітних 

завдань, пов’язаних з поліпшенням умов праці, гарантіями обов’язкового 

медичного страхування, іншими аспектами соціального розвитку. Усі вони 

вирішуються безпосередньо трудовим колективом за участі власника або 

уповноваженого ним органу відповідно до законодавства, установчих 

документів підприємства й колективного договору. 

З метою підвищення заінтересованості працівників у ефективній 

діяльності товариства практика корпоративного управління може передбачати 

прийняття його органами рішень з певних питань за погодженням з 

представниками трудового колективу, інформування працівників про ці 

рішення, які можуть стосуватися їх інтересів, про участь представників 

трудового колективу в роботі наглядової ради та її комітетів [323]. 

Принципами корпоративного управління передбачено також, що працівникам 

має бути надана можливість своєчасного отримання інформації про 

фінансовий стан товариства й результати його діяльності, про порядок 

управління ним та про суттєві факти, що стосуються фінансово-господарської 

діяльності компанії. Крім того, підприємству належить враховувати їх 

інтереси при реалізації соціальних та екологічних програм; при створенні 

робочих місць і формуванні та зміні розміру статутного капіталу товариства; 

при придбанні ним власних акцій, реорганізації й ліквідації товариства.  

Доволі конкретно участь працівників в управлінні товариством 

визначена у трудовому законодавстві держави. Змістовний аналіз ст. 245 КЗпП 

України дає підстави виділити такі форми участі, як участь загальних зборах 

(конференції), у радах трудових колективів, у професійних спілках, що діють у 
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трудових колективах, в інших органах, уповноважених трудовим колективом 

на представництво, а також одноособове звернення безпосередньо до 

роботодавця з питань поліпшення роботи підприємства, установи чи 

організації і з питань соціально-культурного й побутового обслуговування [7]. 

До складу трудового колективу входять всі громадяни, які своєю працею 

беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту, 

угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з 

підприємством. Деякі вчені розглядають трудовий колектив як окремого 

учасника трудових відносин, як самостійного носія трудових прав та 

обов’язків. В.Л. Костюк, надаючи правову оцінку трудовій правосуб’єктності 

трудового колективу, виділяє її характерні риси, а саме: а) похідний характер 

від правового статусу працівника; б) зумовленість приписами трудового 

права; в) наявність специфічних умов її виникнення; г) здатність мати 

трудоправові повноваження, трудові права й обов’язки; ґ) в ролі ядра (основи) 

виступають трудоправові повноваження, трудові права й обов’язки; д) 

допоміжно-забезпечувальний характер щодо трудової правосуб’єктності 

працівників; е) є умовою виникнення соціально-партнерських правовідносин 

за участю трудового колективу; є) припинення існування разом з ліквідацією 

трудового колективу та/або роботодавця [324]. На наше переконання, це 

твердження науковця вимагає серйозних застережень. Хоча поняття 

«трудовий колектив» і згадується в багатьох нормативних актах, проте в КЗпП 

воно виступає як узагальнююча, збірна категорія, що охоплює всіх 

працівників підприємства. Водночас у контексті реалізації прав і здійснення 

обов’язків трудовою правосуб’єктністю характеризується або сам працівник 

(група працівників), або органи, уповноважені представляти його інтереси 

(збори, профспілка), тоді як трудовий колектив такими якостями не володіє . 

Загальні збори є своєрідним локальним референдумом у трудових 

відносинах [325, с. 199]. Із метою конкретизації цієї форми участі в житті 

підприємства, ми змушені звертатися до законодавства СРСР, бо за часів 

незалежності України це питання так і не отримало належного правового 
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регулювання. За Законом України «Про трудові колективи й підвищення їх 

ролі в управлінні підприємствами, установами й організаціями» загальні збори 

розглядають найважливіші питання життя й діяльності трудових колективів, 

можуть проводитися також по цехах, відділах, дільницях, бригадах. Якщо 

скликання зборів ускладнюється через багатозмінність або територіальну 

роз’єднаність структурних підрозділів, вони можуть провадитись у форматі 

конференції. Періодичність проведення зборів (конференцій) визначається 

мірою потреби, але не рідше як 2-х разів на рік. Вони вважаються 

правомочними, якщо в них бере участь більше половини загальної чисельності 

членів колективу, а в конференції – не менше двох третин делегатів. Рішення 

приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх 

членів трудового колективу [326]. Прийняті рішення оформлюються як 

пропозиції (рекомендації) й мають бути розглянуті роботодавцем у місячний 

строк з обов’язковим повідомленням про результати розгляду. 

Іншою формою участі в управлінні товариством є ради трудових 

колективів. Наприклад, на Донеччині одним з перших представницьких 

органів стала рада, створена на Слов’янському керамічному комбінаті 

наприкінці 1986 р., а вже через півтора року їх структура охоплювала 93 % від 

загальної кількості господарюючих суб’єктів у цьому регіоні. З точки зору 

В.К. Мамутова, Л.О. Савельєва, Н.А. Орлової ради трудових колективів могли 

б зіграти особливу роль для акціонерних товариств відкритого типу й 

сьогодні: не допускати обмеження прав та інтересів працівників, їх масового 

звільнення, несправедливості в розподільних відносинах [327, c. 75, 76, 86]. 

Досягши піку своєї активності на початку 90-х років, їх діяльність з часом 

почала згасати, кількість невпинно зменшуватися, а роль нівелюватись. 

Водночас наявні випадки, коли й у новітніх ринкових умовах з метою надання 

допомоги роботодавцеві у вирішенні нагальних економічних і соціально-

побутових проблем, зміцнення трудової дисципліни й культури праці, ради 

трудового колективу відновлюють свою роботу, продовжують надавати 

можливості працівникам реалізувати своє право на управління підприємством. 
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Розглянемо далі роль професійних спілок як представницького органу в 

житті трудового колективу. Чинне законодавство (в тому числі Конституція 

України) визнає їх повноважними представниками працівників і захисниками 

їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної 

влади й органах місцевого самоврядування, у відносинах з власником або 

уповноваженим ним органом, а також з іншими об’єднаннями громадян. 

Змістовний аналіз глави ХVІ КЗпП України [7], статей 19-33 Закону України 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [200] до найбільш 

важливих способів участі в управлінні підприємством дозволяє віднести 

узгодження (разом з роботодавцем) форм і систем оплати праці, розцінок, 

тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження й розмірів 

надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних і 

компенсаційних виплат; а також вирішення питань робочого часу й часу 

відпочинку, погодження графіка змінності й надання відпусток. Профспілки 

виконують представницькі функції й у відносинах з роботодавцем у процесі 

приватизації об’єктів державної чи комунальної власності, беруть участь у 

роботі комісій з приватизації, представляють інтереси працівників 

підприємства-боржника в комітеті кредиторів при процедурі банкрутства.  

За інформацією офіційного веб-порталу Федерації професійних спілок 

України, це утворення є найбільш чисельним профспілковим об’єднанням в 

Україні. У його лавах нараховується понад 8 млн. осіб – членів профспілок. До 

складу ФПУ входить 43 всеукраїнські профспілки і 27 територіальних 

об’єднань організацій профспілок [328]. Незважаючи на такі солідні цифри, 

що підтверджують активність профспілкового руху в Україні, не треба 

забувати, що ця форма участі трудового колективу найбільш масово 

представлена в державному секторі економіки (бюджетні установи), потужних 

галузевих товариствах (металургійні комбінати, шахти, підприємства палива й 

енергетики, хімічної промисловості). Дрібний же і середній бізнес 

використовує її нечасто, вважаючи зайвим і непотрібним елементом у 
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механізмі управління підприємством, у регулюванні найманої праці і трудових 

відносин.  

Одним з найвагоміших інструментів управління є контроль за діяльності 

адміністрації компанії, в тому числі в питанні фінансово-фіскальної політики. 

У зв’язку з відсутністю належної правової бази, поширити на приватний 

бізнес подібну практику в імперативному порядку держава не може. Водночас 

подібна опція існує щодо державних підприємств. Наказом Міністерства 

вугільної промисловості України від 3 жовтня 2006 року було затверджено 

загальне положення про громадський шахтарський комітет контролю. Цим 

актом у товариствах, що входять до сфери управління цього центрального 

органу виконавчої влади, зобов’язано провести збори трудових колективів, 

створити подібні комітети й затвердити власні положення про їх діяльність.  

Передбачається, що громадський шахтарський комітет контролю 

створюється з представників кожного структурного підрозділу (ділянки) 

підприємства як виборний колегіальний постійно діючий орган, що здійснює 

громадський контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства. 

Основними його функціями є проведення контрольних заходів щодо 

використання державних коштів, майна підприємства; попередження й 

виявлення недоліків, зловживань або порушень у веденні фінансово-

господарської діяльності підприємства; співпраця з контрольно-ревізійною 

службою Мінвуглепрому. При цьому членам комітету надається право: 

(а) входити до складу інвентаризаційної комісії, комісії зі списання 

державного майна й дебіторської заборгованості, тендерного комітету; 

(б) ознайомлюватися з будь-якими матеріалами з питань проведення 

тендерних торгів; (в) аналізувати стан збереження й порядок використання і 

списання державного майна; (г) виконання відповідних програм придбання 

основних засобів і товарно-матеріальних цінностей та їх ефективного 

використання; (ґ) ініціювати розгляд питання про відповідальність 

працівників, у тому числі посадових осіб підприємства, в разі виявлення 

недоліків і зловживань у їх роботі тощо [329]. За результатами свої роботи 
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громадський шахтарський комітет ухвалює рішення (рекомендації), яке 

доводиться до відома роботодавця. Про результати реагування на рішення 

адміністрація підприємства має повідомити у двотижневий строк з моменту 

його отримання. 

Проведений аналіз форм участі трудового колективу у процесі 

управління підприємством дає підстави стверджувати, що в нинішніх умовах 

ця опція акціонера (власника частки в капіталі підприємства) є досить 

обмеженою. Частково це пояснюється застарілістю законодавства, відсутністю 

належної правової бази, яка зобов’язувала б власника підприємства допускати 

трудовий колектив до реальної, а не формальної участі у справах товариства. 

Інша причина полягає в ментальності сторін трудових відносин: (а) у 

пасивності працівників, небажанні займатися іншими справами, окрім 

виконання безпосередньо посадових обов’язків; (б) в неусвідомленні 

роботодавцем позитивних моментів участі трудового колективу в управлінні 

підприємством, у сприйнятті цього процесу виключно через призму зазіхань 

на його організаційно-розпорядчі повноваження. 

Щодо перманентних змін у законодавстві слід відмітити, що вони 

відбуваються не в напрямку розширення прав трудового колективу. 

Наприклад, до набуття чинності Закону України «Про акціонерні товариства» 

чинне законодавство передбачало можливість участі в роботі наглядової ради 

представників працівників. Так, ст. 46 Закону України «Про господарські 

товариства» містила норму, за якою в роботі наглядової ради компанії з 

правом дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового або 

іншого уповноваженого трудовим колективом органу, що підписав 

колективний договір від його імені. Натомість у чинному законодавстві 

вказана норма відсутня. 

У той же час участь у роботі вищих органів управління компанією, 

можливість впливати на її стратегічну політику, структуру, підбір кадрів, 

залучення інвестицій тощо дозволяють ефективніше реалізовувати потенціал 

трудового колективу. Як своєрідний еталон юридичних гарантій участі 
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працівників в управлінні підприємством можна навести німецьку модель 

співучасті працівників в управлінні, що реалізується шляхом укладення 

виробничих угод [330, с. 76, 77]. Ця форма представлена 3-ма моделями 

залежно від типу господарської діяльності і штату компанії. Перша 

застосовується в гірничодобувній і металургійній промисловості, друга і третя 

– в інших секторах економіки з огляду на чисельність працівників (більше або 

менше 2-х тисяч осіб) [331, c. 136]. При першому варіанті склад спостережних 

(наглядових) рад господарюючих суб’єктів (із чисельністю працівників понад 

1 тисячу осіб) складається наполовину з акціонерів (власників частки в 

капіталі), а наполовину з працівників. Важливе значення має положення 

голови ради, адже при рівному співвідношення голосів його голос має 

вирішальне значення. Другий і третій варіанти різняться співвідношенням 

працівників у спостережній раді – йдеться про половину і третину її складу, 

відповідно. Система співучасті профспілок і працівників в управлінні 

справами концернів та інших корпорацій існує в Австрії, Іспанії, Нідерландах, 

Норвегії, Данії, Швеції, Люксембурзі. При цьому паритетна співучасть ніде не 

передбачена, і представники трудящих і профспілок складають одну третину 

складу наглядової ради [332, с. 29].  

Звичайно, при закріпленні подібної моделі в Україні потрібно буде 

законодавчо врегулювати порядок звітності членів наглядової ради перед 

трудовим колективом, який їх обрав, зокрема, в частині конфіденційності, 

механізму збереження комерційної таємниці, критерії відбору до ради, та інші 

моменти. Проте в будь-якому випадку цей спосіб формування органів 

управління знизить ризик ігнорування інтересів працівників, надасть змогу з 

урахуванням з реальної оцінки справ на підприємстві правильно спланувати 

стратегію й реалізацію виробничої й комерційної політики компанії. 

Незважаючи на законодавчу невизначеність, зараз набуває все більшого 

поширення концепція партисипативного управління. Цей метод менеджменту 

в перекладі з англійської («participative management») дослівно означає 

«управління, засноване на участі». Ця концепція, орієнтована на якомога 
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ширше залучення персоналу підприємства до прийняття різноманітних 

рішень, пов’язаних з його функціонуванням, на поєднання й ототожнення 

життєвих пріоритетів і цінностей працівника й організації, на розвиток 

почуття єдиної команди (корпоративного духу), культивує відчуття 

причетності до загальної справи через можливість прийняття рішень і 

донесення своєї точки зору до керівництва компанії. 

Логіка такого спільного управління полягає в наступному: коли 

працівник зацікавлено бере участь у різних формах діяльності, він отримує 

задоволення від цього, і як наслідок – працює з підвищеною ефективністю, 

максимально розкриває свої здібності й можливості. Надається можливість 

рядовим працівникам фірми самостійно приймати рішення щодо засобів і 

методів виконання роботи. Їх залучають до раціоналізаторства, винахідництва, 

дають їм змогу самостійно контролювати свою роботу [333, c. 43]. 

Партисипація в жодному разі не применшує ролі, прав і відповідальності 

керівників. В основі їх відносин з найманими працівниками лежить 

делегування повноважень, використання дорадчих принципів. Цілі 

партисипативного управління полягають у тому, щоб досягти підвищення 

рівня задоволення працівників своєю діяльністю в організації й забезпечити 

якнайефективніше функціонування виробництва [334, с. 82]. 

Визначаючи напрямки реалізації партисипативного управління, можна 

скористатися напрацюваннями В.П. Сладкевич. До їх числа науковець 

відносить:  

 одержання працівниками права самостійно приймати рішення 

щодо того, як їм здійснювати власну трудову діяльність з виконання 

планового завдання (наприклад, запровадити гнучкий графік роботи або 

використовувати відповідну технологію вирішення завдань);  

  безпосереднє залучення до прийняття групових рішень з питань 

виробництва (оплата праці, використання ресурсів і матеріалів);  
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 отримання працівниками права контролю за якістю продукції, 

встановлення особистої чи групової відповідальності за її кінцевий результат 

(особисте клеймо якості, бригадний контроль якості тощо); 

 особиста або групова участь в інноваційній, винахідницькій і 

раціоналізаторській діяльності;  

 урахування побажань працівників при створенні виробничих і 

функціональних підрозділів [335, c. 73].  

Сюди можна також віднести вибір режиму відпочинку, постановку 

завдань, що потребують виконання, прийняття рішень щодо їх черговості, 

формування робочих груп (структурних підрозділів), у складі яких 

працюватиметься найбільш комфортно, та ін. Як бачимо, за допомогою 

партисипативного управління, навіть за відсутності загальних регулюючих 

норм актами локальної нормотворчості можна запровадити досить дієві 

механізми участі працівників в управлінні поточною діяльністю товариства. 

Це дасть змогу підвищити рівень мотивації і трудової дисципліни, розкрити 

творчий і трудовий потенціал персоналу, збільшити продуктивність праці і 

зменшити конфліктність у колективі. Кожен працівник відчуватиме свою 

необхідність підприємству, небайдужість керівництва до власних пропозицій з 

оптимізації роботи і врахування кращих з них. 

Таким чином, економічні методи забезпечення трудової дисципліни 

сприяють належному й добросовісному виконанню посадових обов’язків 

шляхом специфічного поєднання 3-х чинників: а) прийняття сучасного 

законодавства, що регулює економічні відносини, й надання широких прав 

підприємствам у регулюванні питання оплати і стимулювання праці; б) участь 

працівників у статутному капіталі роботодавця (приватизація, інші способи 

набуття працівниками корпоративних прав); в) участь працівників в 

управлінні підприємством з огляду на його статус як акціонера, так і члена 

трудового колективу. Сукупність цих чинників відображає потребу 

рівноправного поєднання праці й капіталу, що сприятиме формуванню нової 

виробничої культури під впливом участі працівників в управлінні, створить 
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економічні підстави для свідомого ставлення до праці й до виконання своїх 

службових обов’язків, до неприпустимості порушень правил поведінки на 

підприємстві. 

 

 

3.3 Організаційні методи забезпечення трудової дисципліни 

 

Забезпечення трудової дисципліни є досить складним і багатовекторним 

процесом. Звичайно, значну роль у його механізмі відіграють свідоме 

ставлення до праці й вольовий вплив третіх осіб (у першу чергу роботодавця), 

спрямований на формування такого ставлення. Проте не варто забувати, що 

нормативне поле окремого підприємства, встановлюючи, так би мовити, 

правила гри за умовами конкретного суб’єкта господарювання, має не менш 

важливе значення. По-перше, ним визначаються організаційна структура 

роботи компанії, повноваження й порядок взаємодії підрозділів (окремих 

працівників) між собою й зі сторонніми особами, корпоративні нормативи й 

інструкції, спрямовані на чітку, цілісну і злагоджену роботу трудового 

колективу. По-друге, воно забезпечує правові підстави (порядок) вольового 

впливу роботодавця, спрямованого на формування й закріплення належного, 

сумлінного ставлення працівника до виконання посадових обов’язків. З огляду 

на важливість усіх цих організаційних моментів, на прямий зв’язок між 

ефективністю їх дії й рівнем дотримання дисципліни праці існують усі 

підстави вести мову про необхідність окремого виділення й дослідження 

організаційних методів забезпечення трудової дисципліни. 

Норми ст. 140 КЗпП України одним з необхідних складників процесу 

належного виконання працівником посадових обов’язків називають створення 

необхідних умов для нормальної високопродуктивної роботи [7]. Що 

стосується наукових напрацювань правознавців у даній сфері, то їх кількість, а 

головне – змістовне наповнення є досить обмеженим. Наприклад, 

Н.Б. Болотіна звертає увагу на те, що в сучасних умовах питання дотримання 
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дисципліни праці вимагає звернення до напрацювань менеджменту як науки 

про керівництво (управління) людьми – окремими працівниками, робочою 

групою, трудовим колективом. Предметом менеджменту є правове 

регулювання системи суспільних відносин щодо організації управління 

персоналом. Відносини щодо забезпечення дисципліни парці є складником 

цієї системи [231, с. 427]. Поділяючи в цілому позиції названого науковця, 

колектив авторів підручника з трудового права у складі В.В. Жернакова, С.М. 

Прилипка, О.М. Ярошенка та інших правознавців наголошує, що організаційні 

методи полягають у вдосконаленні організації виробництва у плані управління 

персоналом, останнє, будучи складником управління підприємством, повинно 

бути спрямовано на задоволення як потреб підприємства, так і інтересів 

кожного з його працівників й суспільства в цілому. Праця може бути 

ефективною в комплексі з організацією виробництва й управління. Перед 

підприємством постає завдання створити умови, що забезпечують оптимальне 

використання людських ресурсів з метою збалансування інтересів споживачів, 

підприємства й кожного працівника [233, с. 327]. 

Колектив авторів ще одного підручника, очолюваний П.Д. Пилипенком, 

звертає більшу увагу безпосередньо на трудових аспектах проблеми. 

Організаційні методи здійснюються самим роботодавцем. Відповідно, саме на 

нього покладені основні обов’язки по створенню необхідних умов для 

нормальної роботи підприємства. Зокрема, він відповідає за забезпечення: (а) 

належних умов праці: кожен повинен працювати за спеціальністю і 

кваліфікацією, що встановлено трудовим договором, мати робоче місце, 

своєчасно до початку роботи бути ознайомленим з поставленим завданням і 

забезпеченим роботою протягом всього робочого дня; (б) безпечних умов 

праці, справного стану устаткування, впровадження найновіших досягнень 

науки, техніки й наукової організації праці; (в) вжиття заходів щодо 

підвищення ефективності виробництва, якості роботи і продукції, поліпшення 

організації, підвищення культури виробництва та ін. [195, с. 351, 352]. 
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Організаційні методи забезпечення трудової дисципліни дозволяють 

конкретизувати трудові функції персоналу. Кожен працівник отримує чітку 

вказівку на коло власних обов’язків і на ті межі, за які його поведінка у 

процесі виконання трудових функцій не повинна виходити. У цьому 

виявляється, як слушно зауважує Ю.В. Топчеєва, «контрольована свобода» 

працівника, який діє в межах наданих йому повноважень, обирає той спосіб 

виконання посадових зобов’язань, який найбільше йому підходить, але при 

цьому знає міру дозволеного [247, с. 753, 754]. 

Організаційні методи спрямовані на системне узагальнення і 

впорядкування шляхом вироблення чітких механізмів та алгоритмів у процесі 

виробництва і збуту товару (послуги), управління трудовими ресурсами. Для 

забезпечення зручності аналізу способів забезпечення дотримання 

дисциплінарних приписів персоналом компанії, вважаємо за потрібне 

розглянути їх детальніше в розрізі 3-х складників – організаційного 

регламентування, організаційного нормування й організаційного 

інструктування. Використання саме такого підходу надасть можливості 

найбільш повною й об’єктивною мірою оцінити систему нормативних і 

розпорядчих актів, що функціонують у компанії, забезпечують її злагоджену 

роботу, в тому числі трудову дисципліну. 

Організаційне регламентування передбачає наявність системи 

внутрішніх документів, узагальнених стандартів, які у своїй сукупності 

забезпечували б розуміння структури підприємства, компетенцію його 

підрозділів, правовий статус і виконання функціональних обов’язків вищими 

органами управління товариством. У першу чергу йдеться про статут 

(засновницький договір) компанії. Згідно з вимогами статей 88 і 89 Цивільного 

кодексу України [319], статей 82 і 89 Господарського кодексу України [320] у 

цих документах в обов’язковому порядку вказуються органи управління 

товариством, механізм їх призначення і компетенція, порядок прийняття 

рішень. Відповідні відомості заносяться також до єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій. Посадовими особами визнаються громадяни, які є 
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членами вказаних органів управління: голова і члени виконавчого органу, 

наглядової ради, голова ревізійної комісії (ревізор). Посадовцями 

господарського товариства не можуть бути особи, службову або іншу 

діяльність яких визнано Конституцією України й законом несумісною з 

перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на 

відповідних посадах заборонено рішенням суду. Установчий документ 

товариства, визначаючи повноваження органів управління, може також 

передбачати як особливі умови заохочень, які до них застосовуються, так і 

підвищені професійні й моральні вимоги, можливість дострокового 

припинення контракту у випадку порушень дисциплінарних чи етичних норм. 

Стаття 64 Господарського кодексу України присвячена питанню 

організаційної структури підприємства. Законодавець делегує роботодавцеві 

право самостійно визначати власну організаційну структуру, встановлювати 

чисельність працівників і штатний розпис. Передбачено, що структура 

компанії може включати структурні підрозділи виробничі (виробництва, цехи, 

відділення, департаменти, дільниці, бригади, бюро), а також функціональні 

апарату управління (управління, відділи, бюро, служби). Функції, права й 

обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями 

про них, що затверджуються в порядку, встановленому статутом підприємства 

або іншими установчими документами [320].  

Як влучно зауважують Л.І. Нечаюк і Н.О. Телеш, організаційна 

структура будь-якого підприємства є своєрідним каркасом, навколо якого 

будуються всі складники підприємства, вона відбиває упорядковане 

розташування його управлінських елементів і форму їх взаємозв’язку, 

перетворюючи діючу структуру на систему [336, c. 134]. А ось В.М. Гриньова 

акцентує основну увагу на відносинах ієрархічної підпорядкованості, 

підкреслюючи, що організаційно-управлінська структура становить 

сукупність вертикальних і горизонтальних зв’язків, які забезпечують 

упорядкованість, координацію й регулювання діяльності організації з 

досягнення поставлених цілей [337, с. 203]. Організаційна структура регулює: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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(а) розподіл завдань по відділах і підрозділах підприємства, (б) їх 

компетентність у вирішенні певних проблем і (в) загальну взаємодію відділів і 

підрозділів. Вона безпосередньо впливає на реалізацію стратегії підприємства, 

його взаємодію із зовнішнім середовищем, на ефективне вирішення 

поставлених завдань [338]. Отже, роботодавець незалежно від того, яку саме 

модель структури застосовує на практиці (лінійну, функціональну, лінійно-

функціональну, матричну), віддзеркалює в ній власне бачення побудови й 

устрою підприємства, розміщення і взаємодії різних ланок бізнесу. Нова 

(оновлена) структура підприємства вводиться в дію, як правило, наказом його 

керівника. 

Іншим, не менше важливим документом, який регламентує діяльність 

підприємства, є штатний розпис. Він відіграє важливу регламентуючу роль у 

функціонуванні товариства, фіксуючи його внутрішню структуру, чисельність 

персоналу, місячний фонд заробітної плати (в тому числі надбавки, доплати), 

служить підставою для прийняття кадрових рішень (прийом на роботу, 

встановлення посадового окладу, належності до внутрішнього підрозділу 

тощо). Штатний розпис затверджується власником або уповноваженим ним 

органом на поточний (календарний) рік шляхом видання спеціального 

локального нормативного акта (наказу), що визначає чисельність працівників 

кожної професії з розподілом штатних одиниць за структурними підрозділами 

підприємства. Протягом року до штатного розпису можуть бути внесені зміни 

в разі структурної перебудови підприємства (створення нових, ліквідація 

існуючих підрозділів), введення (виведення) штатних одиниць, змін розміру 

посадових окладів, а також суттєвих умов праці (назв посад, розрядів, 

категорій тощо) [339, c. 111].  

Відзначимо, що періодичність і число змін законодавством не 

обмежується. Можна також затверджувати наказом по підприємству нову 

редакцію штатного розпису з одночасним скасування дії попереднього. Згідно 

з листом Міністерства соціальної політики від 27 червня 2007 року [340], 

враховуючи необхідність урегулювання й забезпечення прав працівників на 
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працю, на її оплату й на захист від незаконного звільнення, затвердження 

штатного розпису на підприємстві є обов’язковим, а відсутність слід вважати 

порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може нести 

адміністративну відповідальність відповідно до ч. 1 ст. 41 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення [341]. Якщо з приводу найменування 

підрозділів підприємства жодних вимог немає, то некоректні назви посад (не 

передбачені національним класифікатором) у штатному розписі, їх 

перенесення до трудових книжок може бути підставою притягнення 

роботодавця до відповідальності за порушення правил їх ведення (внесення 

неточних записів про виконувану роботу).  

Важливим чинником дотримання дисциплінарних правил є матеріальна 

мотивація до праці. Відповідно, важливе значення в організаційному 

регламентуванні відводиться локальним нормативним актам, що закріплюють 

процедуру й порядок виплати основної й додаткової заробітної плати. Серед 

взаємних зобов’язань сторін щодо регулювання виробничих, трудових і 

соціально-економічних відносин у колективному договорі передбачається 

нормування й оплата праці, встановлення форм, системи й розмірів зарплати 

та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо), а також 

встановлення гарантій, компенсацій і пільг. Додатково в компанії повинно 

діяти положення про оплату праці, що затверджується керівником з 

обов’язковим дотриманням вимог законодавства (мінімальні стандарти), а 

також державних, регіональних, галузевих угод, укладених між 

роботодавцями і профспілками. 

З метою регламентації внутрішньої корпоративної роботи структурних 

елементів компанії мають бути розроблені й затверджені положення про 

кожен з них. На підставі положення про відповідний структурний підрозділ 

організовується його повсякденна діяльність, визначаються завдання, 

функціональні обов’язки працівників, що входять до його складу, 

відповідальність колективу. У подальшому ці моменти уточнюються в 

посадових інструкціях. Застосування положень створює умови для 
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оцінювання результатів діяльності структурної одиниці, прийняття рішення 

про доцільність та обсяги морального (матеріального) стимулювання її 

працівників. 

Окрім документів, наявність яких є обов’язковою, набуває поширення 

практика прийняття й застосування актів (етичних кодексів), що піднімають 

на якісно вищий рівень ступінь моральності й дисциплінованості трудівників 

при виконанні ними посадових обов’язків. Як зазначає І.Н. Герчикова, кодекс 

етики в бізнесі – це звід моральних принципів, норм і правил поведінки однієї 

особи або групи осіб, що визначає оцінку їх дій з погляду взаємовідносин з 

іншими суб’єктами бізнесу, відносин у колективі й у суспільстві на підставі 

дотримання цих норм і принципів, що поділяються ними [342, с. 390]. Як 

приклад, можна навести кодекс етики групи Метінвест. Закріплюючи 

принципи ділової етики для працівників підприємства, цей локальний акт 

додатково до загальних трудових норм рекомендує інформувати керівника про 

відомі особі факти вживання наркотиків, алкоголю, організацію азартних ігор 

в офісі, уникати ситуацій, що можуть спричинити конфлікт інтересів, 

повідомляти про випадки хабарництва й корупції своєму безпосередньому 

керівництву. Одночасно із цим персоналу забороняється: заохочувати 

досягнення високих результатів діяльності шляхом порушення вимог закону, 

етики, техніки безпеки; курити на території компанії (крім спеціально 

відведених для цього місць), у її транспортних засобах; зловживати 

службовим становищем з метою отримання особистої вигоди; давати й 

отримувати хабарі (гроші, подарунки, додаткові блага) [343]. Недотримання 

норм і стандартів, описаних у кодексі етики, як і приховування чи несвоєчасне 

повідомлення про відомі факти його порушення іншими працівниками, 

переслідування осіб, які повідомили про порушення, відмова від співпраці під 

час проведення внутрішніх розслідувань кваліфікуються як серйозні 

порушення, за які можуть бути застосовані дисциплінарні санкції. 

Як бачимо, основними документами, в яких відображено організаційна 

регламентація роботи підприємства, є статут, штатний розпис, затверджена 
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структура підприємства, положення про структурні підрозділи, оплату праці, 

преміювання (матеріальне стимулювання), колективний договір та ін. Чіткість 

формулювань, змістовного наповнення названих правових актів, доступність і 

раціональність їх положень значно підвищить культуру, надійність і якість 

управління.  

Критерієм дотримання чи недотримання працівником трудової 

дисципліни є факт виконання ним своїх посадових функцій. З метою 

підвищення рівня об’єктивності оцінювання роботодавцем такого виконання у 

правовому полі (як загальнодержавному, так і локальному) існує низка актів, 

що встановлюють найрізноманітніші нормативи роботи персоналу. Основним 

змістом організаційного нормування і є дії власника підприємства або 

уповноваженого ним органу по впровадженню й використанню цих 

нормативів. Як зазначає О.А. Грішнова, за своєю суттю нормування праці – це 

особливий вид діяльності з управління підприємством, головною метою якого 

є встановлення оптимального співвідношення між витратами й результатами 

праці, а також між чисельністю працівників різних груп і кількістю одиниць 

обладнання. При цьому ця діяльність може включати: (а) аналіз виробничого 

процесу, (б) поділ його на частини, (в) вибір оптимального варіанту технології 

й організації праці, (г) проектування режимів роботи обладнання, прийомів і 

методів роботи, систем обслуговування робочих місць, режимів праці й 

відпочинку, (ґ) розрахунок норм згідно з особливостями технологічного і 

трудового процесів, (д) їх впровадження й подальше коригування у зв’язку зі 

зміною організаційно-технічних умов трудової діяльності [344, c. 290]. 

Цілком очевидно, що найголовніше місце посідають трудові нормативи 

(норми праці). Правовому регулюванню цього питання присвячено окремий 

розділ КЗпП України, міжгалузеві, галузеві, відомчі й місцеві норми та 

нормативи, підзаконні й локальні правові акти, численні роз’яснення й 

рекомендації центральних органів виконавчої влади. Відповідно до 

рекомендацій щодо нормування праці в галузях народного господарства цей 

процес є складником управління виробництвом. Він включає встановлення 
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необхідних витрат праці (часу) на виконання робіт окремими робітниками 

(бригадами), а на цій підставі – закріплення норм праці. Необхідними 

визнаються витрати, що відповідають ефективному для конкретних умов 

виробництва використанню трудових і матеріальних ресурсів за умов 

дотримання науково обґрунтованих режимів праці й відпочинку. Міністерство 

соціальної політики України у власних рекомендаціях виділяє 4 види норм 

праці: 

 норма часу – це розмір витрат робочого часу, встановлений для 

виконання одиниці роботи працівником або групою працівників відповідної 

кваліфікації в певних організаційно-технічних умовах; 

 норма виробітку – це встановлений обсяг роботи, який працівник 

чи група працівників відповідної кваліфікації повинні виконати за одиницю 

робочого часу; 

 норма обслуговування – це кількість виробничих об’єктів 

(одиниць обладнання, робочих місць, об’єктів тощо), які працівник чи група 

працівників певної кваліфікації мають обслужити протягом одиниці робочого 

часу. Різновидом норм обслуговування є норма управління, що визначає 

чисельність працівників, підпорядкованих одному керівникові; 

 норма (норматив) чисельності – це встановлена чисельність 

робітників певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для 

виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або обсягів робіт. 

За цими нормами визначаються також витрати праці за професіями, 

спеціальностями, групами або видами робіт, окремими функціями в цілому по 

підприємству, цеху або його структурному підрозділі [345]. Для осіб, праця 

яких оплачується погодинно, може встановлюватися нормоване завдання як 

закріплений обсяг роботи, який належить виконати за певний проміжок часу.  

Звичайно, при повсякденній виробничій діяльності завжди можливі 

незаплановані, непередбачувані ситуації, що впливають на виконання 

посадових обов’язків. Тому законодавством передбачено, що встановлені 

нормативи мають застосовуватися лише в разі забезпечення нормальних умов 
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праці, якими в розумінні ст. 88 КЗпП України є: а) справний стан машин, 

верстатів і пристроїв; б) належна якість матеріалів та інструментів, необхідних 

для виконання роботи, і їх вчасне подання; в) вчасне постачання виробництва 

електроенергією, газом та іншими джерелами енергоживлення; г) своєчасне 

забезпечення технічною документацією; ґ) здорові й безпечні умови праці 

(додержання правил і норм з техніки безпеки, необхідне освітлення, опалення, 

вентиляція, усунення шкідливих наслідків шуму, випромінювань, вібрації та 

інших чинників, що негативно впливають на здоров’я працівників) [7]. 

Чинне законодавство передбачає, що норми праці встановлюються для 

працівників на невизначений строк відповідно до досягнутого рівня техніки, 

технології, організації виробництва і праці. Їх запровадження, як і зміна чи 

перегляд, здійснюється роботодавцем за погодженням з профспілкою 

(профспілковим представником). При цьому персоналу мають бути роз’яснені 

причини перегляду нормативів, а також умови, за яких будуть застосовуватися 

нові правила. Хоча видозміна норм праці не є істотною зміною її умов, 

працівник повинен бути попереджений не пізніше як за один місяць до 

введення в дію нових положень з нормування. Як правило, зміни стосуються 

нормативів, затверджених на стабільні за організаційно-технічними умовами 

роботи. Водночас, вони не стосуються норм тимчасових, що встановлюються 

на період освоєння тих чи інших робіт за відсутністю затверджених 

нормативних матеріалів для нормування праці, й одноразових норм, що 

встановлюються на окремі роботи, що мають одиничний характер, тобто 

позапланових, аварійних. 

Під час здійснення управлінських робіт основними методами 

нормування виступають метод аналогів, прямого й непрямого нормування. За 

методом аналогів установлюються нормативи витрат часу за аналогією з 

передовими організаціями. Метод прямого нормування використовується для 

визначення нормативів постійно повторюваних робіт. Метод непрямого 

нормування враховує вплив різних чинників на навантаження працівників. 

Аналіз витрат робочого часу може провадитися за допомоги хронометражу, 
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порівняння фактичних витрат часу по кожному виду робіт з нормативами, 

порівняння фактичних витрат часу певної особи із середніми витратами часу 

інших робітників того ж рівня, а також за допомогою методу спрощених 

спостережень і фотографії робочого часу [346].  

Ми вже звертали увагу на можливість зміни трудових нормативів через 

різноманітні чинники, якими можуть бути: введення нового устаткування, 

впровадження більш прогресивної технології, поліпшення технологічного й 

організаційного оснащення, інструменту, вдосконалення конструкцій виробів, 

механізація й автоматизація виробничих процесів, покращання організації 

робочих місць, їх раціоналізація, використання нових видів матеріалів, 

сировини, палива, запровадження раціоналізаторських пропозицій тощо [345]. 

Запровадження нових, більш прогресивних норм здійснюється за допомогою 

перевірки діючих нормативів. У перебігу роботи спеціальної комісії стосовно 

кожної норми приймається рішення про її атестацію (технічно і практично 

обґрунтовані норми) або про відмову в ній і відправлення на перегляд 

(застарілі й неправильно сформовані положення). 

Норми праці зазвичай є усередненими показниками, відповідно, окремі 

особливо відповідальні й сумлінні працівники завдяки власними моральним і 

професійним якостям можуть в рази перевищувати ці нормативи (можна 

згадати приклад О.Г. Стаханова та інших передовиків виробництва). Реакція 

на це законодавця є подвійною. З одного боку, закріплено положення, що 

подібні факти не є підставою для перегляду загальних норм, а з іншого – 

роботодавець, заінтересований у подібному новаторстві, повинен ширше 

застосовувати заохочення, інші форми мотивації за збільшення обсягу 

виконуваних робіт меншою чисельністю працівників, оперувати новими 

прийомами праці й передовим досвідом. Додатковим стимулом для авторів 

винаходу, корисної моделі, промислового зразка, раціоналізаторської 

пропозиції, що викликали зміну технічних норм і розцінок, є збереження 

попередніх розцінок (як і можливості отримати більше коштів) на строк від 3-

х до 6-ти місяців (залежно від ступеня участі в новації). 
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У системі приписів організаційного нормування в контексті 

забезпечення дисципліни праці є дуже важливими організаційно-управлінські 

нормативи, серед яких центральне місце посідають правила внутрішнього 

трудового розпорядку. Цей акт локальної правотворчості затверджується на 

підставі типових правил трудовими колективами (профспілкою) за поданням 

власника або уповноваженого ним органу. У деяких галузях народного 

господарства (силові органи, стратегічні сектори економіки) для окремих 

категорій працівників діють статути й положення про дисципліну (наприклад, 

дисциплінарні статути органів внутрішніх справ, Збройних Сил України, 

прокуратури, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, 

служби цивільного захисту, положення про дисципліну гірників та ін.). 

 Варто відзначити, що питання трудового розпорядку і правила, що його 

регулюють, посідають чільне місце в роботах багатьох науковців, які 

спеціалізуються на трудовому праві. Так, О.А. Абрамова звертає належну 

увагу на тому, що закон не передбачає спеціальних вимог до змісту правил 

внутрішнього трудового розпорядку, а тому в кожному конкретному випадку 

вони визначаються на розсуд роботодавця [111, с. 34]. Підтримуємо думку 

О.М. Ярошенка стосовно того, що локальне нормативно-правове регулювання 

дійсно дає можливість учасникам спільного процесу праці самостійно 

визначати умови співробітництва, максимально враховуючи специфіку 

підприємства та його трудового колективу [112, с.131]. Дійсно, хто ж як не 

учасники трудових відносин найкраще знають, як їм оформити умови й 

порядок спільної праці? Водночас трудове законодавство (до речі, яке діє ще з 

радянських часів) дещо обмежує таку свободу, зобов’язуючи роботодавця й 

найманий персонал брати за основу типові правила.  

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і 

службовців підприємств, установ, організацій мають на меті сприяти 

вихованню працівників у дусі добросовісного ставлення до праці, зміцнення 

трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, раціонального 

використання робочого часу, високої якості робіт, підвищення продуктивності 



262 

праці й ефективності суспільного виробництва. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку підприємств, установ, організацій повинні відповідати 

Типовим правилам (галузевим, якщо такі прийняті), не суперечити їм. Вони 

вивішуються в цехах (відділах) на видних місцях і в такий спосіб доводяться 

до відома працівників. Питання, пов’язані із застосуванням таких правил, 

вирішуються адміністрацією підприємства, установи, організації в межах 

наданих їй прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством і цими ж 

правилами внутрішнього розпорядку, разом з профспілковим комітетом чи 

іншим органом представництва працівників або за погодженням з ним. Окремі 

питання вирішуються трудовим колективом або адміністрацією разом з 

останнім згідно з їх повноваженнями. Структура Типових правил 

внутрішнього трудового розпорядку включає такі розділи: «Загальні 

положення», «Порядок прийняття та звільнення робітників і службовців», 

«Основні обов’язки робітників і службовців», «Основні обов’язки 

адміністрації», «Робочий час і його використання», «Заохочення за успіхи в 

роботі», «Відповідальність за порушення трудової дисципліни» [34]. 

Закріплення всіх цих аспектів у правилах внутрішнього трудового розпорядку 

конкретного підприємства є суттєвим дисциплінарно-регулятивним елементом 

функціонування компанії. 

Актом організаційного нормування є положення про службові 

відрядження в межах України й за кордон працівників, що пов’язано з 

виконанням службових доручень за їх посадовими функціями, запрошеннями 

до участі в нарадах, семінарах, конференціях, судових слуханнях, переговорах 

з діловими партнерами тощо. Як правило, положення про відрядження 

передбачає порядок його оформлення і реєстрації (службова записка, завдання 

на відрядження, наказ, розпорядження про відрядження, посвідчення про 

відрядження). Особливо вагоме значення має закріплення нормативів коштів, 

які можуть бути витрачені (добові, оплата готелю, транспорту), й оформлення 

звіту про їх витрачання.  
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Установлення організаційно-управлінськими нормативами правил 

використання робочого часу й часу відпочинку, розпорядку оформлення 

найму, звільнення чи переведення осіб, відправлення їх у відрядження, заходи 

заохочень і стягнень, процедури їх застосування, використання в диспозиції 

правових норм чітких позицій (часові рамки, переліки документів та ін.) надає 

змогу знизити ризик виникнення проблем (конфліктів, протиріч, 

непорозумінь) у процесі трудової діяльності. У разі розгляду спору сторін у 

судовому порядку обов’язково використовуватиметься судом закріплення в 

тексті правил тієї чи іншої норми, порушення якої було підставою для 

звернення працівника до суду. 

Якісно технічні нормативи включають різноманітні вимоги до продукції 

чи послуги, затверджені державою. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про 

стандартизацію» це поняття включає в себе діяльність, що полягає у 

встановленні положень для загального й багаторазового застосування 

стандартизації щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення 

оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є 

підвищення ступеня відповідності продукції, процесів і послуг їх 

функціональному призначенню, усуненню бар’єрів у торгівлі і сприянню 

науково-технічному співробітництву [347]. У середовищі якісно-технічних 

нормативів провідне місце посідають такі правові акти, як стандарти й 

технічні умови. Стандарти встановлюють призначені для загального й 

багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, що 

стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або 

послуги, дотримання яких є необов’язковим. Стандарт може містити вимоги 

до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, 

застосовуються до певної продукції, процесу чи послуги. Технічні умови 

можуть бути стандартом, його частиною, невід’ємною частиною комплекту 

конструкторської, технологічної, іншої технічної документації на продукцію 

або окремим документом. Дотримання стандартів і технічних умов є особливо 

важливим при будівництві, промисловому виробництві, роботах з підвищеною 
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небезпекою, оскільки найменше порушення нормативів може викликати 

значне лихо, включно з втратою людських життів і притягненням винних осіб 

до кримінальної відповідальності. 

Сфера нормування також включає різноманітні нормативи технологічні 

(наприклад, маршрутні й технологічні карти), експлуатаційно-ремонтні 

(нормативи планово-попереджувального ремонту тощо), фінансові кредитні 

(розмір власних обігових коштів, страхових резервів, погашення банківських 

кредитів, розміри амортизації), матеріально-постачальницькі і транспортні 

(норми витрати паливно-мастильних матеріалів, сировини, пробігу 

автотранспорту та ін.), календарно-планові (ритм виробництва, величина 

запасів, тривалість виробничого циклу), нормативи рентабельності і 

взаємовідносин з бюджетом. Організаційне нормування за допомогою 

загальнодержавних і локальних приписів дозволяє сформувати певні межі 

дозволеної й суспільно бажаної поведінки, вихід за рамки яких буде негативно 

оцінений роботодавцем, а в деяких випадках і правоохоронними органами, в 

тому числі з можливістю притягнення винної особи до одного з видів 

юридичної відповідальності. 

Організаційно-методичне інструктування припускає роз’яснення 

працівникам цілей і завдань майбутньої роботи, норм, що визначають порядок 

її здійснення, а також ознайомлення з умовами її виконання [348, с. 412]. Ця 

діяльність реалізується на практиці у формі різноманітних інструкцій, правил 

(інструктажів), проведення яких зумовлено обов’язковістю загальнодержавних 

чи локальних актів правотворчості. Інструкції (правила) є обов’язковими 

настановами, вказівками, що окреслюють коло посадових функцій, порядок 

виконання будь-яких робіт, використання технічних та управлінських засобів, 

розпоряджувальних актів вищестоящих органів і наказів безпосередньо 

підприємства. Як приклад, можна згадати положення про комерційну 

таємницю (визначення порядку обігу інформації з обмеженим доступом), 

правила укладання договорів (закріплення послідовності дій по підготовці, 

підписанню й виконанню правочинів), положення про оброблення й захист 
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персональних даних (передбачено захист особистої інформації, яка 

використовується в роботі), порядок дій при виникненні надзвичайних 

ситуацій тощо. 

Найбільш важливим проявом організаційно-методичного 

інструктування й механізму розмежування функціональних обов’язків 

персоналу є система діючих на підприємстві посадових інструкцій, у яких 

закріплюються організаційно-правовий статус працівника, його права й 

обов’язки, завдання й цілі роботи, кваліфікаційні вимоги, відповідальність. 

Вимоги посадових інструкцій беруться до уваги при прийнятті рішень 

стосовно зарахування кандидата на вакантну посаду, при атестації, 

переведенні на іншу роботу. Вони є визначальними при розгляді питання 

невиконання чи неналежного виконання ним службових зобов’язань, 

притягнення порушника до дисциплінарної відповідальності чи при вжитті 

інших заходів виховного впливу. 

Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що 

зафіксовані у штатному розписі підприємства. Як виняток із загального 

правила, правове положення вищого керівництва підприємства може 

фіксуватись у статуті компанії, в документі про виконавчий орган управління 

товариством. До процесу розроблення кожної інструкції потрібно підходити 

індивідуально, проте не забувати про наявність певних загальноукраїнських 

стандартів у цій сфері. Рекомендації щодо структури, змісту розділів містяться 

в Довіднику кваліфікаційних характеристик працівників [349], найменування 

посад зазначені у Класифікаторі професій [350]. Необхідність погодження 

змісту посадових інструкцій з вимогами зазначених вище нормативних актів 

пов’язана з практикою. У випадку виникнення суперечностей між 

роботодавцем і найманими працівником щодо належності виконання останнім 

своїх обов’язків суд чи комісія по трудових спорах факти невідповідності буде 

трактувати на користь працівника, а тому порушення спірних норм не буде 

вважатися проступком, а притягнення до відповідальності – неправомірним. 

Навряд чи такі непорозуміння підуть на корить дисципліні праці, тому краще 
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попереджувати можливі проблеми ще на етапі розроблення й затвердження 

посадових інструкцій. 

Затвердження посадових інструкцій, як і внесення змін і доповнень до їх 

тексту, здійснюються на підставі наказу (розпорядження) власника або 

уповноваженого ним органу. При цьому потрібно пам’ятати, що у разі 

внесення змін, не пов’язаних з професією працівника, їх правомірність може 

бути поставлена під сумнів, оскільки на особу покладаються завдання, 

фактично не передбачені її професією (кваліфікаційним рівнем), й не 

зафіксовані у трудовому договорі. За таких умов існують підстави вести мову 

про суміщення професій (посад), зміну суттєвих умов праці (найменування 

посади, категорії, режим роботи), тому виникає потреба отримати згоду 

працівника й/або повідомлення його про запровадження таких змін у 

встановленому законодавством порядку. 

Щодо інструктування потрібно згадувати не тільки обов’язковість 

посадових інструкцій на підприємстві, а й потребу ознайомлення працівника 

під підпис з їх змістом, а також зі змінами в разі їх внесення. Дійсно, згідно зі 

ст. 29 КЗпП України роботодавець зобов’язаний роз’яснити працівникові його 

права й обов’язки, проінформувати під розписку про умови праці, робоче 

місце, де він буде працювати, про небезпечні і шкідливі виробничі фактори й 

можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги й компенсації за 

роботу в таких умовах [7]. Посадова інструкція і є саме тим документом, де 

більшість цих моментів зафіксовано. Отже, ретельний підхід до її підготовки й 

оформлення дозволить виключити вільне, некоректне трактування персоналом 

власних обов’язків і компетенції, знизить потребу постійного нагадування 

підлеглим про їх трудові зобов’язання, заощадить час при ознайомленні 

нового працівника з його правовим статусом у компанії. 

Якщо посадова інструкція містить інформацію про те, що саме повинен 

робити найманий працівник, то робоча інструкція є документом про те, як 

саме він повинен виконувати свою роботу. Ідеться про послідовність дій, які 

забезпечують виконання трудівником функціональних завдань. Попри таку 
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принципову різницю, в теорії і практиці правозастосування непоодинокі 

випадки спрощеного, неправильного сприйняття робочої інструкції як 

«посадової інструкції для робітників та низькокваліфікованих спеціалістів». 

Відзначимо також, що робоча інструкція (на відміну від посадової) є бажаним, 

але не обов’язковим атрибутом трудових відносин. 

Своє місце в системі організаційно-методичного інструктування 

посідають різноманітні методичні розробки (рекомендації, вказівки, 

інструкції). За своєю суттю вони не містять правових норм. Наприклад, 

методичні рекомендації і вказівки описують виконання комплексу робіт, що 

пов’язані між собою й мають загальне цільове призначення; методичні 

інструкції визначають форми, процедуру й методи здійснення діяльності для 

виконання окремого техніко-економічного завдання. Такі методичні розробки, 

як правило, мають допоміжний характер, роз’яснюють застосування певного 

нормативного акта, пропонують шляхи виконання того чи іншого завдання, 

досягнення поставленої мети. Вони містять коротке обґрунтування новизни й 

доцільності використання пропонованої методичної технології, наводять її 

опис, зазначають суб’єктів, яким варто їх брати до уваги, вказується 

майбутній позитивний ефект при систематичному і правильному застосуванні 

пропонованих методик.  

Подекуди трудове законодавство прямі зобов’язання з інструктування 

трудового колективу покладає на роботодавця. Так, чинний КЗпП України 

містить потребу до початку роботи за укладеним трудовим договором (перед 

допуском до робити) проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, 

виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. Працівники під 

час прийняття на роботу і в процесі роботи (періодично), а також учні, 

курсанти, слухачі і студенти під час трудового і професійного навчання 

проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання й 

перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, підготовку з 

надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також 
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ознайомлення з правилами поведінки в разі виникнення аварії, пожежі та 

стихійного лиха. 

Законодавство покладає на роботодавця обов’язок по проведенню 

вступного, первинного, повторного, позапланового й цільового інструктажів. 

Вступний інструктаж проводиться, як правило, в кабінеті з охорони праці з 

усіма працівниками, які залучаються до праці на підприємстві, в тому числі 

учнями, студентами, персоналом сторонніх організацій, що залучаються до 

виробничих процесів у товаристві; первинний – до початку роботи 

безпосередньо на робочому місці з новоприйнятим працівником, у тому числі 

переведеним з іншого структурного підрозділу, чи при виконанні нового для 

нього типу роботи; повторний (для окремих професійних груп, категорій 

виконуваних робіт) – на робочому місці індивідуально з окремим працівником 

або групою працівників, які виконують однотипові роботи, за обсягом і 

змістом переліку питань первинного інструктажу; позаплановий – при значній 

перерві в роботі особи (довготривала хвороба, відрядження), порушенні нею 

правил поведінки, що призвело до надзвичайних ситуацій (травм, аварій, 

пожеж), при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації 

устаткування, матеріалів тощо; цільовий, наприклад, з питань охорони праці, – 

при ліквідації аварії або стихійного лиха, при проведенні робіт, на які 

відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або 

розпорядження [351], а от цільовий протипожежний – перед виконанням 

працівниками разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, 

розігрівальних та інших), при ліквідації аварії, стихійного лиха [352]. 

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються 

перевіркою знань у формі усного опитування або за допомогою технічних 

засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Це 

покладено на особу, яка проводила інструктаж. 

Окрім безпосереднього проведення інструктажів, до системи 

організаційного інструктування також належить обов’язок власника або 

уповноваженого ним органу з прийняття низки локальних актів, пов’язаних з 
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охороною праці. Сюди можемо віднести положення про системи управління 

охороною праці, про порядок проведення навчання й перевірки знань з 

охорони праці, про організацію і проведення контролю за безпечною 

експлуатацією газового господарства, про службу спостереження за будівлями 

і спорудами, про службу пожежної безпеки та ін. Не менш важливим є 

видання наказів про призначення відповідальних за справний стан та 

експлуатацію електрогосподарства, системи газопостачання, роботи кранів та 

інших механізмів, пов’язаних з підвищеною небезпекою. У зв’язку з тим, що 

більшість аварій на виробництві (в тому числі з людськими жертвами) 

пов’язана з нехтуванням правилами техніки безпеки, вимогами охорони праці 

чи протипожежних правил, прийняття всіх цих документів не тільки 

сприятиме впорядкуванні роботи компанії, підвищить рівень дотримання 

трудової дисципліни, а й врятує життя (здоров’я) не одного працівника.  

Таким чином, організаційно-методичне інструктування, реалізовуючись 

через активні роз’яснювальні дії роботодавця щодо того, що можна, а що не 

можна робити у процесі виконання посадових обов’язків, яких цілей потрібно 

досягти, вносить ясність, зрозумілість у відносини учасників трудового 

договору, знижує ризик порушення дисциплінарних приписів. Адже досить 

часто причиною цього негативного явища є незнання, непоінформованість 

(або недостатня поінформованість) працівника (в тому числі через нехтування 

роботодавцем виконанням своїх обов’язків) про алгоритм роботи 

підприємства, про технічні й виробничі правила і стандарти, яких потрібно 

дотримуватись. 

Аналізуючи різні аспекти, в яких виявляються організаційні методи 

забезпечення дисципліни праці, ми вже не раз звертали увагу на те, що в 

рамках конкретного підприємства вони знаходять своє відбиття й формальну 

визначеність у різноманітних локальних актах розпорядчого характеру. Як 

правильно зазначає К.В. Кислюк, незалежно від характеру і змісту діяльності 

товариства, його організаційно-правової форми, компетенції і структури його 

органи управління наділяються правом видання розпорядчих документів. Такі 
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акти містять рішення, що йдуть зверху вниз по системі управління: від 

керуючого органу до керованого, від вищої організації до підвідомчої, від 

керівника організації до керівника структурного підрозділу й до працівників 

цієї організації, реалізуючи в такий спосіб керованість об’єктів по вертикалі 

[353, c. 39]. У цілому погоджуючись з таким підходом, Г.В. Беспянська 

зазначає, що основна функція розпорядчих документів — регламентувати 

діяльність органу управління з метою виконання поставлених перед ним 

завдань, одержання максимального ефекту від своєї діяльності й діяльності 

організації загалом. Розпорядчі документи виконують регулятивну функцію, 

спрямовану від суб’єкта управління (керівного органу) до об’єкта управління 

(підлеглих), тобто від керівника організації до керівників структурних 

підрозділів та їх працівників, забезпечуючи безперебійність і безперервність 

процесу управління, злагоджену роботу всіх органів і ланок [354]. 

До розпорядчих документів можуть бути віднесені накази, 

розпорядження, вказівки (приймаються одноособово) й рішення (приймаються 

колегіально). Найпоширенішим розпорядчим документом є наказ. Він 

видається керівником установи, організації, підприємства на правах 

єдиноначальності й у межах його компетенції і стосується організаційних або 

кадрових питань [355, с. 222]. У науці діловодства прийнято виділяти накази 

щодо особового складу (кадрові, що охоплюють питання діяльності кожного 

працівника) й організаційні з питань основної діяльності (стосуються 

загальних питань, підприємства в цілому). У середовищі останніх можна 

додатково виокремити ініціативні накази (коли ставиться за мету оперативний 

вплив на процеси всередині компанії), а також накази на виконання 

розпоряджень керівних органів (вищих органів управління), наприклад, при 

створенні чи переформатуванні структурних підрозділів, затвердженні 

положень і планів про їх роботу, підсумуванні результатів діяльності і т.д. 

З метою уніфікації розпорядчих документів, формування єдиного 

підходу різними суб’єктами господарювання до їх ухвалення (прийняття) діє 

Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98 [356]. У 
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даному акті представлені різні підсистеми організаційно-розпорядчої 

документації, зокрема, накази про зарахування на роботу (код 0203003), 

переведення на іншу роботу (коди 0203006, 1301005), звільнення (припинення 

трудового договору) (код 0203008), про надання відпустки (коди 0203011, 

0301006), накладення дисциплінарного стягнення (коди 0204005, 0204006). 

Якщо класифікатором визначено найменування розпорядчих документів, то в 

наказі Державного комітету статистики від 5 грудня 2008 року за № 489 

містяться конкретні типові форми (накази (розпорядження) про прийняття на 

роботу, про надання відпустки, про припинення трудового договору 

(контракту), табель обліку використання робочого часу, розрахунково-

платіжна відомість) [357]. 

Структура наказу складається з констатуючої й розпорядчої частини. У 

першій зазначаються факти й обставини, що послужили підставою для його 

видання, вказується мета його прийняття й передбачувані наслідки. У 

розпорядчій зазначаються приписані дії, строки їх виконання, контроль і 

відповідальні особи. Проект наказу погоджується із заступниками керівника, 

очільниками структурних підрозділів, також може здійснюватися зовнішнє 

погодження зі сторонніми організаціями (в основному це стосується 

державного сектора економіки, державної служби). З метою своєчасного 

доведення інформації до осіб, яких стосується конкретний наказ, то вони 

повинні бути ознайомленні з його змістом під розписку. Набуває юридичної 

сили цей розпорядчий документ з моменту підписання, якщо інша дата не 

вказана в його тексті, а діє, поки не буде скасований, або до закінчення 

установленого в ньому строку. Скасовувати накази має право лише сам 

суб’єкт його видання або вищестоящий орган управління. При оскарженні 

його правомірності в судовому порядку, позовними вимогами не може бути 

скасування наказу, а лише визнання його положень неправомірними, а також 

зобов’язання роботодавця до певних дій (зокрема, видання наказу про його 

скасування). 
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На підставі викладеного можемо підсумувати, що організаційні методи 

забезпечення трудової дисципліни – це сукупність дій роботодавця, 

спрямованих на організацію праці, що виявляється в затвердженні системи 

формально визначених локальних актів, а також виданні усних вказівок 

(розпоряджень), що стосуються відповідного питання. Організаційні методи, 

як і правові акти, в яких вони знаходять своє вираження, чинять певний вплив 

на дисципліну праці. Безпосереднього впливу на свідомість працівників не 

спостерігається. Регулююча дія цих методів знаходить свій прояв в іншій 

площині – у створенні необхідних умов для нормальної роботи, в чіткому 

організаційному регламентуванні й нормуванні процесу функціонування 

підприємства, в інструктуванні персоналу щодо особливостей виконання 

службових обов’язків. Створення працівникові сприятливих зовнішніх умов 

для роботи, розуміння ним своєї ролі і призначення в механізмі компанії 

значно підвищують його мотивацію до добросовісної праці, запобігають 

випадкам порушення трудової дисципліни. 

 

 

3.4 Метод заохочення до сумлінної праці 

 

Кінцевою метою будь-якого методу забезпечення дисципліни праці є 

сумлінне й добросовісне виконання працівником своїх посадових обов’язків. 

Це пов’язано з низкою психологічних чинників, зокрема з потребою індивіда 

до визнання суспільної значущості своєї роботи, поваги, справедливої й гідної 

оцінки результатів його діяльності. Саме у схваленні позитивної поведінки 

людини й виявляється сутність заохочення: радість перемоги, здобутків, 

досягнень значно зростає, якщо вони оцінені, підтримані, заохочені державою 

й суспільством. Воно є способом впливу, який через інтереси, свідомість 

спрямовує волю людини на вчинення корисних дій [358, с. 196]. Заохочення 

виступає в ролі своєрідного каталізатора соціально-правової активності, 
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сприяє емоційному підйому, натхненню до ініціативності і творчості в роботі, 

зразковому виконанню й перевиконанню встановлених завдань і показників. 

Взаємовигідність заохочувальних відносин для обох сторін зумовлює 

все активніше звернення до заохочувальної функції права [359, с. 6]. Як 

справедливо відзначає О.В. Малько, заохочення є особливим засобом 

позитивного соціально-правового регулювання поведінки людей з метою 

породження й підтримки суспільно значущої активності, в результаті 

застосування якого винагороджується заслужена поведінка суб’єкта й 

реалізується взаємний інтерес особи, суспільства й держави 360, с. 6, 7. А ось 

М.І. Матузов та О.В. Малько розглядають цю категорію як форму й міру 

юридичного схвалення добровільної правової поведінки особи, в результаті 

чого для неї настають позитивні наслідки [361, с. 654]. Отже, регулююча 

функція заохочувальних норм виявляється у стимулюванні попередньо 

схваленого варіанту поведінки, в досягненні результату, бажаного для 

держави, колективу й суспільства. 

Досить дискусійним залишається питання змісту такої поведінки: 

повинна вона відповідати певним стандартам чи перевищувати їх поріг? 

С.В. Мирошник зазначає, що правовірна поведінка в даному контексті 

вирізняється бажанням людини досягти успіху, а тому вона добровільно 

робить більше, ніж від неї вимагає закон [362, c. 39]. Водночас вважаємо таке 

твердження не зовсім коректним, адже практика застосування заохочень 

включає також їх застосування за звичайну добросовісну роботу без 

досягнення так званих надрезультатів. Тому більш логічною вбачається 

позиція інших науковців, які серед підстав застосування заохочень згадують 

обидва варіанти сумлінної праці. Відповідно цілком справедливим є 

твердження В.М. Горшеньова про помилковість підходу, за якого 

заохочувальні норми спрямовані на стимулювання надактивної правомірної 

поведінки (що виходить за рамки звичайного) або тільки на стимулювання, 

так би мовити, «понаддосягнень» [363, с. 78]. На думку В.В. Ниркова, воно 

застосовується за свідоме й сумлінне виконання особою своїх обов’язків 
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(заслуга) або за досягнення соціально корисного результату, що перевищує 

звичайні вимоги (особливі заслуги). [364, с. 22]. Досить часто від особи 

вимагається саме точного й чіткого (не більше й не менше) виконання певної 

дії (досягнення результату). Отже, правове заохочення спонукає до зразкового 

виконання певного завдання, за можливості (доцільності, припустимості, 

згоди суб’єкта, який ініціює завдання) – його перевиконання, досягнення ще 

вищих результатів [365]. При цьому будь-який варіант виконання 

поставленого завдання (в межах чи з перевищенням показників) служить 

законною підставою для застосування заходів заохочення. 

Заохочення, як будь-яке правове явище, елемент наукового пізнання, має 

власні характерні риси, ознаки, що відображають суть цього явища, його 

об’єктивні властивості й закономірності. Думки вчених щодо системи, 

переліку, змісту таких ознак різняться. Так, О.В. Малько вважає за потрібне до 

них віднести: (а) зв’язок із заслуженою поведінкою; (б) добровільний характер 

поведінки; (в) заохочення як різновид схвалення, форма винагороди з боку 

суспільства й держави; (г) взаємовигідність факту застосування його як для 

суспільства, так і заохочуваного суб’єкта, поєднання різних інтересів; (ґ) 

юридичний засіб, який активно й ефективно працює на спільний інтерес 

(корпоративний, державний, суспільний) [361, с. 625]. 

 К.Є. Машков теж вважає за потрібне виокремити низку принципових 

ознак заохочення: а) є засобом (виявляється в інструментах, за допомогою 

яких задовольняються інтереси суб’єктів правовідносин, забезпечується 

досягнення соціально корисної мети); б) є засобом відзначення (виділення 

особи з оточуючого середовища з наданням певних благ); в) закріплено у 

встановленому законом порядку (здебільшого є правовим засобом, повинно 

бути передбачено загальними або локальними нормативними приписами); г) є 

засобом публічного відзначення (публічність, відкритість заохочення формує 

орієнтири суспільно бажаної, правильної поведінки для інших осіб); ґ) 

підставою (у вузькому значенні) для застосування заохочення є певне трудове 
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досягнення (включає всі ознаки, що характеризують успіхи в роботі й 

особливі трудові досягнення) [366, с. 17]. 

О.Г. Стрельченко, розглядаючи заохочення як метод управління, теж 

виділяє властиві йому риси: (а) фактичними підставами для застосування 

заохочення є заслуга й діяння, позитивно оцінювані суб’єктами управління 

(влади); (б) воно пов’язано з оцінкою існуючих або завершених діянь і 

виступає складником державного контролю; (в) заохочення є 

персоніфікованим, застосовується щодо індивідуальних або колективних 

суб’єктів; (г) воно врегульовано правом, зазвичай реалізується у формі 

правозастосування; (ґ) воно побічно впливає на волю заохочуваного, 

спонукаючи його до дій [173, с. 31]. 

І.І. Абдурахманов серед особливостей заохочення називає його 

сприйняття як схваленого ставлення соціуму до певного виду поведінки 

людей, як публічну форму позитивного оцінювання людських вчинків, 

поєднання надання пошани й моральних або матеріальних благ. При цьому 

визначальною ознакою цього явища є спрямованість на закріплення й 

поширення схвалюваної суспільством поведінки [367, с. 42]. М.І. Рябовол 

наголошує на виокремленні таких ознак заохочення як визначеність нормами 

права, підстава застосування і зміст (внутрішнє наповнення) [368, с. 11].  

Досить змістовним та системним є виокремлення його специфічних рис 

у дисертаційній роботі М.С. Кохан. Дослідниця до них відносить: 

а) визначення підстав застосування заохочення в загальних та/або локальних 

нормативних актах; б) регулювання його особливим видом правових норм – 

заохочувальними; в) метою заохочення є забезпечення усвідомленого, 

тривалого, корисного й сумлінного характеру правової поведінки; г) його 

змістом є матеріальні й моральні засоби та методи стимулювання; ґ) створення 

умов для задоволення спільних інтересів суб’єкта застосування заходів 

заохочення й самого заохочуваного [369, с. 28, 29]. 

 Як бачимо, названі вчені по-різному підходять до виділення ознак 

заохочення. Проте, незважаючи на деякі нюанси, практично всі вони 
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погоджуються з виокремленням 2-х принципових рис: по-перше, передумовою 

(підставою) застосування заохочення є попередня поведінка заохочуваного; 

по-друге, аналітична оцінка зробленого стосовно відповідності критерію 

застосування заходів заохочення. 

Зазначене аналітичне оцінювання й подальше застосування 

досліджуваного методу стимулювання повинні здійснюватися на підставі 

певних об’єктивних засад, що забезпечують їх дієвість та ефективність. До 

них відносять дотримання соціальної справедливості під час прийняття 

рішення про застосування заохочення та його вид, а також поєднання 

морального й матеріальної складників у змісті цього заходу. Що стосується 

потреби соціальної справедливості, тут слушним є зауваження В.М. Баранова, 

який звертає увагу на те, що заохочення сприймається як справедливе, якщо 

дотримуються такі умови: а) воно призначається дійсно за заслуги перед 

державою й суспільством; б) за своїм розміром (значенням) відповідає 

зусиллям, що витрачаються на здійснення корисного, яке, як правило, 

перевершує звичайні вимоги; в) призначається всім, хто досяг заохочуваних 

державою результатів; г) надається за результати, досягнуті засобами, що 

повністю відповідають вимогам законності й моралі [370, с. 110]. Отже, попри 

формальну свободу суб’єкта, уповноваженого застосовувати заходи 

заохочення, суттєво підвищать результат від їх застосування (зокрема, щодо 

позитивного впливу на оточуючих, стимулювання аналогічної поведінки 

тощо) прозорість і справедливість при прийнятті відповідного рішення. 

Як суспільне і правове явище заохочення активно застосовується в 

різних сферах життя. У системі трудового права воно теж є одним із 

центральних понять в інституті трудової дисципліни, в механізмі її 

забезпечення. Згідно зі ст. 140 КЗпП України дисципліна праці забезпечується 

в тому числі й методом заохочення за сумлінну працю [7]. Необхідність і 

важливість заохочень полягає в тому, що вони мають застосовуватися за 

взірцеве виконання трудових обов’язків, підвищення продуктивності праці, 

поліпшення якості продукції, тривалу й бездоганну роботу, новаторство у 
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праці [371, с. 155]. Різні аспекти цієї категорії широко обговорюються на 

сторінках наукової правової літератури. Більшість сучасних українських 

дослідників трудових відносин (Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурак, Л.П. Грузінова, 

Ю.П. Дмитренко, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, В.Е. 

Теліпко, В.І. Щербина та ін.), виділяючи додаткові характеристики поняття, 

що розглядається, як правило, сходяться на думці, що заохочення за своїм 

змістом є публічним виявом пошани до працівника, формою позитивної 

оцінки результатів його роботи з наданням відповідних матеріальних 

(моральних) пільг і переваг. Це твердження можна вважати усталеним, 

загальноприйнятним, що відповідає наявним теоретичним розробкам і 

практиці правозастосування. 

Значно менш дослідженою залишається сама заохочувальна процедура, 

правда, незначна увага в науковій літературі приділяється стадіям 

заохочувального провадження. Так, П.П. Сергун, виділяє 3 стадії – порушення 

справи про заохочення, розгляд і прийняття рішення, його виконання [372, c. 

43]. У публікаціях Ю.М. Старилова зустрічаємо 4 стадії: (а) порушення 

клопотання про заохочення, (б) направлення подання про заохочення до 

відповідного державного органу, (в) розгляд цього подання і прийняття 

рішення, (г) практичне здійснення заохочення [373, с. 478-480]. О.Г. 

Стрельченко ж виділяє 5 стадій: (а) порушення клопотання про заохочення, (б) 

узгодження подання про заохочення, (в) розгляд цього подання і прийняття 

попереднього рішення щодо застосування заохочення; (г) прийняття кінцевого 

рішення щодо останнього і (ґ) виконання рішення про заохочення, тобто 

практична його реалізація. Додатково вчений підкреслює, що в зазначеному 

провадженні теоретично бракує стадії оскарження прийнятого рішення про 

заохочення [173, с. 173, 174]. Аналогічний підхід пропонує й О.В. Кузьменко, 

у сприйнятті якого стадії дисциплінарного провадження включають: (а) 

публічне оцінювання матеріалів про заохочення і порушення клопотання про 

нього; (б) оформлення й узгодження подання про заохочення; (в) 

підтвердження цього подання і прийняття попереднього рішення про 
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застосування заохочення; (г) прийняття підсумкового рішення компетентною 

посадовою особою й видання відповідного правового акта; (ґ) виконання 

рішення про заохочення, тобто його практична реалізація [374, с. 74]. На нашу 

думку, О.Г. Стрельченко й О.В. Кузьменко найбільш виважено й системно 

підійшли до цього питання, що сприятиме в подальшому більш детальному 

аналізу стадій заохочення. 

Водночас ми не підтримуємо надмірне дроблення провадження, 

виділення додаткових стадій, які фактично включені в зазначені вище. Так, 

М.С. Кохан пропонує додатково виділяти: (а) прийняття рішення 

безпосереднього керівника (якщо він не є керівником підприємства) про 

заохочення працівника й подання клопотання про це директору підприємства 

(це включено до змісту першої стадії); (б) підготовчі дії по застосуванню 

заохочення, наприклад, узгодження питання з бухгалтерією про виділення 

коштів тощо (це містить друга стадія); (в) занесення відомостей про 

застосоване заохочення до трудової книжки (це входить до четвертої стадії); 

(г) винесення рішення про скасування заохочення (це охоплюється п’ятою 

стадією). 

Отже, заохочувальне провадження розпочинається з потреби 

представника адміністрації справедливо й об’єктивно оцінити дії, що 

підтверджують факт сумлінної поведінки, розглянути відповідні 

підтверджувальні документи, зупинитися на конкретному заході заохочення й 

вийти з офіційним поданням про його застосування (службова записка, 

рапорт, доповідна, представлення до нагороди). При обранні виду цієї 

процедури адміністрація підприємства керується власними мотивами, 

враховуючи правила внутрішнього трудового розпорядку, мотивацію особи до 

праці, ситуацію на підприємстві в цілому. 

Далі узгоджуються можливості застосування конкретного виду 

заохочення до конкретної особи за конкретних обставин сумлінної праці. 

Узгодження здійснюється з вищестоящими органами чи їх посадовцями (як 

правило, це стосується органів влади) і з профспілковою організацією. У 
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більшості приватних компаній за відсутності останньої цієї стадії фактично 

немає. Після завершення узгоджувальних процедур, підтвердження підстав, 

визначення з компетенцією посадовців, уповноважених на застосування 

заохочення, підготовча стадія закінчується і приймається попереднє рішення. 

Перевтілення попереднього рішення в остаточне відбувається в процесі 

підготовки й видання наказу про заохочення, його вид і час застосування (за 

необхідності). Логічним завершенням заохочувальної процедури є виконання 

рішення, тобто внесення запису до трудової книжки працівника, доведення до 

відома колективу, урочисте вручення відзнаки (грамоти, подарунку, державної 

нагороди тощо). Оформлення акта про заохочення теж пов’язано з низкою 

позитивних змін щодо сумлінного трудівника: надання йому переваг, пільг, 

соціально-побутових преференцій тощо. У процесі дії заохочення можуть 

виникнути обставини, що викличуть потребу його скасування. Хоча чинне 

трудове законодавство й не передбачає підстав та умов скасування чи відміни 

заохочень, при їх виділенні можна скористатися аналогією права або 

аналогією закону. Скасування матиме місце в разі виявлення фактів подання 

неправдивих (сфальсифікованих) відомостей і матеріалів, що служили 

підставами для відзнаки особи. Іншим прикладом може бути наступне 

виявлення, що трудова заслуга в дійсності належить іншій особі (групі осіб). 

Стосовно відміни заохочення, то вона викликана зазвичай серйозним 

дисциплінарним проступком; це в основному знаходить своє застосування в 

оцінюванні роботи правоохоронців. Специфічною формою відміни є 

депреміювання: із традиційного місячного наказу про нарахування додаткової 

заробітної плати виключаються працівники, причетні до негативних факторів 

у роботі компанії (невиконання плану, низькі показники ефективності, 

порушення дисципліни та ін.). У випадку скасування чи відміни заохочення 

працівник позбавиться всіх переваг, пов’язаних з фактом його отримання. 

Багатогранність заохочення, активне використання його заходів 

роботодавцем, а також брак у законодавстві чітких критеріїв його поділу і 

класифікації зумовлюють потребу звернутися до теоретичних напрацювань 
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науковців у цій площині. Так, ще в 70-х роках ХХ ст. С.С. Каринський, 

розмірковуючи над стимулами підвищення продуктивності праці, форми 

застосування заохочень виділяв залежно від підстав, а саме: (а) досягнення 

зразкових результатів праці, (б) точне й чітке виконання й перевиконання 

певних показників, (в) відмінне, бездоганне повсякденне виконання трудових 

обов’язків незалежно від урахування заздалегідь визначених показників і 

строків роботи. Обґрунтовуючи потребу поділу заохочень на загальні 

(поширюються на невизначене коло суб’єктів) і спеціальні (стосується 

окремих професійних груп чи секторів економіки), визначальне місце вчений 

віддавав необхідності першочергового стимулювання праці в певних 

пріоритетних галузях господарства з метою забезпечення їх розвитку [375, 

с. 17]. 

Беручи за основу критерій мотивації трудівника до праці й можливості 

підприємства, С.І. Запара виділяє: (а) матеріальне заохочення трудової 

діяльності індивідуального й колективного характеру (забезпечення житлом, 

автотранспортом, зростання основної й додаткової заробітної плати, 

санітарно-курортне лікування, нагородження подарунком тощо); (б) морально-

професійне заохочення (більш комфортні умови праці, творча відпустка, 

нагородження грамотою та ін.); (в) покращання організаційно-технічних умов 

праці працівника [376, с. 282, 283]. Якщо з приводу матеріальних і моральних 

заохочень зауважень не виникає, то трактування покращання умов праці, як 

окремого заохочення, є дискусійним. З одного боку, створення належних умов 

праці є прямим обов’язком роботодавця, а з іншого – поняття «належні 

умови» є досить оціночним: наприклад, бухгалтер може користуватися 

програмами 1С та Exel, а може й калькулятором чи паперовими записами; 

юрист може використовувати аналітичні правові бази (Ліга: Закон), а може й 

підшивками офіційних газет. В обох ситуаціях умови праці будуть 

належними, оскільки вибір конкретного варіанту залежить від ступеня 

впровадження інновацій, фінансових можливостей компанії. Отже, 

покращання умов праці може розглядатися як заохочення, якщо зміни не 
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впливають на виконання трудових функцій. У той же час належні умови 

підвищують комфорт і зручність у процесі повсякденної праці. 

А.Д. Зайкін за сферою дії виділяє заохочення загальні та спеціальні, за 

способом впливу на працівника – моральні й матеріальні, за фактом 

закріплення у правових актах – правові й неправові [377, с. 328]. Цікавість 

викликає останній критерій класифікації. Розвиваючи ідею виділення 

неправових видів заохочень, С.С. Каринський стверджує, що їх реалізація 

забезпечується засобами моральної дії, заснованої виключно на силі 

переконання й авторитеті колективу [378, с. 28]. О.О. Ганзенко, теж виділяючи 

ці засоби, додає, що неправові засоби хоча й не регламентовані спеціальними 

нормативно-правовими актами, але й не суперечать чинному законодавству, а 

тому застосовуються вони з метою коригування мотивації людини в бік 

свідомої правомірної поведінки у процесі праці. Прикладом можуть служити 

агітаційно-наглядові плакати із закликом своєчасно сплачувати податки, 

виступи співробітників публічних органів у трудових колективах, навчальних 

закладах, тобто правовиховна і правоосвітня робота [379, с. 142]. Водночас 

зазначені засоби більшою мірою входять до змісту інших методів 

забезпечення дисципліни, зокрема виховання й переконання. Тому у виділенні 

правових і неправових методів немає сенсу. Якщо вже і брати за основу 

критерій регламентації чи нерегламентації в законодавстві, то краще 

використовувати поняття «засоби формальні» (передбачені законом, коли 

застосування оформлюється окремими актами) й «неформальні» (особиста чи 

публічна похвала, підбадьорювання тощо).  

Ю.М. Старилов пропонує такі варіанти класифікацій заохочень: (а) за 

змістом – моральні, матеріальні, змішані (включають як моральні, так і 

матеріальні складники); (б) залежно від форми зв’язку з благом – ті, що 

надають певні блага (премія, цінний подарунок) і ті, що звільняють від 

покарання (дострокове зняття дисциплінарного стягнення); (в) за характером 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків – пов’язані з нормами 

забороняючими (зобов’язують утримуватися від певних дій) і зобов’язуючими 



282 

(спонукають здійснювати позитивні дії); (г) за ознаками оформлення міри 

заохочення – мають просту (звичайну) і складну форму застосування [380, с. 

141].  

Колектив авторів під керівництвом В.В. Жернакова поділяє заохочення 

залежно від таких критеріїв класифікації: (а) за способом впливу на 

працівників – на моральні (подяка, нагородження Почесною грамотою, 

занесення у Книгу пошани й на Дошку пошани тощо) й матеріальні (премії, 

цінні подарунки тощо); (б) за сферою дії – на загальні, що застосовуються до 

будь-якого працівника, і спеціальні, які застосовуються до певних категорій 

працівників чи працівників відповідних галузей господарства; (в) за 

суб’єктами, які їх застосовують – на заохочення, застосовувані роботодавцем, 

і заохочення, застосовувані державними органами. Допускається одночасне 

застосування декількох видів заохочення [233, c. 335]. 

У правових літературних джерелах присутнє також виділення 

безпосередніх і опосередкованих заохочень. Безпосередні застосовуються за 

відповідну заслугу стосовно конкретного суб’єкта. Опосередковані мають 

дещо інший механізм реалізації: заохочувальна норма виражає схвальне 

ставлення до здійснення досить широким або конкретно не визначеним колом 

осіб будь-яких корисних дій [173, с. 57]. На наше переконання, не варто 

виділяти подібні опосередковані заходи. Наприклад, якщо Президент України 

у зверненні відзначає звитягу й мужність військових, геройську працю 

шахтарів, навряд чи це буде заохоченням, бо це його власна оцінка певного 

явища, події. Без персоніфікації подібний захід буде занадто абстрактним, щоб 

можна було говорити про нього як про елемент забезпечення дисципліни 

праці на підприємстві. 

Якщо брати за основу чинник повторюваності дії стимулів, можна ще 

виділити застосування заохочення разового (наприклад, присвоєння почесного 

звання), багаторазового (нагородження подарунками) й постійного (грошові 

премії); за інтенсивністю впливу заохочень на задоволення потреб працівника 

їх заходи можна поділити на короткострокові (видача премії), періодичні 
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(пільги й переваги) і тривалі (присвоєння почесного звання) [381, c. 95]. М.Г. 

Молодцов і В.Г. Сойфер за суб’єктами заохочення вирізняють засоби 

індивідуальні (застосовуються до конкретного індивіда) й колективні 

(відзначають заслуги колективів, досягнуті спільною діяльністю у процесі 

праці). За змістом виокремлюють заходи суто моральні (публічне визнання 

заслуги, пошана – подяка, грамота, орден, відзнака) й матеріальні 

(заохочувальні премії, подарунки) [382, с. 192]. Аналогічні критерії 

класифікації використовують Н.Б. Болотіна й Г.І. Чанишева. Додатково вони 

зазначають, що моральне заохочення є засобом морального визнання 

працівників і трудових колективів за досягнуті високі результати праці; 

матеріальне ж пов’язано з отриманням особою фінансового ефекту у виді 

премії, путівки на санаторно-курортне лікування, покращання соціально-

побутових умов [383, c. 124]. 

Проаналізовані позиції вчених свідчать про досить широку палітру 

сприйняття класифікації заохочень. У контексті нашого дослідження 

забезпечення дисципліни праці на перше місце виходять дещо інші критерії, 

що дозволяє вести мову про класифікацію заохочень у широкому й вузькому 

значенні. Класифікація у вузькому значенні – це поділ заохочень за їх змістом 

на суто моральні (без матеріального складника) й матеріальні (або змішані, в 

яких у наявності і моральний, і матеріальний елемент). Незважаючи на 

диференціацію, моральні й матеріальні стимули все одно діють у нерозривній 

єдності, розвиваючи й доповнюючи один одного. Підкреслюючи надзвичайно 

важливе значення стимулів матеріальних, Ю.І. Палкін справедливо застерігає, 

що в жодному разі не можна применшувати значення моральних, оскільки 

недооцінка морального чинника створює сприятливу обстановку для прояву 

корисливості [384, с. 110, 111]. Водночас слід підкреслити, що заохочення 

рідко носить систематичний характер.  

Моральні й матеріальні заохочення мають конкретні різновиди. Згідно зі 

ст. 143 КЗпП України до працівників можуть бути застосовані будь-які 

заохочення, передбачені діючими в організації правилами внутрішнього 
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трудового розпорядку. Виключною компетенцією сторін соціального діалогу є 

визначення видів заохочень, підстав і порядку їх застосування, показників 

праці, досягнення яких може бути передумовою відзнаки з боку роботодавця. 

За основу можуть бути взяті заходи, зазначені в діючих ще з радянських часів 

Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку: оголошення подяки, 

видача премії, нагородження цінним подарунком або почесною грамотою, 

занесення до Книги (Дошки) пошани тощо [34]. 

При тлумаченні досліджуваної категорії в широкому розумінні критеріїв 

більшає. Окрім згаданого вже змісту, беруться до уваги підстави застосування 

заохочень (сумлінна праця, особливі трудові заслуги), сфера дії (загальні і 

спеціальні), суб’єкти (роботодавець і компетентні державні органи), коло осіб, 

на яких вони поширюються (індивідуальні й колективні). Причому 2 із цих 

критеріїв пов’язані між собою. Так, за сумлінну працю, як правило, відзначає 

роботодавець (відповідно, види й порядок застосування заохочень містяться в 

локальних актах), за особливі трудові заслуги – роботодавець та/або органи 

державної влади, у тому числі й найвищі посадовці України. 

Нагородження державними відзнаками – вища форма вияву пошани й 

поваги за трудову діяльність. Лічені одиниці працівників удостоєні такої честі, 

тому його вага й роль у забезпеченні дисципліни праці є надзвичайно 

високою. Нормативною основою застосування заохочень є закони, укази 

Президента, постанови Кабінету Міністрів України, інші підзаконні правової 

акти. Стаття 3 Закону України «Про державні нагороди України» встановлює, 

що державними нагородами є звання Герой України, орден, медаль, відзнака 

«Іменна вогнепальна зброя», почесне звання України, державна премія 

України, президентська відзнака. Вищий ступінь відзнаки – звання Герой 

України. Герою України вручається орден «Золота Зірка» за здійснення 

визначного геройського вчинку або орден Держави – за визначні трудові 

досягнення. Нагородження державними нагородами провадиться Указом 

Президента України. Нагородженому вручається державна нагорода й 

документ, що посвідчує нагородження нею [385]. Вручення більшості орденів 



285 

та медалей стосується успіхів у правоохоронній діяльності (обороні країни), в 

державному будівництві (окремо від них стоїть хіба що орден «За доблесну 

шахтарську працю»), які дійсно мають можливість отримати рядові 

працівники. У 2001 р. була започаткована окрема президентська відзнака – 

медаль «За працю та звитягу», якою нагороджуються громадяни в тому числі 

за багаторічну сумлінну працю і зразкове виконання службових (посадових) 

обов’язків [386]. 

Почесні звання України присвоюються особам, які працюють у 

відповідній галузі економічної й соціально-культурної сфери, як правило, не 

менше 10-ти років, мають високі трудові досягнення і професійну 

майстерність. Звання з позначенням «Народний» присуджується артистам, 

архітекторам, художникам, учителям. Значно ширшим є перелік професій 

(роду професійної діяльності), за якими може бути присуджене звання 

почесного спеціаліста в певній сфері. Це стосується артистів, архітекторів, 

будівельників, винахідників, учителів, гірників, діячів мистецтва, діячів науки 

й техніки, економістів, юристів, енергетиків, журналістів, лісівників, майстрів 

народної творчості, машинобудівників, металургів, метрологів, 

природоохоронців, раціоналізаторів, художників, шахтарів, працівників 

ветеринарної медицини, працівників освіти, культури, охорони здоров’я, 

промисловості, транспорту, туризму, сільського господарства, соціальної 

сфери, сфери послуг, фармації, цивільного захисту, фізичної культури та 

спорту. 

Клопотання про нагородження державними нагородами порушується 

колективами підприємств, установ чи організацій перед відповідним органом 

або організацією вищого рівня. Висунення кандидатур провадиться гласно, як 

правило, у трудовому колективі, де працює особа, яку представляють до 

нагороди. Ця процедура займає досить тривалий проміжок часу, до того ж 

кінцеве подання на ім’я Президента мають право вносити відповідне коло 

осіб. Наприклад, з приводу звання Герой України цією правомочністю 

наділені лише парламент, уряд, інші центральні органи виконавчої влади, 
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Генеральна прокуратура, Конституційний, Верховний і Вищий господарський 

суди, Верховна Рада й Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська й Севастопольська міські державні адміністрації, а також Комісія 

державних нагород та геральдики при Президентові України, центральні 

органи творчих спілок, товариств, об’єднань громадян (причому останні 

мають погодити свої подання з профільними міністерствами й обласними 

державними адміністраціями).  

Іншим прикладом відзнаки на найвищому державному рівні може бути 

Почесна грамота Кабінету Міністрів України. Цей вид заохочення є 

нагородою за зразкове виконання службових обов’язків, високі виробничі й 

наукові досягнення, особистий внесок у забезпечення розвитку економічної, 

науково-технічної, соціально-культурної, військової, громадської та інших 

сфер діяльності, а також за заслуги перед Українським народом у сприянні 

становленню правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення 

захисту прав і свобод громадян, зміцненню демократії, ефективній діяльності 

органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого 

самоврядування [387]. Почесною грамотою можуть бути нагороджені 

громадяни України, іноземці, особи без громадянства, а також трудові 

колективи підприємств, причому перевага надається тим, що мають уже у 

своєму активі відомчі відзнаки.  

Досить цікаво уряд вирішив питання виплати одноразової винагороди 

при застосуванні цього виду заохочення. Якщо справа стосується працівників 

органів виконавчої влади та інших державних органів, умови оплати праці 

яких визначені актами Кабінету Міністрів України, розмір винагороди 

фіксується на рівні 5 тис. грн. і виплачується в межах фонду оплати праці 

відповідної установи. Стосовно інших нагороджених, то ці питання 

вирішуються керівником підприємства згідно з фінансовими ресурсами 

останнього. Уряд при затвердженні власної винагороди диференціював у її 

змісті моральний і матеріальний складник при застосуванні до осіб, які не є 

державними службовцями: моральний складник залишається за Кабінетом 
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Міністрів України (вручення Почесної грамоти в урочистій обстановці), 

натомість фінансова частина – виплата грошової винагороди – делегована 

безпосередньо роботодавцеві. На нашу думку, такі приписи положення про цю 

відзнаку містять дискримінаційні моменти: адже одним категоріям лауреатів 

премія гарантована, інші ж мають сподіватися на позитивне рішення від 

керівника власного підприємства. Та й сам роботодавець, прогнозуючи 

можливі фінансові витрати, може гальмувати ініціативу трудового колективу 

щодо застосування цього виду заохочення. Звідси об’єктивною й логічною є 

пропозиція фінансувати цю відзнаку за рахунок коштів ініціатора її 

запровадження – Кабінету Міністрів України. 

Особливість стимулюючого впливу заохочення за особливі трудові 

заслуги полягає в тому, що він сприяє підвищенню рівня дотримання 

дисциплінарних приписів не тільки нагородженими, а й іншими членами 

трудового колективу. Працівники підприємства рівняються на лауреатів 

державних нагород у виконанні показників праці, спираючись на розуміння 

можливості також отримати нагороду в разі особливих успіхів у виконанні 

посадових обов’язків. Водночас хочемо зазначити, що подібний подвійний 

вплив такого заохочення матиме місце лише у випадку справедливості й 

об’єктивності при прийнятті рішення про нагородження. Адже непрозора й 

сумнівна процедура його прийняття лише підтвердить побоювання 

працівників, що державні нагороди – лише для так званих обраних, а тому 

ніякого впливу на забезпечення трудової дисципліни іншими співробітниками 

підприємства не матимуть. 

У перебігу нашого наукового дослідження уже згадувалося, що види 

заохочень і підстави їх застосування віднесено до компетенції сторін 

соціального діалогу, що закріплюється в локальних нормативних актах. 

Інакше кажучи, сам трудовий колектив під час обговорення й затвердження 

правил внутрішнього трудового розпорядку вправі визначати, які саме види 

заохочень і за які прояви сумлінної праці можуть бути застосовані до 

працівників. Натомість в окремих галузях народного господарства (державна 
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служба, силові органи, гірнича справа та ін.) вважається за необхідне на 

законодавчому рівні визначати види заохочень та їх процедури. Це пов’язано 

зі специфікою здійснення окремих видів професійної діяльності й потребою 

закріплення на загальнообов’язковому імперативному рівні єдиних стандартів 

застосування заохочень. 

Законом України «Про державну службу» передбачені заохочення для 

службовців. Так, цим нормативним актом визначається, що за сумлінну 

безперервну працю в державних органах і зразкове виконання трудових 

обов’язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі й у 

порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. За особливі 

трудові заслуги державні службовці представляються до державних нагород і 

присвоєння почесних звань [388]. Детальніше це питання врегульовано 

Законом України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року (набуває 

чинності з 1 січня 2016 року). Отже, пропонується запровадити для 

службовців премії щомісячні (відповідно до особистого внеску в загальні 

результати роботи) і щорічні (за результатами оцінювання службової 

діяльності в разі отримання відмінної оцінки – до 100 % посадового окладу). 

За особливі службові досягнення також можуть бути застосовані такі види 

заохочення державного службовця, як-от: (а) дострокове присвоєння рангу; (б) 

представлення до відзнаки уряду, іншого державного органу або органу влади 

Автономної Республіки Крим (подяка, почесна грамота); (в) представлення до 

державної нагороди. Компетенція щодо застосування заохочення належить 

керівникові відповідного підрозділу державного служби (для посадовців І 

рангу – суб’єктові призначення) [98]. Як бачимо, в новому Законі якісніше й 

системно врегульовано цей вид стимулювання працівників за сумлінну працю. 

Водночас активному використанню матеріальних заохочень заважають 

негаразди в економіці, а тому через це набуття чинності Законом вже 2 рази 

відкладалось. 

Положенням про дисципліну працівників залізничного транспорту 

передбачена можливість застосування заохочень за зразкове виконання 
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службових обов’язків та ініціативність у роботі. Міститься в ньому й 

вичерпний перелік таких заходів: оголошення подяки, преміювання, 

нагородження цінним подарунком, почесною грамотою, нагрудним значком, 

присвоєння звання «Кращий працівник за фахом», нагородження нагрудним 

знаком «Почесний залізничник». Допускається одночасне застосування 

декількох видів заохочення. Заохочення провадиться наказом керівника, який 

має право прийняття на роботу, за погодженням або разом з відповідним 

профспілковим органом. При цьому відповідні повноваження щодо 

залізничників у повному обсязі має також і вищестоящий керівник [94].  

Дисциплінарне положення гірників установлює такі підстави 

застосування заохочень, як зразкове виконання трудових обов’язків, 

підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості роботи, 

суворе дотримання правил, норм та інструкцій з безпечного ведення робіт, 

новаторство, виявлення ініціативи, самовідданість і винахідливість у роботі, 

дбайливе ставлення до майна підприємства, тривала й бездоганна праця [95]. 

Конкретних заходів заохочення до працівників гірничих підприємств це 

положення не передбачає, делегуючи дане право трудовому колективу й 

роботодавцеві.  

Отже, на прикладі гірників і залізничників можемо стверджувати, що 

загальні положення про дисципліну працівників окремих секторів економіки 

хоча й можуть передбачати перелік заохочень, більш детально викладати 

підстави їх застосування, можливість нагородження специфічними відзнаками 

(нагрудний знак «Почесний залізничник», орден «За доблесну шахтарську 

працю»), проте в цілому не містять принципово інших підходів до 

застосування заохочень порівняно із загальним законодавством. 

Комплекс нормативних актів присвячено питанню забезпечення 

трудової дисципліни працівників силових (правоохоронних органів). 

Відповідно до ст. 48 Закону України «Про прокуратуру» [389], розд. 2 

Дисциплінарного статуту прокуратури [92] прокурорсько-слідчі працівники, а 

також працівники навчальних, наукових та інших установ прокуратури 
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заохочуються за сумлінне і зразкове виконання службових обов’язків, 

ініціативу й оперативність у діяльності такими видами заохочень: подякою, 

грошовою премією, подарунком (цінним подарунком), достроковим 

присвоєнням класного чину або підвищенням у класному чині, 

нагородженням нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури 

України», присвоєнням почесного звання «Заслужений юрист України». 

Стосовно суб’єкта застосування заходів заохочень, то прокурори Автономної 

Республіки Крим, прокурори областей, м. Києва, інші прирівняні до них 

прокурори мають право заохотити рядового працівника подякою, грошовою 

премією або подарунком. Що стосується інших стимулів, то названі особи 

вносять лише подання Генеральному прокуророві, за яким остаточне рішення. 

До речі, останній вправі самостійно застосувати всі можливі заходи 

заохочення до будь-якого працівника системи прокуратури України. 

За мужність, відвагу, героїзм, розумну ініціативу, старанність, сумлінне 

й бездоганне виконання службових обов’язків до працівників органів 

внутрішніх справ можуть бути застосовані такі види заохочень: оголошення 

подяки, нагородження грошовою винагородою, цінним подарунком, 

Почесною грамотою (відзнаками) Міністерства внутрішніх справ України (в 

тому числі відзнакою «Вогнепальна зброя»), занесення на «Дошку пошани», 

дострокове присвоєння чергового спеціального звання, присвоєння 

спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого 

займаною штатною посадою, дострокове зняття дисциплінарного стягнення. 

До курсантів навчальних закладів МВС України в якості стимулювання 

добросовісної служби можуть додатково застосовуватися нагородження 

особистою фотокарткою курсанта біля розгорнутого прапора навчального 

закладу, направлення його батькам листа з подякою, надання дозволу на 

позачергове звільнення з розташування навчального закладу 

(короткострокової відпустки тривалістю до 5-ти діб) [91]. Начальники 

застосовують заохочення до підлеглих у межах прав, наданих їм Міністром 

внутрішніх справ України. За відсутності таких прав вони уповноважені 
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внести подання чи порушити клопотання про заохочення підлеглого перед 

старшим прямим начальником. Зміст наказу про застосування заохочення 

оголошується особовому складу органу внутрішніх справ, а до відома 

заохоченої особи доводиться персонально. Детально врегульовано також 

можливість використання такого стимулу до порушників дисципліни. На 

відміну від норм загального трудового права, де не допускається застосування 

заохочення лише під час дії стягнення, для правоохоронців установлено 

додатковий тримісячний строк після достроково зняття цього стягнення. Адже 

особа своїм ставленням до служби і своєю поведінкою має довести факт свого 

справжнього виправлення.  

Дисциплінарним статутом Збройних Сил України передбачено, що 

заохочення є важливим засобом виховання військовослужбовців і зміцнення 

військової дисципліни. Кожен командир у межах прав, наданих йому цим 

Статутом, зобов’язаний заохочувати підлеглих військовослужбовців за 

старанність, розумну ініціативу й сумлінне виконання службових обов’язків. 

При цьому заохочення має бути заслуженим. При визначенні його 

конкретного виду враховується характер заслуг військовослужбовця та його 

ставлення до служби за попередній час. Якщо командир вважає, що наданих 

йому прав недостатньо для заохочення військовослужбовців, які відзначилися, 

він може клопотати про заохочення перед старшим командиром [90]. Дія 

Дисциплінарного статуту Збройних Сил України поширюється також на 

Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, 

Національну гвардію України та інші військові формування, Державну 

спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв’язку та 

захисту інформації України. 

У структурному плані Дисциплінарний статут окремо виділяє можливі 

заохочення щодо офіцерів, прапорщиків (мічманів), рядових (матросів) і 

сержантів (старшин). У будь-якому випадку до всіх військовослужбовців 

можуть бути застосовані: оголошення подяки, нагородження грамотою, 

цінним подарунком або грошовою премією, занесення прізвища до Книги 
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пошани військової частини (корабля), дострокове присвоєння чергового 

військового звання, нагородження заохочувальними відзнаками Міністерства 

оборони України, зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення. 

Додаткового до рядового й сержантського складу Збройних Сил, які 

проходять строкову службу, стимулом виступає можливість отримання одного 

додаткового звільнення з розташування військової частини поза чергою, 

додаткової відпустки строком до 5-ти діб, повідомлення батьків або колективу 

за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу 

про зразкове виконання ним військового обов’язку та про отримані 

заохочення, нагородження власною фотокарткою на фоні розгорнутого 

Бойового Прапора військової частини. 

Заохочення оголошуються на зборах (нарадах), перед строєм або 

військовослужбовцеві особисто, причому командири окремі їх види можуть 

застосовувати як до конкретного військовослужбовця, так і до всього 

особового складу підрозділу, військової частини. Аналогічно з органами 

внутрішніх справ установлюються додаткові вимоги при знятті 

дисциплінарного стягнення. Зокрема щодо прапорщиків, мічманів, офіцерів це 

допускається через рік з дня накладення, щодо інших осіб – через 6 місяців. Як 

і для військовослужбовців визначаються система, підстави й порядок 

застосування заохочень для осіб рядового й начальницького складу органів і 

підрозділів цивільного захисту [93], працівників спеціальних (воєнізованих) 

аварійно-рятувальних служб [250]. 

Функціонування системи оборони, правоохоронної сфери є надзвичайно 

важливим для самого існування держави. Відповідно, зростає актуальність 

забезпечення дисципліни в цих структурах, у тому числі шляхом застосування 

заохочувальних процедур. Дисциплінарними статутами (положеннями про 

дисципліну) передбачено, що за мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги 

перед державою в боротьбі зі злочинністю, при охороні громадського порядку, 

у справі зміцнення національної безпеки, недоторканності державного 

кордону, підтримання високої бойової готовності військ (сил), за бездоганну 
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багаторічну службу, виявлені при цьому честь і звитягу особи можуть бути 

подані до присвоєння почесних звань і нагородження державними нагородами 

й відзнаками Президента України.  

Для прикладу можна навести ордени Богдана Хмельницького 

(нагороджуються громадяни України за особливі заслуги в захисті державного 

суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності й 

безпеки України), «За мужність» (для відзначення осіб за особисті мужність і 

героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю, а також 

в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського 

обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя), Данила Галицького (для 

нагородження за значний особистий внесок у розбудову України, сумлінне й 

бездоганне служіння Українському народу). Для представників силового 

блоку передбачені спеціальні медалі: «За військову службу Україні» (за 

мужність і відвагу, самовіддані дії, виявлені в захисті державних інтересів 

України), «За бездоганну службу» (для нагородження осіб, які досягли 

високих показників у бойовій і професійній підготовці, є взірцем вірності 

присязі й виконання військового (службового) обов’язку, успішно керують 

підлеглими, зразково виконують інші військові обов’язки), «Захисник 

Вітчизни» (за виявлені в захисті державних інтересів особисті мужність і 

відвагу, зміцнення обороноздатності й безпеки України).  

Проведений нами аналіз заохочень, специфіки застосування цього 

стимулу в системі загального, локального і спеціального законодавства 

засвідчив досить активне їх використання в механізмі забезпечення трудової 

дисципліни.  

Високі результати ефективності вказаних заохочень пов’язані з тим, що 

вони безпосередньо впливають на свідомість людини, пов’язують настання 

позитивних наслідків з добросовісною працею, є найбільш прийнятними і 

зрозумілими для працівника. Водночас роботодавцеві треба постійно шукати 
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ідеальне поєднання морального й матеріального складників у змісті 

заохочення.  

Адже, з одного боку, пройшли радянські часи, коли на голому ентузіазмі 

соціалістичного змагання робилися трудові звершення, а з іншого – 

використання суто грошових стимулів, особливо їх систематичність, 

призводять до звикання, появи корисливості, до асоціювання належності в 

повсякденній праці з обов’язковою додатковою премією. Відповідно, факт її 

ненадання (наприклад, у зв’язку зі скрутним фінансовим становищем на 

підприємстві) викликає особисту образу, тягне за собою зниження показників 

праці, рівня дотримання дисциплінарних приписів. 

 

 

3.5 Метод примусу в системі забезпечення трудової дисципліни 

 

Забезпечення дисципліни праці – комплексне й багатовекторне явище. 

Держава, суспільство та й сам трудовий колектив здійснюють реалізацію 

цього процесу, в першу чергу, за допомогою методів переконання, виховання, 

заохочення, створення необхідних організаційних та економічних передумов 

для нормальної високопродуктивної роботи, стимулювання добросовісної 

праці та її результатів. Іншими словами, бажаним є досягнення такого 

співвідношення між правосвідомістю й поведінкою, за якого виконання 

дисциплінарних приписів відповідає внутрішній волі працівника, не йде в 

розріз з його власними переконаннями й уподобаннями. Однак далеко не 

завжди можна цього досягти лише за допомогою вказаних засобів. У таких 

випадках у роботодавця не залишається іншого вибору, як застосовувати 

принципово інші заходи, пов’язані з придушенням внутрішньої волі 

робітника, який не сприймає потребу дотримуватися дисципліни, і 

спрямуванням її в русло примусової правової поведінки. 

Категорія примусу сягає тисячолітньої давнини, активно 

використовуючись у різних галузях знань і в суспільному бутті. Однозначного 
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ж розуміння його змістовного наповнення ні в науковій, ні у прикладній 

літературі не існує. Із лексичної точки зору поняття «примус» сприймається як 

вимога від когось виконати що-небудь незалежно від власного бажання [390, 

с. 734]; як тиск із чийогось боку, примушування, (змушування), силування, 

неволення [391, c. 365]; натиск із чийогось боку (в тому числі зумовлений 

законом), примушування, зусилля над собою, зумовлена кимось або чимось 

необхідність діяти певним способом незалежно від бажання [392]. Різний зміст 

вкладається в досліджувану категорію й у перебігу її використання в 

галузевих науках. Так, філософія пропонує розглядати примус у значенні 

вузькому (як насильницький акт) й широкому (будь-який вчинок, що обмежує 

свободу, отже, і права індивіда) [393, с. 79]. У педагогіці він є методом 

вольового впливу вихователя на дитину або керівника на підлеглого, що 

виявляється через вимогу, наказ, погрозу, фізичне чи моральне покарання, 

шантаж та інші способи [394, c. 490]. У соціології – це насилля над волею 

індивіда чи соціальної групи з метою примушування до вчинення певних дій 

відповідно до встановлених соціальних норм і бажання суб’єкта, який змушує 

їх учиняти [395, с. 66]. Потреба у примусі виникає при суперечливості 

прагнень 2-х суб’єктів, з яких один іншому наказує виконати свою вимогу. За 

допомогою примусу придушуються, гальмуються антисоціальні мотиви 

вчинків людини, що протистоять громадській чи іншій волі, обмежується 

свобода її дій, стимулюється бажана поведінка. У психології він є зовнішнім 

впливом на волю особи, що виникає при протиріччі її бажань з вимогами 

іншого суб’єкта, який наполягає на виконанні певних дій у власних інтересах 

[396, с. 49]. У кримінології – це засіб або сукупність засобів, прийомів і 

способів впливу на свідомість особистості, що мають своєю метою довести 

потребу суворого дотримання законності, забезпечити внутрішній осуд 

антигромадської поведінки й усвідомити необхідність змінити її на краще; 

процес логічного обґрунтування потреби дотримання законів з метою 

досягнення їх свідомого виконання [397, с. 55-60]. Як бачимо, примус у різних 

сферах хоча й проявляється, як правило, в зовнішньому впливі на особу, але 
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мета останнього, підстави його застосування і способи здійснення різняться 

залежно від конкретної ситуації. 

Довідкова юридична література в основному визначає це поняття в 

контексті. Учені згадують психічний та адміністративний примус, примусове 

стягнення коштів, примусову працю, заходи виховного, медичного характеру, 

заходи, які застосовуються співтовариствами держав з метою усунення 

загрози миру або акту агресії. У більш узагальненому значенні тлумачення 

примусу зустрічається в системному зв’язку з переконанням. Так, укладачі 

Української радянської енциклопедії розглядають ці 2 категорії як форми 

підтримання суспільної дисципліни, методи соціального (зокрема державного) 

керівництва суспільством, забезпечення законності і правопорядку. За їх 

допомогою поведінка окремих членів соціуму (колективу) спрямовується 

відповідно до встановлених у ньому норм. При цьому метод примусу має 

допоміжний характер. Його застосовують лише до незначної меншості 

громадян з метою забезпечення законності і правопорядку, дисципліни й 

організованості в інтересах переважної більшості населення і в обов’язковому 

поєднанні з методом переконання [398]. У схожому ключі наводиться 

трактування примусу й у Великому енциклопедичному юридичному словнику, 

підготовленому колективом авторів за редакцією Ю.С. Шемчушенка. Лише 

додано, що залежно від характеру порушень застосування цього методу може 

виявлятись у: (а) скасуванні чи припиненні виконання актів підпорядкованих 

органів, якщо вони суперечать закону; (б) забороні або припиненні дій, що 

провадяться з порушенням вимог законодавства; (в) застосуванні до винних 

фізичних чи юридичних осіб санкцій – матеріальних, дисциплінарних, 

адміністративних чи кримінальних [399].  

Розгляд категорій переконання і примусу в поєднанні дійсно має сенс, 

адже вони є базовим способами впливу на поведінку громадян. У той же час 

вважаємо за доцільне відзначити, що переконання здійснюється як психічний 

вплив, у процесі якого особа добровільно схиляється до думки суб’єкта 

впливу, свідомо привласнюючи цю думку як особисту цінність, і з розумінням 
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ставлячись до неї, а також до такої поведінки, яка цій думці відповідає [400, с. 

116]. При цьому в людини завжди залишається опція типу поведінки – 

сприймати чи не сприймати поради (прохання) переконуючого. Натомість 

примус такого вибору не передбачає, імперативно змінюючи волю особи. Як 

слушно зауважує Д.М. Бахрах, невиконання розпорядження владного 

(керуючого) суб’єкта зумовлює його тиск на моральну, майнову, організаційну 

чи фізичну сферу підвладної особи з метою перетворення її волі таким чином, 

щоб забезпечити підпорядкування своїм розпорядженням [401, с. 440]. 

Принципова різниця між цими методами полягає у способі здійсненню 

впливу, в обов’язковості виконання вказівок. Їх невиконання при переконанні 

може спричинити щонайбільше моральний осуд, а ось у випадку з примусом 

може бути підставою притягнення до одного з видів юридичної 

відповідальності. 

З понятійної точки зору, незалежно від сфери й обставин конкретного 

застосування примус завжди є нав’язуванням чужої волі стосовно власних 

переконань особи, примушуванням її до безальтернативного обрання того чи 

іншого варіанту поведінки. Його сутність полягає у примусовому характері 

діянь, пов’язаних із фізичним, психологічним чи іншим впливом на особу, з 

метою примусити її діяти згідно з волею суб’єкта застосування. 

Як спосіб здійснення соціальної влади, примус існує в будь-якому 

соціумі, виступає одним з найзначніших і найвагоміших атрибутів соціального 

життя, необхідних для забезпечення його тривалості, узгодженості і 

стабільності. У найбільш широкому розумінні соціальний примус можна 

визначити як здійснюваний на підставі, в межах і порядку, встановленому 

соціальними нормами, зовнішній вплив уповноваженої особи на волю іншої 

людини, зумовлений конфліктом волі об’єкта примусу з приписами соціальної 

норми, що характеризується підкоренням волі громадянина, що піддається 

примусу, з метою приведення його поведінки до вимог соціальної норми [402, 

c. 13]. Соціальні норми, що передбачають можливість застосування примусу, 

завжди мають ґрунтуватися на засадах справедливості й гуманізму, 
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відображати моральні устої соціуму. У випадку не дотримання даних основ, 

примус перетворюються на насилля та свавілля. 

Досліджуючи форми соціального примусу в сучасному світі, 

П.В. Демидов пропонує їх загальну типологію, побудовану за комплексною 

ознакою із застосуванням декількох критеріїв класифікації. Залежно від сфери 

соціального життя пропонується вирізняти політичний, економічний, 

правоохоронний, духовний, сімейний, міжособистісний, естетичний, етичний 

примуси з урахуванням природи соціальних норм (примус традиційно 

корпоративний, моральний, правовий, релігійний), беручи до уваги наявність 

інституційного апарату примусу (організований – державний, релігійний, 

громадський, політичний і неорганізований – сімейний, міжособистісний), із 

огляду на вплив на особу (матеріальний, фізичний, психологічний, 

організаційний) [402, c. 13]. Звичайно, критеріїв і кваліфікаційних ознак може 

бути й більше. Проте в рамках нашого дослідження не вважаємо за необхідне 

детально зупинятися на аналізі структури соціального примусу. При 

з’ясуванні юридичної природи примусу як методу забезпечення трудової 

дисципліни набагато важливішим є розкриття окремих його складників, що 

безпосередньо стосуються предмета дослідження. 

Перш за все йдеться про правовий і державний примус. Примус, 

заснований на праві, входить до системи організаційно-правоохоронних 

засобів держави, до системи юридичний гарантій забезпечення нормального 

функціонування державного управління [403, с. 15]. Дійсно, такі інститути 

людської цивілізації, як держава і право, нерозривно пов’язані з примусом, без 

якого неможливо повністю реалізувати суверенітет і державну владу, 

визначати й застосовувати санкції за порушення правових норм. Хоча низка 

науковців (зокрема В.В. Серьогіна, О.Е. Лейст, А.І. Каплунов, А.І. Козулін, 

В.Д. Ардашкін) і диференціюють поняття «правовий примус» і «державний 

примус», проте все ж таки переважає думка про розгляд їх як синонімічних 

термінів. Такий підхід, на нашу думку, є найбільш логічним та зваженим, 
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отже, як тотожні категорії вони будуть застосуватись і в межах нашого 

дослідження. 

У науковому середовищі присутня велика кількість авторських 

визначень державного (правового) примусу. Серед найбільш вдалих варто 

виділити наступні:  

–  утвердження волі пануючого всупереч волі підвладного, заперечення 

волі підвладного і зовнішній вплив на його поведінку [404, с. 157];  

–  зовнішній вплив на поведінку, заснований на організованій силі 

держави, на наявність у неї «речових» знарядь влади і спрямованих на зовні 

безумовне (непохитне) затвердження державної волі [405, с. 334];  

–    метод впливу, який полягає у застосуванні держаними органами та їх 

посадовими особами встановлених законом засобів, що представляють 

систему правових обмежень, позбавлень, обтяжень або інших дій, і 

дозволяють змусити зобов’язаних осіб виконати покладені на них обов’язки та 

дотримуватися встановлених законом заборон, а також забезпечити 

правопорядок, безпеку особистості, суспільства та держави від потенційних і 

реальних загроз [406, с. 14];  

–   метод впливу держави на свідомість і поведінку осіб, які вчиняють 

антигромадські вчинки, що виражається у встановлених правовими актами 

негативних наслідків морального, матеріального та фізичного характеру, що 

мають на меті виправлення і перевиховання правопорушників, а також 

попередження нових правопорушень [407, c. 13];  

–   можливість держави зобов’язати суб’єкта проти його волі та бажання 

здійснювати певні дії [408, c. 332];  

–  фізичний або психічний вплив органів держави на певну особу з 

метою змусити її до здійснення приписаних державою дій або утримання від 

дій, певної поведінки, або нарешті, до підпорядкування певним обмеженням, 

пов’язаним з особою або майном [409, с. 340];  
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–  спостереження за правомірністю поведінки, дослідження обставин 

допущених порушень, розгляд і вирішення справ, реалізацію застосованих 

санкцій [410, с. 54];  

– такий вплив на суб’єкта, який виражається в безпосередньому 

насильстві або загрозі його застосування, які змушують виконати пред’явлені 

вимоги в разі відступу від таких [411, с. 120];  

– допоміжний державно-владний спосіб придушення негативних 

вольових прагнень певних суб’єктів для забезпечення підпорядкування їх 

нормам права [412, с. 35];  

– нормативно закріплений вплив держави на волю суб’єктів при її 

невідповідності державній волі, який має своєю метою забезпечення їх 

належної поведінки, виражається в чітко визначених законом 

правообмеженнях і здійснюється у правозастосовчій діяльності [413, с. 40];  

– здійснюваний компетентними органами і посадовими особами 

владний вплив у вигляді припису певної поведінки (психічний примус) або у 

формі безпосередньої дії (фізичний примус) [414, c. 40]. 

Наведені нами дефініції поняття державного (правового примусу) дають 

підстави стверджувати, що в сформованих визначеннях кожен автор 

відображає власне бачення поставленої проблеми. Одні вчені розглядають 

його як метод впливу на поведінку людей, інші – як спосіб державного 

управління. Відрізняється і сприйняття характеру впливу на індивіда. 

Згадуються примус як імперативне зобов’язання діяти відповідним чином, 

правозастосовна діяльність, підпорядкування певним обмеженням, реалізація 

санкцій тощо. Для повного з’ясування змісту терміна «примус» необхідно 

додатково проаналізувати також особливі риси, ознаки, що характеризують 

його суть, специфіку, роль і призначення в механізмі реалізації владних 

повноважень. 

Так, С.М. Кожевніков, розглядаючи державний примус у сфері 

правового регулювання, виділяє такі його риси: (а) поєднання з переконанням, 

(б) він є за своєю формою правовим, (в) відрізняється формальною 



301 

визначеністю [415, с. 24]. Додатково Д.М. Бахрах виділяє застосування 

примусу шляхом видання правозабезпечувальних актів до конкретних 

суб’єктів, які порушують юридичні норми, а також його здійснення виключно 

на правовій основі [416, c. 15, 16]. В.В. Серьогіна висловлює думку, що 

державному примусу властиві нижченаведені основні риси, а саме: (а) він 

завжди є специфічною формою правозастосовної діяльності спеціально 

уповноважених на те органів держави, посадових осіб, представників 

громадськості; (б) це зовнішня психічна або фізична дія як вплив на свідомість 

і поведінку суб’єкта; (в) це вплив у виді застосування відповідних заходів; г) 

він завжди полягає в реальному застосуванні санкцій норм права до 

конкретних суб’єктів правовідносин, а в деяких випадках і в застосуванні 

диспозицій правових норм, що містять примусові обов’язки; ґ) завжди 

супроводжується заподіянням суб’єктові певних правообмежень; 

д) фактичною підставою застосування заходів державного примусу є 

здійснення правопорушень, а також виникнення інших небажаних для 

суспільства й держави правових аномалій; е) застосування його заходів 

здійснюється у певній, передбаченій законом формі; є) він завжди 

розвивається і здійснюється в рамках охоронних правовідносин [403, с. 47].  

З точки зору Л.Л. Попова й А.П. Шергіна, державний примус 

характеризується такими властивостями: (а) його структура, функції, межі 

використання визначаються об’єктивними потребами суспільства; (б) такий 

примус застосовується на підставі суворої правової регламентації його обсягу 

й меж, нормативного встановлення підстав, порядку і процедури реалізації 

конкретних заходів впливу; (в) весь процес оперування ним передбачає 

найсуворіше дотримання законності; (г) призначення примусу полягає у 

виправленні й перевихованні правопорушників, у попередженні нових 

правопорушень; (ґ) йому властива закономірність поступового скорочення 

сфери застосування; д) державний примус стає повною мірою правовим [417, 

с. 42]. Виділення 2-х останніх ознак, на нашу думку, викликає застереження, 

адже доцільніше говорити про можливе переформатування окремих видів 
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державного примусу, про їх співвідношення між собою. Проте певний його 

обсяг повинен завжди зберігатися, бо без нього неможливе функціонування 

державного механізму. До того ж дещо бентежить фраза, що «державний 

примус стає повною мірою правовим». Адже подібне формулювання допускає 

й можливість існування примусу неправого (насилля й диктатури), який хоча 

й може мати місце, проте є відхиленням від норми, яке не може 

характеризувати державний примус як суспільне явище. 

Н.В. Макарейко пропонує вирізняти такі ознаки державного примусу: 

 він є різновидом загальносоціального примусу;  

 за своєю психомотиваційною природою визначається конфліктом 

між державною волею, вираженою у праві, й індивідуальною волею осіб, які 

порушують правові встановлення;  

 він опосередкований правом, має правовий характер;  

 становить собою акт зовнішнього психічного, фізичного, 

матеріального чи організаційного впливу на свідомість, волю й поведінку 

суб’єкта, який піддається впливу з боку компетентних державних органів і 

посадових осіб;  

 державний примус є впливом за допомогою відповідних заходів;  

 його застосування викликає заподіяння особі правообмежень, 

покладання на неї додаткових юридичних обов’язків;  

 підставами застосування примусових заходів виступають факти 

вчинення правопорушення або загрози його вчинення, а також виникнення 

інших небажаних для суспільства й держави аномалій з правовим змістом. Це 

положення у правовій науці не є загальновизнаним;  

 він застосовується для досягнення відповідних цілей; 

  реалізація державного примусу відбувається в рамках відносин 

охоронного типу [418, c. 27, 28].  

Серед сукупності ознак, виділених цим науковцем, хотілося б указати на 

спірну тезу про можливість застосування заходів примусу не тільки за 
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протиправне діяння, а й у профілактичних цілях, у тому числі з метою його 

попередження. З точки зору М.Х. Фарукшіна, застосування державного 

примусу припустиме лише у випадках протиправної поведінки й у зв’язку з 

нею. Ніякими іншими міркуваннями використання заходів примусу 

обґрунтувати не можна [419, с. 173-181]. На нашу думку, таке непорозуміння 

викликане ототожненням у деяких дослідженнях примусу й заходів юридичної 

відповідальності. Адже в такому разі наявність складу правопорушення дійсно 

є обов’язковою. Водночас правильним є більш широке сприйняття поняття, 

яке включає різні форми правового впливу незалежно від факту вчинення 

протиправного діяння. 

Знаний сучасний дослідник правової сфери С.С. Алексєєв наполягає, що 

найбільш загальними ознаками правового примусу є: а) підпорядкування 

державного примусу загальним принципам права; б) єдність і загальність 

державно-примусових заходів на єдиних підставах до всіх осіб на території 

країни; в) сувора регламентація його обсягу й меж; г) установлення в 

нормативному порядку підстав для застосування державно-примусових 

заходів; ґ) сувора регламентація порядку і процедури застосування заходів 

державно-примусового впливу [420, с. 118]. Окремими ознаками правового 

примусу П.В. Демидов [402, c. 17] і М.І. Іншин [421, с. 25, 26] виділяють його 

вольовий та інтелектуальний характер. Вольовий виявляється в тому, що 

примус є зовнішнім впливом однієї сторони на волю іншої з метою її 

пригнічення; у об’єкта впливу немає можливості вибору варіанту поведінки, 

бо за нього він уже зроблений третьою стороною. Інтелектуальний характер 

полягає в усвідомленні особою наслідків застосування заходів примусового 

характеру; в розумінні їх суспільної користі й цілей.  

Не зовсім вдалою вважаємо тезу М.І. Іншина, що воля є результатом 

усвідомлення працівником зовнішнього примусу та його узгодження зі своєю 

волею. З огляду на таке розуміння не можна змусити людину діяти або не 

діяти проти власної волі. Вона виконує загальнообов’язкову вказівку, хоч 

остання й виходить за межі її інтересів і бажань, але не волі. У цьому 
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висловлюванні в наявності підміна понять «свідомість» і «воля». Людина 

свідомо погоджується на вимушений варіант нав’язаної їй поведінки, але цей 

факт не змінює її волю, внутрішнього психологічного ставлення до явищ 

навколишнього світу. У майбутньому при виникненні аналогічних ситуацій 

матиме місце висока ймовірність рецидиву попередньої поведінки, а тому 

вести мову про стійкі і сталі зміни волі не доводиться. 

Проаналізовані нами ознаки й особливості державного (правового) 

примусу дозволяють визначити його як здійснюваний у межах і в суворій 

відповідності із законом зовнішній вплив компетентних органів і посадових 

осіб на суб’єкта з метою спрямування його поведінки у правове русло. 

Різноманітні покарання, які застосовуються з метою усунення проявів 

протиправної поведінки в рамках юридичної відповідальності, є вираженням 

державного примусу, реакцією на таку поведінку, яка становить загрозу 

суспільним відносинам. Залежно від галузевої спеціалізації, а також з 

урахуванням ступеня суспільної небезпеки протиправних дій, у структурі 

державного (правового) примусу можна виокремити 4 складники останнього – 

кримінальний, адміністративний, цивільний і дисциплінарний. 

Принципова різниця між ними полягає в таких аспектах, як-от:  

 нормативна основа застосування державного примусу. 

Кримінальний примус визначається тільки законами, адміністративний – 

додатково ще підзаконними актами, власне галузеве законодавство має 

цивільний примус. Що стосується дисциплінарного, тут ідеться про 

нормативно-правові акти у сфері праці, в тому числі й ті, якими 

встановлюється специфіка здійснення службової діяльності окремими 

професійними групами;  

 суб’єкти застосування правового примусу. Як правило, ними є 

органи й посадові особи, які наділені владними повноваженнями і які 

перебувають у відносинах підлеглості з об’єктами впливу. Виняток становить 

роботодавець: при реалізації його дисциплінарної влади в окремих випадках 
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може мати місце й майновий примус як обов’язок відшкодувати шкоду 

підприємству;  

  об’єкти застосування державного примусу. У кримінальному й 

дисциплінарному примусі – це виключно фізичні особи; інші ж його види 

можуть бути застосовані й до юридичних осіб;  

  характер вираження й наслідки застосування примусу. Законом 

передбачено адміністративні і кримінальні покарання, дисциплінарні й 

майнові стягнення. Притягнення до кримінальної відповідальності зумовлює 

судимість; несприятливими наслідками діючого дисциплінарного стягнення є 

неможливість застосування заходів заохочень. 

Дисциплінарному примусу, як бачимо, притаманні риси, що відрізняють 

його від інших видів примусу. Хоча він і використовується в основному у 

трудовому праві, водночас це зовсім не означає, що ця галузь ним 

обмежується. Поєднання у трудових відносинах імперативних і 

диспозитивних, централізованих і локальних нормативних приписів створює 

широке поле для оперування не тільки іншими видами державного примусу, а 

й приватним (договірним) його проявом – можливістю примусового 

взаємовпливу сторін трудового договору. 

Приватний правовий примус – це метод впливу, що здійснюється 

фізичним і юридичними особами у спосіб, не пов’язаний з виконанням 

державних функцій, за допомогою оперативних заходів приватного характеру 

від свого імені й за свій рахунок при захисті власного суб’єктивного права чи 

законного інтересу. У цьому випадку відсутній спеціальний апарат примусу, 

реалізується воля суб’єкта його застосування (наприклад бажання роботодавця 

забезпечити належний рівень трудової дисципліни), а правовими підставами 

досить часто виступають локальні, внутрішньокорпоративні акти. 

Трактування примусу науковцями значною мірою співпадає з 

проаналізованими вже нами дефініціями державного (правового) примусу. Як 

запевняє А.А. Абрамова, призначення примусу полягає в регламентуванні 

нормами права специфічного впливу на особу з метою регулювання її 
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соціально значимої поведінки [422, c. 118]. На думку М.І. Іншина, 

В.І. Щербини й І.М. Ваганової, правовий примус у трудовому праві – це вплив 

на учасників суспільних відносин, передбачений нормами трудового права, 

що складають предмет цієї галузі права. Цей вплив виражається в застосуванні 

до цих учасників заходів, пов’язаних з обмеженням їх правового становища 

[421, c. 29]. Також існує тлумачення зазначеного поняття через призму 

зовнішнього впливу на поведінку працівника, що застосовується в чітких 

рамках, установлених трудовим законодавством [423, с. 6]. Примус у 

трудовому праві – це формуючий вплив на правосвідомість суб’єкта за 

допомогою зовнішніх збудників, що виявляються в передбачуваному чи 

реальному обмеженні (погіршенні) соціального (правового) стану особи [424, 

с. 107, 108]. Необхідність застосування примусу у трудовому праві, як 

правило, кореспондує необхідності забезпечення трудової дисципліни, отже, 

цей метод займає важливе місце в її механізмі. 

Даючи характеристику примусу як методу забезпечення трудової 

дисципліни, більшість учених традиційно розглядають його виключно в 

розрізі дисциплінарної відповідальності і правомочності роботодавця на 

накладення дисциплінарних стягнень. Л.П. Грузінова й В.Г. Короткін 

переконують, що метод примусу становить собою в необхідних випадках 

застосування до порушників трудової дисципліни заходів дисциплінарного і 

громадського впливу та матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну 

роботодавцеві внаслідок невиконання покладених на них трудових обов’язків 

[228, c. 17]. С.М. Прилипко й О.М. Ярошенко хоча й відзначають, що примус є 

методом впливу, що забезпечує здійснення суб’єктом права дій усупереч 

власної волі, водночас зміст цього поняття знову ж таки звужують, 

пропонуючи застосовувати до порушників заходи дисциплінарного чи 

громадського впливу, а в окремих випадках – заходи майнового характеру у 

виді відшкодування збитків, завданих порушенням трудових обов’язків [206, 

с. 339]. Підтримуючи такий підхід науковців, К.В. Коваленко додає, що 

примус як метод у процесі праці має суттєві особливості: а) застосовується, як 
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правило, в поєднанні з переконанням; б) його застосування як крайнього 

прояву владних повноважень роботодавця є припустимим у разі чітко 

окреслених умов праці, насамперед у результаті вчинення працівником 

дисциплінарного проступку; в) він повинен бути обґрунтованим і залежати від 

характеру й мотивів поведінки працівника, який учинив дисциплінарний 

проступок, а також від наслідків останнього [192, c. 108]. Немає сенсу 

заперечувати ці особливості: усі ці моменти кореспондують проаналізованій 

нами специфіці державного (правового) примусу, правда, лише в контексті 

трудових відносин. 

У публікації, присвяченій питанню стабільності трудових відносин, 

М.В. Молодцов і В.Г. Сойфер звертають увагу на підтримку трудової 

дисципліни за допомогою заходів примусу, що вживаються до порушників її 

засад [382, с. 106]. Ототожнення примусу й дисциплінарних (матеріальних) 

санкцій призводить до того, що деякі вчені (наприклад, В.Е. Теліпко й 

О.Г. Дутова [230, с. 276], Ю.П. Дмитренко [226, c. 341], В.І. Прокопенко [87, с. 

406]) навіть сам метод впливу називають не інакше як «покарання», знову ж 

таки акцентуючи увагу не на процесі забезпечення дотримання 

дисциплінарних приписів, а саме на факті настання негативних наслідків у 

разі їх порушення. 

Таке трактування вищезазначеного поняття, не враховуючим чинники 

навколишнього середовища (дії оточуючих осіб), які примушують працівника 

дотримуватися дисциплінарних приписів, не запускаючи при цьому механізму 

юридичної відповідальності, вважаємо не зовсім коректним. Більш виваженою 

вбачається позиція В.М. Лебедєва, який тлумачить примус як формуючий 

вплив на правосвідомість суб’єкта, за якого зовнішній збудник, що 

виражається в передбачуваному або реальному утиску (обмеженні, 

погіршенні) соціального (в тому числі і правового) стану особистості, тягне 

для примушуваного загрозу або реальне настання невигідних наслідків 

матеріального, морального або організаційного характеру, змінюючи й 

удосконалюючи його правосвідомість [263, c. 107]. На наше переконання, в 
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наведеній дефініції досліджуваної категорії дуже вдало відзначено критерій 

реальності настання негативних наслідків – потенційну загрозу чи реальний 

захід юридичної відповідальності за протиправну поведінку. Отже, загальне 

поняття примусу є більш ширшим від покарання, оскільки останнє є не 

самостійним способом впливу, а лише однією з форм вираження методу 

примусу.  

Ототожнення більшістю вчених термінів «примус» і «покарання» при 

аналізі способів забезпечення трудової дисципліни призвело до того, що в 

науковому середовищі практично не досліджуються інші форми 

примушування працівника до сумлінного виконання покладених на нього 

обов’язків. Відповідно, актуальними на сьогодні залишаються питання 

класифікації таких форм, виокремлення їх видів і способів вираження. 

Вважаємо за доцільне скористатися напрацюваннями науки адміністративного 

права, адже саме вчені-адміністративісти вперше ґрунтовно й системно 

підійшли до дослідження цієї проблеми. Так, ще в середині 50-х років ХХ ст. 

М.І. Єропкін, узявши за базовий критерій цілі і способи забезпечення 

правопорядку, обґрунтував включення до структури заходів примусу 3-х 

складників: (а) адміністративно-попереджувальні заходи, (б) заходи 

адміністративного запобігання й (в) адміністративні стягнення 

(адміністративна відповідальність) [425, c. 62-64]. Саме він зробив перший 

крок у напрямку відходу від описових позицій про інститут примусу, 

перейшовши до системного аналізу таких категорій, як «стягнення», «заходи 

припинення», «заходи попередження» [426, с. 235]. Із часом його класифікація 

стала найбільш типовою й поширеною, бралася за основу науковцями при 

формуванні власних підходів до диференціації заходів примусу. 

Так, Д.М. Бахрах вирізняє запобіжні й адміністративно-відновлювальні 

заходи, а також заходи стягнення (покарання) [427, с. 24, 25]. При цьому він 

виступає проти ідеї виокремлення попереджувальних заходів, які (в його 

розумінні) належать до заборон (норм права), а не до заходів примусу. 

Л.М. Розін же пропонує виділяти 5 видів адміністративного примусу: 
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(а) стягнення – застосовуються з метою покарання правопорушника; 

(б) припинення – використовуються для припинення здійснюваних 

правопорушень; (в) процесуальні дії з установлення факту проступку, особи-

зловмисника, при оформленні процесуальних документів тощо; 

(г) поновлювані, що полягають у відновленні порушеного правопорядку чи 

прав громадян; (ґ) попереджувальні – вживаються з метою попередження 

правопорушень [428, с. 286]. О.М. Бандурка й М.М. Тищенко дійшли 

висновку про виокремлення в системі примусу адміністративно-запобіжних 

заходів (перевірка документів, огляд, внесення подання про усунення 

правопорушення), заходів припинення (адміністративне затримання, 

вилучення речей тощо) і стягнення (попередження, штраф) [429, с. 287]. У 

схожому ракурсі розглядають цю проблему І.П. Голосніченко, 

М.Ф. Стахурський, Н.І. Золотарьова [430, c. 68]. В.К. Колпаков та 

О.В. Кузьменко серед заходів адміністративного примусу вирізняють заходи 

попередження, припинення й відповідальності за порушення адміністративно-

правових установлень [163, с. 193]. Отже, попри наявність незначних 

відмінностей, абсолютна більшість дослідників адміністративного права в 

системі заходів примусу поруч з безпосереднім стягненням (притягнення до 

відповідальності) виділяє також попередження (запобіжні дії) і припинення 

протиправних вчинків. 

Говорячи про ототожнення науковцями примусу й покарання при 

вивченні питання забезпечення дисципліни праці, варто відмітити, що в більш 

узагальненому масштабі, в розрізі всього трудового права інколи зустрічається 

й розширене тлумачення категорії «примус». Так, В.М. Лебедєв розглядає 

останній як загальне родове поняття, що конкретизується в дисциплінарній і 

матеріальній відповідальності, в заходах захисту (поновлення) й запобіганні 

порушень дисциплінарних приписів. При цьому ці заходи можуть додатково 

деталізуватися. Як приклад, правник наводить свою класифікацію запобіжних 

заходів: (а) виробничі (відсторонення від роботи), (б) технологічні (заборона 

робіт на окремих верстатах, агрегатах, ділянках або припинення виготовлення 
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деталей, вузлів і виробів, якщо було виявлено брак у роботі окремого 

робітника чи колективу – ділянки, бригади), (в) екстенсивні (спрямовані на 

запобігання непродуктивному використанню робочого часу) [263, с. 109-112]. 

Подібних поглядів дотримується й А.Г. Юр’єва, не обмежуючись лише 

юридичною відповідальністю при дослідженні змісту примусу. Серед 

кваліфікуючих ознак запобіжних заходів вона виділяє такі: (а) вони 

припиняють неправомірні дії чи бездіяльність, (б) використовуються як 

оперативні заходи запобігання настання можливих шкідливих наслідків, (в) є 

важливим етапом при притягненні винної особи до юридичної 

відповідальності. 

Серед захисних заходів виділяються відновлювальні, що поновлюють 

попередній стан, спрямовані на примусове виконання обов’язку чи скасування 

неправомірних юридичних актів, а також запобіжні [423, с. 1, 10-12]. Дещо 

дискусійним вбачається розширення поняття «захисні заходи» з віднесенням 

до їх числа запобігання протиправним діям. Адже останні мають дещо іншу 

мету, в тому числі припинення неправової поведінки. 

Найбільш системним вважаємо визначення різновидів примусу у 

трудовому праві, запропоноване М.І. Іншиним, В.І. Щербиною й 

І.М. Вагановою, які залежно від зв’язку цього явища з юридичною 

відповідальністю виокремлюють примусові заходи: (а) пов’язані з юридичною 

відповідальністю працівників (дисциплінарною й матеріальною) і 

роботодавців (матеріальною); (б) не пов’язані з юридичною відповідальністю, 

тобто заходи запобіжні й захисту. Водночас, спираючись на 3 основні 

напрямки впливу – запобіжний (профілактичний), відновлювальний 

(компенсаційний) і каральний (відплатний), примусові заходи, передбачені 

нормами трудового права, можуть бути об’єднані в 3 групи: (а) заборони, 

санкції й запобіжні заходи; (б) заходи захисту, матеріальна відповідальність 

працівника; (в) дисциплінарна відповідальність працівника й матеріальна – 

роботодавця [421, с. 33]. 
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Юридична природа примусу як методу забезпечення трудової 

дисципліни суттєво відрізняється від аналогічного поняття в загальній системі 

права, в тому числі трудового. Однак при формуванні авторської класифікації 

його структури вважаємо логічним використати деякі напрацювання, 

сформовані теоретиками права. Отже, примус може бути класифікований за 

різними критеріями: за змістом, суб’єктом застосування, реальністю настання 

негативних наслідків, колом осіб, до яких він застосовується.  

За суб’єктом використання примус може класифікуватися як такий, що 

застосовується роботодавцем, уповноваженими державними органами, як саме 

примушування. Якщо відповідна компетенція роботодавця пов’язана з його 

дисциплінарною владою, з владою уповноважених державних органів, тобто з 

представництвом інтересів держави й виконанням делегованих їм функцій, то 

із самим примушуванням ситуація дещо складніша. Навряд чи варто 

недооцінювати внутрішньоособистісний примус. Люди по-різному можуть 

ставитися до власної роботи, до потреби повсякденного виконання тих чи 

інших дій, проте існує якась сила, що змушує їх виконувати службові 

обов’язки й дотримуватися приписів дисципліни. На відміну від усіх інших 

видів примусу, у цьому випадку говоримо не про зовнішній, а про внутрішній 

вплив, що йде від свідомості безпосередньо самої особи. Саме ж 

примушування є вольовим рішенням діяти певним чином як реакція в тому 

числі й на небажання настання негативних наслідків у разі вчинення діянь, які 

не відповідають вимогам закону й моралі. 

За колом осіб, до яких застосовується примус, він може бути загальним і 

спеціальним. Загальні примусові заходи вживаються до більшості громадян, а 

правове підґрунтя їх застосування передбачено загальними й локальними 

нормативними актами. Спеціальні ж застосовуються до окремих категорій 

осіб (професійних груп): правоохоронців, державних службовців, суддів, 

гірників, працівників сфери оборони, безпеки, зв’язку і транспорту. Особлива 

важливість покладених на них функцій зумовлює потребу підвищеної уваги до 

забезпечення трудової дисципліни. Ось чому роботодавцеві (вищестоящому 
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керівникові) надані додаткові повноваження по застосуванню заходів примусу 

з метою гарантування належного виконання цими підрозділами своїх функцій. 

Правове підґрунтя вжиття спеціальних заходів примусу відображено в 

окремих нормативних актах, що встановлюють правовий статус (специфіку 

роботи) відповідних працівників, і в статутах (положеннях) про дисципліну. 

За реальністю настання негативних наслідків примусові заходи 

поділяються на 2 групи. Це заходи, які: (а) запроваджують і виконують 

майнові й дисциплінарні санкції; (б) передбачають потенційну можливість 

застосування санкцій. Різниця полягає в тому, що в першому випадку 

негативні наслідки для особи вже настали, здійснюється провадження у справі 

про правопорушення, застосовується покарання. У другому ж такі наслідки ще 

не настали, особі надається право фактично уникнути їх негативного впливу в 

разі повернення до сумлінної праці. Водночас до її відома доводиться 

потенційна можливість застосування санкцій у разі невиконання чи 

неналежного виконання вимог роботодавця, положень закону і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Найбільш об’ємним і важливим чинником є внутрішній зміст примусу. 

Згідно із цією ознакою слід назвати такі його різновиди: (а) перспективне 

негативне стимулювання, (б) припинення протиправних дій, 

(в) відновлювальні заходи, (г) примусове виконання певних дій чи утримання 

від цього, (д) заходи дисциплінарного і громадського впливу (притягнення 

правопорушника до юридичної відповідальності). 

Негативне стимулювання ґрунтується на внутрішньому психологічному 

прагненні особи уникнути погіршення задоволення потреб. Водночас деякі 

дослідники заперечують подібні стимули. Так, О.В. Малько наполягає, що до 

правових стимулів треба відносити виключно позитивні засоби (дозволи, 

пільги, привілеї, імунітети, надбавки, доплати, компенсації, заохочення), а ось 

негативним тут не місце, бо вони належать до правових обмежень, як до іншої 

сторони управлінського процесу. Водночас у подальших розмірковуваннях 

науковець вже зазначає, що правове обмеження виражається в негативній 
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мотивації, супроводжуючи її разом з тим і негативними стимулюючими 

моментами, які, виступаючи додатковим побічним ефектом, діють через 

погрози, тиск, силу, примус. Тому поєднання суспільних та особистих 

інтересів ґрунтується тут на більш твердому фундаменті, і саме обмеження 

реалізується через покарання, обов’язок, заборону, призупинення та ін. У 

цьому випадку стимулюючі елементи, знаходячись як би в рамках процесу 

правового обмеження, не зачіпають його суті, а, навпаки, сприяють 

здійсненню [238, с. 51-54].  

Отже, навряд чи доцільно заперечувати вплив можливості настання 

негативних чинників для суб’єкта на рівень його дисциплінованості. Сам факт 

можливості вжиття до несумлінного трудівника заходів матеріального й 

морального впливу успішно використовується як засіб формування в людини 

звички дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку й 

добросовісного виконання покладених на неї функцій. У трудових колективах 

трапляються непоодинокі випадки наявності осіб з низькою ефективністю 

праці, замінити яких з тих чи інших причин проблематично. Недієвість 

застосування до таких працівників заходів заохочення, переконання чи 

виховання підштовхують роботодавця до думки, що єдиний вихід із ситуації – 

тримати підлеглих, так би мовити, «в страху», формуючи в них перманентне 

відчуття загрози бути звільненим. Але треба пам’ятати, що досягнення 

бажаного ефекту є можливим, лише коли цей метод ґрунтуватиметься на 

засадах прозорості й об’єктивності. Інакше матиме місце формування в 

колективі негативного мікроклімату, зростання рівня напруги, ворожості і 

взаємної підозри. В.А. Антипіна дає такі поради керівникові при використанні 

негативного стимулювання: а) уникати дій, що виходять за рамки норм 

загальнодержавних і локальних нормативних актів; б) чітко формулювати 

причину покарання і вказувати, як можна було його уникнути; в) не 

застосовувати негайно до працівника санкцій, перебуваючи під впливом 

негативних емоцій, викликаних його провиною, і пам’ятати, що несправедливе 

покарання суттєво знижує мотивацію праці; г) не наносити особистих образ, 



314 

з’ясовувати точку зору критикованого, виявляти доброзичливість, створювану 

за рахунок ослаблення обвинувального акценту, внесення елементів похвали, 

шанобливого ставлення до особистості; ґ) робити акцент на можливість 

усунення недоліків, планувати вжиття спільних заходів для цього, 

демонструвати готовність прийти на допомогу [431]. Усі поради є розумними 

й дієвими, а тому повністю підтримуємо бажання роботодавця їх 

дотримуватися. 

Негативне стимулювання в широкому розумінні, окрім загрози 

застосування стягнень, включає, як правило, й накладення (виконання) цих 

заходів впливу. Проте як різновид примусу нас цікавить виключно 

перспективна частина негативного стимулювання, тобто можливість 

застосування покарання і вплив цього факту на роботу працівника (без 

складника самого покарання). По суті, цей спосіб примусу є запобіжним 

заходом, єдиною формою, підстави застосування якої не пов’язані з 

безпосередніми фактами несумлінної поведінки об’єкта застосування. Також 

відмічаємо, що не завжди роботодавець запускає цей механізм. Аналогічну 

функцію можуть виконати зовнішні чинники: колеги, близькі, засоби масової 

інформації, фінансова криза тощо, а також особливості психіки індивіда – 

схильність до паніки, підозрілість, негативне мислення, депресія та ін. 

Припинення протиправних дій є засобом примусового впливу, 

спрямованим на припинення негативних діянь, усунення їх шкідливих 

наслідків, створення передумов для подальшого вжиття до винних осіб заходів 

юридичної відповідальності. Сюди можемо віднести: (а) відсторонення 

працівника в разі появи на роботі у стані алкогольного, наркотичного чи 

токсичного сп’яніння, (б) припинення азартних ігор у робочий час, (в) паління 

в не відведеному для цього місці, (г) складання відповідних актів (протоколів), 

які зафіксували б такі (чи подібні їм) юридичні факти. Як правило, заходи 

припинення супроводжуються вказівкою роботодавця на неприпустимість 

таких дій у майбутньому, на ступінь і ймовірність санкцій, що будуть 

застосовані за зафіксовані прояви порушення дисциплінарних приписів. 
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Специфіка впливу відновлювальних заходів полягає в зобов’язанні осіб 

учинити певні дії, спрямовані на відновлення того правового становища 

(ситуації) в перебігу спільного трудового процесу, що існувало до порушення 

встановлених правил поведінки. Напрямок їх дії завжди має ретроспективний 

характер, спрямований у минуле – на ліквідацію вже заподіяних негативних 

наслідків. Прикладом може бути зобов’язання працівника повернути в 

первинний стан надані для роботи об’єкти й матеріали, механізми й 

обладнання, електронні документи, будівельний майданчик тощо. Виконання 

цієї вимоги надасть змогу в майбутньому порушникові (або вже іншому члену 

трудового колективу) належним чином виконати поставлене завдання, 

зменшити можливість допущення помилок чи неточностей.  

Частиною відновлювальних заходів є майнова відповідальність 

правопорушника. Ця санкція пов’язується з відновленням майнового 

становища роботодавця, активів підприємства, компенсацією заподіяної 

шкоди (в тому числі втраченої вигоди), що була завдана ігноруванням 

працівником дисциплінарних норм і правил. Реалізується вона не тільки як 

матеріальна відповідальність працівника в межах трудових відносин. Можливі 

також варіанти відшкодування заподіяних підприємству збитків у рамках 

цивільно-правової відповідальності, в тому числі за допомогою цивільного 

позову під час розгляду кримінальної справи.  

У процесі праці трапляються випадки, коли працівник з об’єктивних чи 

суб’єктивних причин не бажає виконувати певні службові обов’язки або 

порушує встановлені підприємством обмеження й заборони. Примусове 

виконання певних дій чи утримання від цього є імперативною вимогою 

роботодавця до працівника діяти відповідним чином у конкретній ситуації. Ця 

вимога, як правило, супроводжується прямою чи прихованою погрозою 

застосування санкцій у разі її невиконання чи неналежного виконання, 

встановленням заборон, лімітів, обмежень. Як приклад, можна навести 

зобов’язання використовувати службовий телефон чи автотранспорт 

виключно для роботи, а не для особистих потреб під загрозою позбавлення 
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додаткових благ. На жаль, використання роботодавцем цієї правомочності 

нерідко супроводжується зловживанням з його боку, адже досить часто 

посадові інструкції написані розмито, що ускладнює можливість чіткого 

позиціонування віднесення чи не віднесення певних дій до обов’язків особи; 

відповідно, чи можна вести мову про правопорушення, якщо особа не виконує 

цих обов’язків. За таких умов роботодавець може трактувати обов’язки 

працівника на власний розсуд, безпідставно розширюючи їх обсяг. 

Щодо заходів дисциплінарного та громадського впливу (притягнення до 

дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності), то вони 

застосуються в основному у випадках, коли інші можливості примусити 

трудівника працювати належним чином вичерпані, характер і ступінь тяжкості 

вчиненого не залишає іншого вибору, як покарати винну особу, запустивши 

механізм одного з видів відповідальності. На відміну від інших видів примусу, 

цей різновид опосередковано впливає на забезпечення дисципліни праці. 

Основна його функція є каральною – плата за протиправну поведінку. Що 

стосується превентивної функції, тобто впливу факту покарання чи інформації 

про нього на інших учасників трудових відносин, попередження 

антисоціальних проявів з їх боку, то вона має другорядний характер. 

Принципова відмінність таких заходів від майнової відповідальності 

полягає в тому, що вони застосовуються незалежно від факту завдання шкоди 

роботодавцеві чи іншим особам. Визначальне місце відіграє сама подія 

протиправної поведінки, її наявність є підставою застосування покарання. 

Вибір конкретних дисциплінарних санкцій, які доцільно застосувати в 

конкретному випадку, залишається за роботодавцем, покарання може бути 

замінне іншим заходом впливу. Натомість заходи дисциплінарної 

відповідальності за своїм змістом є правовідновлюючими, відповідно, не 

можуть бути замінені іншими заходами впливу. Завдання збитків 

підприємству зумовлює зобов’язання компенсувати їх розмір, мова може йти 

лише про обсяг майнової відповідальності (наприклад, у трудових відносинах 
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залежно від специфіки посадових обов’язків застосовується як повна, так і 

обмежена матеріальна відповідальність). 

На підставі наведених міркувань пропонуємо авторську класифікацію 

примусу як методу забезпечення трудової дисципліни. Отже, примусові 

заходи можна диференціювати:  

 за змістом: (а) перспективне негативне стимулювання, 

(б) припинення протиправних дій, (в) відновлювальні заходи, (г) примусове 

виконання певних дій чи утримання від їх виконання, (ґ) заходи 

дисциплінарного та громадського впливу (притягнення правопорушника до 

юридичної відповідальності);  

  за суб’єктом застосування: (а) які застосовуються роботодавцем, 

(б) що використовуються уповноваженими державними органами, 

(в) самопримушування;  

 за реальністю настання негативних наслідків: (а) ті, що 

запроваджують і виконують майнові й дисциплінарні санкції, (б) які 

передбачають потенційну можливість застосування санкцій;  

 за колом осіб, до яких застосовуються: (а) загальні і (б) спеціальні.  

Як бачимо, примус є досить об’ємним способом забезпечення трудової 

дисципліни. Роботодавець, реалізуючи свою дисциплінарну владу, 

здійснюючи зовнішній вплив на свідомість працівника з метою примусити 

його обрати бажаний для підприємства варіант поведінки, повинен пам’ятати 

про недопустимість зловживання цією опцією. Тримання персоналу 

підприємства в постійному страху через потенційну загрозу покарання, 

застосування реальних санкцій за найменші дисциплінарні проступки, 

можливо, і створять зовнішню ілюзію дисципліни, але про ефективність і 

результативність роботи під примусом навряд чи може йтися. Для 

комплексного забезпечення сумлінної праці він має бути обґрунтованим, мати 

за мету виховні цілі, бути гуманним, залежати від характеру й мотивів 

вчинків, попередньої поведінки працівника, наслідків правопорушення. 

Потрібно домагатися постійного поєднання примусу з іншими методами 
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забезпечення дисципліни, в першу чергу, з переконанням і заохоченням. Лише 

за дотримання таких умов він дійсно матиме ефект у досягненні трудової 

дисципліни, а не сприйматиметься у спрощеному вигляді як звичайне бажання 

роботодавця покарати неугодних працівників. 

 

 

3.6 Заходи дисциплінарної та матеріальної відповідальності як 

вираження методу примусу 

 

У системі методів забезпечення трудової дисципліни особливе місце 

посідають заходи примусового впливу, що безпосередньо пов’язані з 

настанням негативних наслідків для порушників дисциплінарних норм. Згідно 

зі статтями 130, 140 КЗпП України у трудових колективах створюється 

обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої 

товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові 

обов’язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в 

необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу. 

Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну 

підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них 

трудових обов’язків [7]. Формально відносячись до більш об’ємного поняття 

примусу, дані способи впливу також пов’язані з іншими методами 

забезпечення дисципліни (переконання, виховання, заохочення).  

О.І. Процевський звертає увагу на виховну попереджувальну функцію 

матеріальної відповідальності – на вплив, на свідомість і волю працівника, 

який заподіяв своїми протиправними чи винними діями (бездіяльністю) шкоду 

підприємству, а також на свідомість і волю всіх інших працівників з метою 

виховання дбайливого ставлення до майна й попередження заподіяння йому 

шкоди [432, с. 309]. Погоджуючись із думкою науковця, лише додамо, що 

подібне використання методів переконання й виховання характерне не тільки 

для заходів матеріального, а й дисциплінарного впливу. Факт притягнення до 
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одного з видів юридичної відповідальності має відігравати превентивну роль у 

майбутній поведінці як самого правопорушника, так і інших членів трудового 

колективу. 

Антиподом, протилежністю застосуванню заходів заохочень за сумлінну 

працю є такі заходи примусового впливу як позбавлення додаткових благ, що 

надаються (могли б бути надані) у випадку добросовісного виконання 

посадових обов’язків. Сюди можна віднести позбавлення переваг і пільг у 

галузі соціально-культурного й житлово-побутового обслуговування (путівки 

до санаторіїв і будинків відпочинку, поліпшення житлових умов, медичне 

страхування, харчування), службового транспорту, при просуванні по роботі 

тощо.  

Найяскравіше заходи примусового впливу знаходять своє відображення 

в інститутах дисциплінарної й матеріальної відповідальності, механізм 

правового регулювання яких дозволяє реалізовувати каральну й 

компенсаційну їх функцію. Відзначимо, що серед дослідників цієї проблеми 

співвідношення понять примусу, покарання та юридичної відповідальності 

знаходить різні тлумачення і трактування. Найчастіше юридична 

відповідальність розуміється як обов’язок особи зазнати передбачених 

законом (іншим нормативно-правовим актом) втрат особистого майнового чи 

організаційного характеру за вчинене правопорушення. На думку 

С.С. Алексєєва, юридична відповідальність є обов’язком особи зазнавати міри 

державно-примусового впливу за вчинене протиправне діяння [420, с. 184]. До 

цього визначення Є.А. Кльонов і В.Г. Малов додають, що відповідальність за 

своєю юридичною природою є, перш за все, відплатою, карою, покаранням, 

що виражається в покладанні на правопорушника нових обов’язків, у 

позбавленні його суб’єктивних прав або у зміні в гірший бік його правового 

положення [433, c. 134-136]. С.Н. Братусь визначав юридичну відповідальність 

як той же самий обов’язок, але який виконується примусово, якщо особа 

(громадянин чи організація), на якій цей обов’язок лежить, не виконує його 

добровільно [434, с. 87]. Можливо, в широкому тлумаченні цієї правової 
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категорії це й мало б сенс, проте в контексті забезпечення дисципліні праці 

через таку відповідальність варто розглядати саме застосування державного 

примусу з реальними негативними наслідками для правопорушників.  

Як слушно зауважують О.С. Йоффе й М.Д. Шаргородський, якби 

відповідальність зводилася до здійснення у примусовому порядку обов’язку, 

який і раніше лежав на правопорушникові, в нього не було б ніяких 

стримуючих юридичних мотивів, щоб не вчиняти правопорушення, оскільки 

виконати обов’язок, що лежить на ньому, він повинен незалежно від того, 

настане чи не настане притягнення до відповідальності [439, с. 73]. Додатково 

А.І. Петелін підкреслює, що концепція віднесення примусового виконання 

юридичного обов’язку до сфери відповідальності неспроможна і в 

емпіричному плані, тому що служить теоретичним обґрунтуванням 

непокарання правопорушників [436, с. 17]. Л.С. Явич вважає, що змістом цієї 

категорії є покарання: для порушника закону воно є результатом певних 

втратах, для держави – передбачене правом примушення до таких наслідків 

[437, c. 276]. Проведений аналіз дозволяє виділити 2 принципові риси 

відповідальності: (а) примусовість, що означає забезпеченість юридичних 

норм можливістю застосування примусу у випадку порушення їх положень і 

(б) відображення її в покаранні й застосуванні санкцій до винної особи. 

В.В. Яковлєв виділяє характерні риси цих негативних наслідків, а саме: 

а) їх вплив має поширюватися тільки на правопорушника, повинен ущемляти 

виключно його правову сферу й не впливати на права й інтереси інших 

суб’єктів; б) особистісний або майновий їх характер має залежати від 

порушеного суб’єктом обов’язку, виду відповідальності, до якої притягається 

правопорушник, від характеру заподіяної шкоди; в) юридична 

відповідальність мусить полягати в зазнанні правопорушником тільки тих 

наслідків, які вичерпно перелічені в санкціях правових норм; г) вони повинні 

бути завжди пов’язаними з певними позбавленнями для правопорушника, з 

обмеженням його правової сфери або скороченням кола належних йому прав і 

свобод [438, c. 25].  
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У схожому ключі описуються й ознаки масової юридичної 

відповідальності. Так, П.Р. Стависький до їх числа відносить нижченаведені:  

 юридична відповідальність є реалізацією, фактичним 

застосуванням санкцій правової норми, однією з форм заходів примусу;  

 притягнення працівника до одного з видів юридичної 

відповідальності тягне за собою державний або громадський осуд цієї особи;  

  елементом юридичної відповідальності є покладання на 

правопорушника негативних, невигідних для нього наслідків, які виступають 

новим чи додатковим обов’язком стосовно нього, різного роду позбавлення;  

 юридична відповідальність виникає у зв’язку з порушенням 

правового обов’язку, тісно з ним пов’язана, а вид відповідальності 

визначається характером обов’язку;  

 юридична відповідальність виникає  на підставі правопорушення, 

невід’ємним складником якого є вина особи [439, c. 22]. 

Як бачимо, хоча у трактуванні співвідношення понять примусу, 

покарання (санкцій) та юридичної відповідальності і присутні деякі 

неузгодженості, все-таки більшість науковців цілком справедливо відмічає 

некоректність зведення юридичної відповідальності як до примусу, так і до 

покарання. Причому в забезпеченні дисципліни праці це виявляється ще 

яскравіше. У загальному розумінні примус може здійснюватися заходами, не 

пов’язаними з механізмом юридичної відповідальності (наприклад, примусове 

медичне лікування, примусове стягнення аліментів). Відповідальність не 

зводиться до покарання, оскільки може існувати й без нього, але покарання 

застосовуватися без відповідальності не може. Водночас у трудових 

відносинах (як уже зазначалося) з огляду на критерій реальності настання 

негативних наслідків примус може містити заходи, що передбачають лише 

потенційну загрозу використання санкцій. Форми юридичної відповідальності, 

не пов’язані із застосуванням покарання (наприклад, примусове виконання 

невиконаних обов’язків), доцільно розглядати самостійним заходом примусу. 

За таких умов при притягненні трудівника до дисциплінарної чи матеріальної 



322 

відповідальності має місце ототожнення цього правового явища з 

застосуванням покарання (санкцій). 

Питанню дисциплінарної й матеріальної відповідальності членів 

трудового колективу завжди приділялася достатня увага в науковій юридичній 

літературі. Проте залишається актуальним вивчення цих категорій як 

складника методу примусу – одного зі способів забезпечення трудової 

дисципліни. Розглядати дисциплінарну й матеріальну відповідальність, сам 

процес застосування відповідних санкцій будемо комплексно, зосередивши 

увагу на таких базових питаннях, як підстави притягнення до 

відповідальності, суб’єкт її застосування, коло осіб, які можуть бути покарані, 

види стягнень і процедура їх реалізації. Саме такий підхід дозволить найбільш 

цілісно проаналізувати порушену проблему, з’ясувати місце заходів 

дисциплінарної й матеріальної відповідальності в загальному механізмі 

забезпечення трудової дисципліни. 

Фактичною підставою будь-якого виду юридичної відповідальності як 

обов’язку порушника підлягати владному впливу є вчинення протиправних 

дій. Аналіз думок юристів-теоретиків і практиків щодо цього питання дає 

можливість вирізняти підстави відповідальності у вузькому й широкому 

значенні. У вузькому – це трудове правопорушення. У широкому розумінні 

виділяємо правову (юридичну, нормативну), фактичну і процесуальну 

підстави відповідальності. Правова визначає, які конкретно дисциплінарні 

приписи (обов’язки працівника) порушені, чи має місце заподіяння шкоди, 

наявність правових норм про встановлення відповідальності за конкретне 

діяння. Фактичною підставою є сама винна дія або бездіяльність, що порушує 

загальнодержавні й локальні нормативні акти, вказівки чи розпорядження 

роботодавця. Процесуальна підстава – це певний порядок притягнення особи 

до дисциплінарної (матеріальної) відповідальності, а саме: виявлення факту 

порушення норм і заподіяних збитків, з’ясування обставин учиненого і 

ступеня вини підозрюваного, прийняття рішення про доцільність та обсяг 

застосування заходів примусового впливу. 
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Практичне застосування підстав відповідальності працівника в 

широкому значенні можна проілюструвати на прикладі зіпсуття виробничої 

сировини внаслідок особистого недогляду. Так, правовим підґрунтям 

матеріальної відповідальності є нормативне визначення обов’язку працівника 

бережливо ставитися до майна підприємства, установи, організації і вживати 

заходів по запобіганню шкоди (ст. 131 КЗпП України). Сюди можна віднести і 

правомочність роботодавця стягти з несумлінних членів трудового колективу 

компенсацію за заподіяну шкоду. Фактичною підставою є допущення браку в 

продукції, зіпсуття виробничої сировини через власний недогляд (неправильне 

налаштування обладнань і механізмів, невиконання вказівок керівника по 

технології виробництва, залишення устаткувань без догляду в робочу режимі 

та ін.). Такий факт, як правило, фіксується відповідним актом, службовою 

(доповідною) запискою до безпосереднього начальника. Процесуальною 

підставою є отримання від порушника пояснень щодо обставин учиненого, 

проведення (за необхідності) внутрішнього розслідування, з’ясування 

правового статусу працівника й меж його відповідальності (в розмірі 

середнього заробітку, повна чи підвищена відповідальність), розгляд розміру 

шкоди й доцільності її відшкодування. 

Взагалі вітчизняне трудове законодавство не визначає конкретних 

складів правопорушень і санкцій, застосованих за їх учинення. На аналогічну 

ситуацію в зарубіжних країнах звертає увагу С.А. Шерегов, де роботодавцеві 

доводиться самостійно класифікувати (визначати) дисциплінарні проступки 

[440, c. 142]. Можливість застосування до особи заходів дисциплінарної чи 

матеріальної відповідальності дає підстави диференціювати трудове 

правопорушення. Так, Л.О. Сироватська окремо виділяє дисциплінарний 

проступок і майнове правопорушення. На її думку, діяння можна трактувати 

як дисциплінарний проступок тільки тоді, якщо за характером учиненого воно 

не становить значної суспільної небезпеки й допускає застосування до особи 

санкцій у межах дисциплінарного провадження. Іншими словами, будь-яке 

правопорушення у сфері трудової дисципліни, яке не є злочином чи 



324 

адміністративним проступком, визначається як дисциплінарне [441, с. 43]. Її 

думку про виокремлення майнового правопорушення підтримує також 

П.Р. Стависький, який вважає, що дефініція конструкції «трудове майнове 

правопорушення» є оптимальною з огляду на те, що вона підкреслює і 

галузеву належність, і природу порушеного обов’язку [439, c. 75]. 

С.М. Прилипко підставою настання матеріальної відповідальності працівника 

вважає трудове майнове правопорушення, тобто невиконання чи неналежне 

виконання покладених на нього обов’язків, унаслідок чого й була заподіяна 

матеріальна шкода [89, c. 232]. Схожих поглядів дотримуються також 

Г.І. Чанишева й Н.Б. Болотіна [442, с. 319-320]. 

Подібне термінологічне розпорошення вбачається зайвим, бо воно 

вноситиме плутанину при правозастосуванні. Найбільш логічною видається 

пропозиція Н.М. Хуторян, яка вважає, що підставою матеріальної 

відповідальності є трудове правопорушення сторін трудових відносин [443, с. 

183, 188, 246]. З огляду на те, що трудове законодавство підставою 

застосування санкцій визначає також порушення трудової дисципліни (ст. 147 

КЗпП України), відповідно, це поняття є загальним щодо можливого 

застосування до винних осіб заходів дисциплінарної, матеріальної, а в деяких 

випадках навіть адміністративної чи кримінальної відповідальності. 

Диференціація полягає лише у ступені суспільної небезпеки, наявності й 

обсягу заподіяної шкоди. Водночас з урахуванням усталеної практики в теорії 

трудового права трудове правопорушення, що тягне за собою дисциплінарну 

відповідальність (у тому числі з елементами матеріальної в разі заподіяння 

шкоди), для зручності будемо теж іменувати «дисциплінарний проступок». 

Більшість трудових правопорушень є дисциплінарними проступками, 

тобто можуть зумовити настання як дисциплінарної, так і матеріальної 

відповідальності. У той же час законом передбачено, що до матеріальної 

відповідальності працівник може бути притягнутий незалежно від факту 

притягнення до відповідальності дисциплінарної, адміністративної чи 

кримінальної. З огляду на ступінь суспільної небезпеки деяких протиправних 
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дій вони можуть бути кваліфіковані як злочини. При цьому слід мати на увазі, 

що факт звільнення працівника від кримінальної відповідальності (наприклад, 

закінчення строку позовної давності, виправдання, закриття провадження у 

справі) не позбавляє роботодавця можливості в судовому порядку домагатися 

стягнення завданих збитків.  

Підставами дисциплінарної й матеріальної відповідальності є 

порушення трудових норм, що мало місце в робочий час, при виконанні 

посадових обов’язків. Із приводу цього загального правила Верховний Суд 

України дав низку пояснень. Зокрема, розкрадання, вчинене в робочий або в 

неробочий час, є підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності і 

звільнення за п. 8 ст. 40 КЗпП України. При цьому немає значення, чи 

застосовувалися раніше заходи дисциплінарного впливу – навіть одноразовий 

факт розкрадання майна власника сам по собі є підставою дисциплінарної 

відповідальності [444]. При визначенні розміру матеріальної шкоди, 

заподіяної працівниками самовільним використанням в особистих цілях 

технічних засобів (автомобілів, тракторів, автокранів тощо), що належать 

підприємствам, установам чи організаціям, з якими вони перебувають у 

трудових відносинах, слід виходити з того, що така шкода, заподіяна не при 

виконанні трудових (службових) обов’язків, підлягає відшкодуванню із 

застосуванням норм цивільного законодавства в повному обсязі (з 

урахуванням не одержаних організацією прибутків) [445]. Аналогічне правило 

діє й у разі вчинення протиправних дій особою, залученою до виконання робіт 

на підприємстві на підставі цивільно-правового, а не трудового договору. 

Відповідно, у випадку порушення положень останнього, неякісної роботи не 

можна вести мову про трудове правопорушення. Відповідальність і санкції 

визначаються загальними приписами цивільного права, що охоплюють штраф, 

зменшення ціни договору, право роботодавця на його дострокове розірвання, 

зобов’язання порушника усунути недоліки за власний рахунок та ін.  

Стаття 132 КЗпП України обов’язковою ознакою об’єктивної сторони 

трудового правопорушення, що може бути підставою матеріальної 
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відповідальності, визначає пряму дійсну шкоду в наслідках, що настали. 

Трактування змісту поняття «пряма дійсна шкода» сформульовано судовою 

практикою. Під ним слід розуміти втрату, погіршення або зниження цінності 

майна, необхідність для підприємства провести затрати на відновлення чи 

придбання майна або інших цінностей, провести зайві, тобто викликані 

внаслідок порушення працівником трудових обов’язків, грошові виплати. 

Згідно зі ст. 130 КЗпП не одержані або списані в доход держави прибутки з 

підстав, пов’язаних з неналежним виконанням працівником трудових 

обов’язків (як і інші неодержані прибутки), не можуть включатися до шкоди, 

що підлягає відшкодуванню [445].  

Протиправність як складник трудового правопорушення полягає в 

невиконанні працівником службових обов’язків, що становлять зміст його 

трудової функції, у порушенні діючих на підприємстві дисциплінарних 

приписів. Не варто вважати протиправним невиконання трудових обов’язків, 

зумовлене станом здоров’я працівника чи внаслідок недостатньої його 

кваліфікації [110, с. 414-416]. Також немає складу проступку при невиконанні 

роботи через брак необхідних матеріалів і сировини, несправність 

устаткування й механізмів, невиконання громадських доручень, моральних та 

етичних правил, не пов’язаних безпосередньо з виконанням трудової функції. 

На працівників не може бути покладено відповідальності за шкоду, що 

належить до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також 

заподіяну працівником, який перебував у стані крайньої необхідності [7]. Що 

стосується компенсації за не одержаний підприємством прибуток, то подібне 

зобов’язання може бути покладено лише на працівників, які є посадовими 

особами. 

Підставою дисциплінарної відповідальності може бути виключно 

конкретне протиправне діяння, а не узагальнене порушення положень закону, 

так би мовити, покарання за сукупністю. Ця теза знаходить своє 

підтвердження й у рекомендаціях вищого органу в системі судів загальної 

юрисдикції України. Так, пунктами 22 і 23 постанови Пленуму Верховного 
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Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 

листопада 1992 року встановлено, що у справах про поновлення на роботі 

осіб, звільнених за порушення трудової дисципліни, судам необхідно 

з’ясовувати, в чому конкретно полягає порушення, що стало приводом до 

звільнення, чи могло воно бути підставою для розірвання трудового договору 

за пунктами 3, 4, 7, 8 ст. 40, п. 1 ст. 41 КЗпП України, чи додержані 

роботодавцем правила й порядок застосування дисциплінарних стягнень [445]. 

Що стосується систематичного невиконання працівником покладених на нього 

обов’язків, то застосування звільнення за таку поведінку, дії власника 

підприємства або уповноваженого ним органу будуть лише тоді 

правомірними, якщо працівник звільняється за проступок, учинений після 

застосування до нього дисциплінарного або громадського стягнення, що не 

втратило юридичної сили за давністю (знято достроково) на момент учинення 

нового правопорушення. 

Статтями 27 і 34 Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року участь трудящих у 

страйку, за винятком страйків, визнаних судом незаконними, не розглядається 

як порушення трудової дисципліни й не може бути підставою для притягнення 

працівників до дисциплінарної відповідальності. Цією правовою нормою 

гарантуються соціальні права громадян, як і право трудівника брати участь у 

страйку, й унеможливлюється право роботодавця застосовувати санкції за такі 

дії. У разі заподіяння шкоди підприємству при проведенні страйку збитки 

можуть бути відшкодовані лише у випадку, якщо протест трудового колективу 

буде визнано в судовому порядку незаконним. У такому разі шкода 

компенсується органом, уповноваженим найманими працівниками на 

проведення страйку, у встановленому судом розмірі (в межах належних йому 

коштів і майна). Про індивідуальну відповідальність працівників не йдеться. 

Розглянемо далі ситуацію з можливістю притягнення працівника до 

дисциплінарної відповідальності за аморальні дії, порушення норм етики й 

культури чи втрату довіри. Хоча частини 2 і 3 ст. 41 КЗпП України й 
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передбачають припинення трудового договору за такі дії для окремих 

категорій працівників, практика правозастосування їх норм установлює, що 

розірвання трудового договору із цих підстав не є заходом дисциплінарного 

стягнення й тому вимоги статей 148 і 149 КЗпП України про строк і порядок їх 

застосування на ці випадки не поширюються. Такі юридичні факти як  

невідповідність працівника виконуваній роботі (займаній посаді) через 

недостатню кваліфікацію чи стан здоров’я, що перешкоджає подальшій праці 

(ч. 2 ст. 40 КЗпП України), відмова виконувати роботу у зв’язку з істотними 

змінами умов праці, відмова від переведення на роботу в іншу місцевість 

разом з підприємством (п. 6 ст. 36 КЗпП України) передбачають припинення 

трудових відносин. 

Зазначене вище правило стосується більшості працівників. Однак існує 

низка професійних груп, через важливість напрямків діяльності яких до них 

поставлені підвищені дисциплінарні вимоги, а значить, аморальна поведінка 

може трактуватися як проступок. Так, дисциплінарні стягнення на працівників 

прокуратури накладаються в тому числі й за діяння, які ганьблять їх як 

представників органу державної влади [92]. Однією з підстав притягнення 

судді до відповідальності є систематичне або грубе одноразове порушення 

правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя [96]. Державні 

службовці теж можуть бути притягнені до відповідальності за вчинки, які 

порочать їх як представників держави або дискредитують орган влади, в 

якому вони працюють [388]. Як бачимо, хоча законодавством і передбачена 

можливість настання негативних наслідків для окремих категорій працівників 

за порушення принципів моралі й етики (в тому числі в побуті), їх 

класифікація як підстав дисциплінарної відповідальності залежить від 

додаткових критеріїв, зокрема, від нормативної підстави застосування. 

Практична різниця полягає в тому, що для осіб, праця яких регулюється КЗпП 

України, альтернативи звільненню за такі дії не існує, бо це пряма підстава 

для розірвання трудового договору. Натомість у випадку спеціального 

врегулювання можливі варіанти більш м’якого покарання в рамках 
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дисциплінарного провадження, як-от: догана, пониження у званні, зауваження, 

попередження про неповну службову відповідність та ін. 

Проведений нами аналіз підстав дисциплінарної й матеріальної 

відповідальності дозволяє стверджувати, що компетенція роботодавця по 

застосуванню заходів примусового впливу обмежена певними рамками. 

Найяскравіше це виявляється в обов’язку працівника відшкодовувати лише 

пряму шкоду, до того ж не більше свого середнього місячного заробітку. 

Підстави застосування обмеженої матеріальної відповідальності 

диференційовані залежно від категорії посади (пов’язана вона чи не пов’язана 

з управлінськими функціями): (1) щодо звичайних працівників – це зіпсуття 

(або знищення) через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів 

(продукції), у тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, 

вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих 

підприємством, установою, організацією працівникові в користування; 

(2) стосовно керівного складу компанії (очільників підприємства, структурних 

підрозділів та їх заступників) – у випадках, якщо шкода заподіяна зайвими 

грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку і 

зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям 

необхідних заходів до запобігання простоям. 

Водночас застосування такого підходу до всіх без винятку працівників і 

категорій робіт негативно позначилося б на загальному рівні забезпечення 

трудової дисципліни, знизило би ефективність оперування заходами 

примусового впливу. Законодавство про працю передбачає правомочність 

роботодавця в окремих випадках притягати членів трудового колективу до 

підвищеної й до повної відповідальності. Підвищена стосується дій, 

пов’язаних з розкраданням, умисним зіпсуттям, недостачею або втратою 

окремих видів майна та інших цінностей, якщо фактичний розмір шкоди 

перевищує її номінальну величину. Випадки повної матеріальної 

відповідальності, за якої працівники відшкодовують пряму дійсну шкоду 
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незалежно від свого середнього заробітку, закріплені у ст. 134 КЗпП України. 

До їх числа законодавець відносить такі випадки: 

 між сторонами трудових відносин укладено письмовий договір 

про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності; 

 майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за 

разовою довіреністю або за іншим разовим документом; 

 заподіяння шкоди діями працівника, що мають ознаки злочинів; 

 заподіяння шкоди працівником, який був у нетверезому стані; 

 заподіяння шкоди недостачею, умисним знищенням або умисним 

зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх 

виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального 

одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією 

працівникові в користування; 

  заподіяння шкоди підприємству, установі, організації при 

виконанні трудових обов’язків (як приклад можна навести компенсацію 

молодим спеціалістом вартості навчання, сплаченої підприємством, у разі 

відмови відпрацювати трирічний строк у його штаті; перевитрати пального на 

автотранспорті; знищення, недостача, втрата валютних цінностей чи 

коштовностей); 

 заподіяння шкоди не при виконанні трудових обов’язків; 

незаконне звільнення або переведення працівника на іншу роботу з вини 

службової особи; 

 несвоєчасна виплата заробітної плати понад один місяць з вини 

керівника підприємства, що призвело до виплати компенсацій за порушення 

строків її виплати, й за умови, що Держбюджет України й місцеві бюджети, а 

також юридичні особи державної форми власності не мають заборгованості 

перед цим підприємством [7].  

Судовою практикою сформульована позиція про застосування цих норм 

до працівників сільськогосподарських підприємств, які займаються 
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виробництвом сільськогосподарської продукції: за шкоду, заподіяну її 

недостачею, умисним знищенням, умисним зіпсуттям [445].  

Наведені випадки повної матеріальної відповідальності можна поділити 

на 2 групи: (а) безпосередньо визначається ситуація (підстави) 

відповідальності і (б) визначальним є факт укладення договору про повну 

матеріальну відповідальність, незалежно від конкретних обставин заподіяння 

шкоди. Що стосується першої групи, то тут усе визначено законом. Що ж до 

другої, то можливі маніпуляції з боку роботодавця, викликані бажанням 

укласти з усім персоналом компанії договори про повну компенсацію шкоди, 

максимально захистивши в такий спосіб власні інтереси. З метою 

унеможливлення подібних проявів не зовсім добросовісної поведінки 

роботодавця, в законі визначено, що, по-перше, подібні договори можуть 

укладатися лише з повнолітніми (при досягненні 18-річного віку), по-друге, з 

працівниками, які займають посади або виконують роботи, безпосередньо 

пов’язані зі зберіганням, обробленням, продажем (відпуском), перевезенням 

або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік 

таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну 

матеріальну відповідальність має затверджуватися в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. На жаль, Уряд і досі не вчинив необхідних дій 

для врегулювання цього важливого питання. Відповідно, посадові особи при 

вчиненні вілповідних дій змушені керуватися радянським документом ще від 

28 грудня 1977 року. Спільною постановою Державного комітету Ради 

Міністрів СРСР і Секретаріату ВЦРП було визначено такі посади: завідувачі 

кас, камер схову, складів; контролери; касири; начальники цехів (дільниць) та 

їх заступники; завідувачі аптечних установ; фармацевти; старші медичні 

сестри; завідувачі господарства й коменданти будівель, які здійснюють 

зберігання матеріальних цінностей; експедитори з перевезення вантажів; 

інкасатори. Що стосується робіт, то затверджений такий їх перелік: діяльність 

з приймання від населення всіх видів платежів і виплати грошей не через касу; 

обслуговування торгових і грошових автоматів; приймання на зберігання, 
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оброблення, зберігання й відпуск матеріальних цінностей; продаж товарів 

(продукції), їх підготовка до продажу незалежно від форм торгівлі і профілю 

підприємства; приймання й оброблення для доставки (супроводу) вантажу, 

багажу, поштових відправлень та інших матеріальних і грошових цінностей, їх 

доставка (супроводу) і видача (здача); роботи із закупівлі, продажу, обміну, 

перевезення, доставки, пересилання, зберігання, оброблення й застосування у 

процесі виробництва дорогоцінних металів і коштовностей та ін. [446]. 

Звичайно, значна частина професій, названих у цій постанові, не відповідає 

сучасності, відсутня в національному класифікаторі, що в черговий раз 

підкреслює недосконалість трудового законодавства. Проте за браком 

альтернативи радянський документ все ж таки використовується як базовий 

нормативний акт, береться до уваги при розгляді спірних ситуацій (у тому 

числі в судовому порядку), пов’язаних з випадками повної матеріальної 

відповідальності. 

В.В. Яковлєв з урахуванням принципу свободи договору виділяє такі 

особливості цього правочину:  

 на відміну від загальних норм і принципів, що регулюють 

матеріальну відповідальність усіх працівників перед роботодавцем, договір 

установлює правила поведінки й відповідальність конкретних суб’єктів 

(працівника, бригади);  

 коло суб’єктів договору, порядок і форма його укладання й 

необхідні умови регламентуються нормами права; самим сторонам 

залишається лише самостійно формулювати зміст кожного конкретного 

договору; 

 наслідки порушення умов договору у вигляді обов’язку 

відшкодування заподіяної шкоди, а також порядок і строки відшкодування, 

випадки зменшення його розміру і звільнення від відповідальності можуть 

установлюватись угодою сторін [438].  

У цілому підтримуємо таку характеристику, оскільки в ній урахована 

індивідуальна спрямованість конкретного договору про відповідальність, 
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диференціація компетенції держави і сторін останнього щодо його змістовного 

наповнення. 

Ми вже зазначали, що суб’єктом ініціативи про застосування заходів 

примусового впливу є роботодавець (орган, якому надано право прийняття на 

роботу, обрання, затвердження, призначення на посаду певного працівника). 

Це випливає з юридичної природи його дисциплінарної влади, з можливості 

отримати компенсацію заподіяних збитків, контролювати стан дисципліни 

праці на підприємстві. Як правило, остаточне рішення про застосування 

санкцій приймає керівник установи (директор, голова правління), проте в 

перебігу дисциплінарного провадження відповідні повноваження можуть бути 

делеговані управлінцям нижчого рівня, які збирають інформацію, докази, 

визначають розмір фактичної шкоди, подають пропозиції щодо можливих 

санкцій. У державному секторі економіки, в галузі оборони, безпеки, 

правоохоронної діяльності суб’єктом застосування заходів впливу може бути 

вищестоящий орган (начальник) у порядку підлеглості. Компетенція 

роботодавця по притягненню винної особи до матеріальної відповідальності 

обмежена стягненням шкоди в межах середнього заробітку. У решті випадків 

покриття шкоди провадиться шляхом подання власником або уповноваженим 

ним органом позову до місцевого суду загальної юрисдикції. Стягнення з 

керівників підприємств, установ, організацій та їх заступників матеріальної 

шкоди в судовому порядку здійснюється за позовом вищестоящого органу або 

за заявою прокурора. У такому випадку роботодавець буде лише позивачем, а 

безпосереднім суб’єктом застосування заходу примусового впливу є орган 

судової влади. 

У ході судових слухань суд виконує низку процесуальних дій, 

покликаних об’єктивно встановити винного суб’єкта і призначити покарання, 

яке він заслуговує, а саме:  

 з’ясовується: (а) наявність прямої дійсної шкоди та її розмір, 

(б) якими неправомірними діями її заподіяно і чи входили до функцій 

працівника обов’язки, неналежне виконання яких призвело до шкоди; (в) у 
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чому полягала його вина; (г) в якій конкретно обстановці заподіяно шкоду; (ґ) 

чи були створені умови, які забезпечували б схоронність матеріальних 

цінностей і нормальну роботу з ними; (д) майновий стан працівника; 

  якщо основним доказом притягнення до повної матеріальної 

відповідальності є відповідний письмовий договір, то перевіряється 

належність працівника до категорії осіб, з якими він міг бути укладений, а 

також сам факт укладання; 

 прокурором перевіряється дотримання роботодавцем річного 

строку з дня виявлення заподіяної працівником шкоди (виплати компенсації 

тертім особам) для звернення до суду з позовом (регресним позовом) про її 

відшкодування;  

 якщо шкоду заподіяно кількома працівниками, в рішенні суду 

індивідуалізується склад проступку, ступінь вини і пропорційна їй частка 

загальної шкоди стосовного кожного правопорушника;  

 якщо при розгляді справи встановлено, що шкода заподіяна не 

лише з вини працівника, до якого пред’явлено позов, а й інших осіб, то 

вирішується питання про залучення їх як співвідповідачів;  

  у разі неправильного зазначення в первісному позові суми 

заподіяних збитків або визначення характеру матеріальної відповідальності 

(повна, обмежена чи підвищена) суд вправі вийти за межі позовних вимог і 

самостійно встановити розмір відшкодування, який має бути виплачено на 

користь роботодавця. 

Комплекс названих процесуальних дій забезпечує дієвість і 

справедливість механізму судового відшкодування шкоди, встановлення 

істини у справі, недопущення зловживань як роботодавцем, так і 

працівниками своїми суб’єктивними правами. 

Коло осіб, які можуть бути притягнуті до дисциплінарної чи 

матеріальної відповідальності, обмежується громадянами, що перебувають у 

трудових відносинах з конкретним підприємством. Змістовний аналіз статей 

130, 135-2 і 147 КЗпП дає підстави стверджувати, що у випадку 
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дисциплінарних санкцій покараним може бути лише окремий працівник 

(безглуздо говорити про колективну догану чи звільнення групи осіб). 

Водночас у ситуації з матеріальною відповідальністю можливе відшкодування 

шкоди як окремим працівником, так і специфічним колективним утворенням у 

складі підприємства, тобто бригадою. Дійсно, чинним законодавством про 

працю визначено, що при спільному виконанні працівниками окремих видів 

робіт, пов’язаних зі зберіганням, обробленням, продажем (відпуском), 

перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм 

цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність 

кожного працівника й укласти з ним договір про повну матеріальну 

відповідальність, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна 

відповідальність. Сторонами письмового договору про застосування цього 

виду відповідальності є підприємство і всі члени колективу (бригади) [7]. 

Перелік робіт, при виконання яких може запроваджуватися колективна 

відповідальність, не є довільним; він визначений в імперативному порядку 

урядом України. Більшість таких робіт є аналогічними тим, при виконанні 

яких існує повна індивідуальна матеріальна відповідальність, лише додана 

діяльність по виготовленню й ремонту машин, механізмів, електронної 

техніки, їх деталей і запасних частин; а також по виготовленню, зберіганню, 

транспортуванню, упаковкою та видачею грошових знаків, цінних паперів, 

документів суворого обліку й матеріалів, що використовуються при їх 

виготовленні [447].  

Варто відзначити, що трактування бригади як об’єкта застосування 

санкцій має дещо умовний характер. Це утворення не має ознак 

деліктоздатності, відповідальність несуть завжди лише працівники, проте 

участь у бригаді впливає на визначення форми й розміру відповідальності. 

Частка відповідальності кожного члена цього утворення визначається 

пропорційно розміру оплати й відпрацьованому часі у складі бригади. У разі 

встановлення безпосереднього винуватця заподіяних збитків відповідатиме 

він особисто, а от його колеги звільняються від подібних зобов’язань. 
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Спільна юридична природа дисциплінарної й матеріальної 

відповідальності зумовлює і спільність провадження у справі про трудове 

правопорушення. Різниця виявляється лише на стадії визначення покарання й 

розміру шкоди, заподіяної протиправними діями, та яку частини з її величини 

можна стягнути з конкретного працівника. Більшість науковців у провадженні, 

зумовленому трудовим правопорушенням, тією чи іншою мірою виділяють 3 

принципові стадії: виявлення проступку (заподіяної шкоди), застосування й 

виконання міри дисциплінарної й матеріальної відповідальності. 

Виявлення проступку (заподіяної шкоди) характеризується перевіркою й 

аналізом інформації про факти протиправної поведінки й можливі збитки, 

нанесені підприємству, вирішенням питання про доцільність застосування 

заходів дисциплінарного чи матеріального впливу. Якщо після проведеної 

перевірки інформація про факт протиправних дій підтверджена й визнано 

необхідним покарати винних, порушується провадження у справі про трудове 

правопорушення. У трудовому законодавстві не закріплено способу такого 

порушення, із цього приводу рідко видається окремий наказ, отже, про нього 

можна судити лише опосередковано. Це виявляється в інформаційних 

повідомленнях, запитах, у залученні експертів для оцінювання заподіяних 

збитків, у пропозиціях надати пояснення та ін. При цьому отримання пояснень 

є не правом, а обов’язком роботодавця. У разі відмови працівника надати 

пояснення оформлюється акт з фіксуванням цієї обставини. 

Необхідним складником справедливого застосування заходів 

матеріальної відповідальності є правильне визначення заподіяної шкоди. Саме 

її величина виступає тим визначальним критерієм, за яким у подальшому з 

урахуванням конкретних обставин справи буде точно встановлено суму, що 

підлягає відшкодуванню. За загальним правилом її розмір відповідає 

фактичним втратам на підставі даних бухгалтерського обліку, з урахуванням 

балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням 

зносу згідно з установленими нормами. Водночас це правило має низку 

винятків. Так, величина шкоди визначається: а) за цінами, що діють у даній 
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місцевості на день відшкодування – у випадку розкрадання, недостачі, 

умисного знищення або умисного зіпсуття матеріальних цінностей; б) за 

цінами, встановленими для продажу (реалізації) певної продукції – у разі 

розкрадання або недостачі певних товарів на підприємствах громадського 

харчування й у комісійній торгівлі (ст. 135-3 КЗпП України) [7]. 

Уже зверталась увага на те, що в трудових відносинах можливі варіанти 

заподіяння шкоди, коли її фактичний розмір значно перевищує номінальну 

величину. У такій ситуації збитки визначаються за результатами проведення 

незалежного оцінювання відповідно до національних стандартів [448]. 

Виняток становить розкрадання, знищення (зіпсуття), недостача або втрата 

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння й валютних цінностей, за якого 

порядок визначення розміру збитків установлено окремим законом. Отже, 

законодавцем закріплено, що шкода визначається: 

 стосовно дорогоцінних металів і каміння, алмазних інструментів 

та алмазних порошків із природних алмазів – у подвійному розмірі вартості 

цих металів у чистому вигляді за ринковими цінами, що діють на день 

виявлення заподіяних збитків; 

  щодо огранованого дорогоцінного каміння, ювелірних і 

побутових виробів, виготовлених з використанням дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, – у потрійному розмірі їх вартості за ринковими 

цінами, що діють на день виявлення заподіяних збитків; 

  стосовно музейних експонатів, що містять дорогоцінні метали й 

дорогоцінне каміння, – за оцінюванням, проведеним експертами з 

урахуванням історично-художньої цінності експоната й подвійного (або 

потрійного) розміру відшкодування збитків залежно від типу коштовностей; 

 щодо іноземної валюти, платіжних документів та інших цінних 

паперів в іноземній валюті, заборгованості працівників у зв’язку з 

неповерненням у встановлений строк авансу, виданого в іноземній валюті на 

службове відрядження або господарські потреби, та в інших випадках нездачі 

іноземної валюти, одержаної у підзвіт, – у сумі, еквівалентній потрійній сумі 
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(вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за 

обмінним курсом Національного банку України на день виявлення заподіяних 

збитків (погашення заборгованості) [449].  

Перелік осіб, які можуть притягатися до матеріальної відповідальності в 

підвищеному розмірі, законодавством теж чітко регламентовано. До їх числа 

можуть бути віднесені громадяни, які виконують роботи, пов’язані з обігом 

дорогоцінного каміння й коштовностей, а також з валютними операціями і які 

є винними в розкраданні, знищенні (псуванні), недостачі або наднормативних 

їх втратах, якщо вони допущені внаслідок недбалості в роботі, порушення 

спеціальних правил, інструкцій і нормативів. Як правило, ця стадія виявлення 

проступку (заподіяних збитків) закінчується встановлення винних осіб і 

розміру фактичної заподіяної шкоди. 

Наступним етапом провадження у справі про трудове правопорушення є 

застосування заходів дисциплінарного та/або матеріального впливу. 

Відбувається розгляд справи по суті, обирається форма покарання з 

урахуванням ступеня тяжкості проступку, негативних наслідків учиненого, 

особи порушника, його попередньої роботи, авторитету в колективі та ін. 

Дисциплінарне стягнення (догана, звільнення, спеціальні види для окремих 

професійних груп) застосовується безпосередньо після виявлення проступку, 

але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу 

відсторонення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю або перебуванням його у відпустці й не пізніше 6-ти місяців 

з дня вчинення протиправних дій. Відзначимо, що окремі діяння є прямою 

підставою застосування звільнення, а саме: прогул, поява на роботі в 

нетверезому стані, вчинення розкрадання майна власника, одноразове 

порушення посадових обов’язків керівництвом підприємства (пункти 4, 7 і 8 

ст. 40, п. 1 ст. 41 КЗпП України). В інших випадках звільнення можливе лише 

за умови систематичності: якщо працівникові була оголошена догана й до її 

погашення вчинено новий проступок. 
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У результаті розгляду всіх зібраних матеріалів, що стосуються факту 

протиправного вчинку, роботодавець приймає одне з рішень: (а) притягти 

особу до відповідальності й визначити захід примусового впливу і (б) не 

притягати особу до відповідальності з об’єктивних (відсутність складу 

проступку, сплинули строки давності) чи суб’єктивних (визнання недоцільним 

карати порушника з огляду на обставини вчиненого й особу працівника) 

причин. У зв’язку з недієвістю заходів громадського впливу навряд чи слід 

серйозно розглядати опцію роботодавця про передачу питання про порушення 

дисципліни на розгляд трудового колективу. Якщо непритягнення особи до 

відповідальності, як правило, документально не оформляється, то в першому 

випадку видається наказ про застосування стягнення (щодо дисциплінарної 

відповідальності) та/або розпорядження роботодавця про відрахування із 

заробітної плати коштів для покриття шкоди в межах середнього заробітку 

працівника. Згідно зі ст. 136 КЗпП України відповідне розпорядження має 

бути зроблено не пізніше 2-х тижнів з дня виявлення заподіяної працівником 

шкоди і звернено до виконання не раніше 7-ми днів з дня повідомлення про це 

працівникові [7].  

Закінчується провадження у справі про трудове правопорушення 

виконанням заходу впливу, що полягає в інформуванні працівника про 

покарання, вчинення практичних дій з його виконання, облік, зняття, про 

можливість оскарження застосованих санкцій в установленому законом 

порядку. Рішення про накладення стягнення оголошується працівникові під 

розписку, а в разі його відмови – зачитується вголос у присутності свідків і 

складається акт про ознайомлення. Важливість такої дії пов’язана також з 

виховним характером покарання, щоб працівник усвідомлював, що порушення 

дисциплінарних приписів тягне за собою застосування заходів примусу і 

змінював свою свідомість у бік сумлінної й добросовісної праці. Строк для 

виконання роботодавцем цього обов’язку в законодавстві не визначено, 

відповідно, доцільно скористатися положеннями Типових правил 

внутрішнього трудового розпорядку: забезпечити оголошення наказу в 
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триденний строк з дня ухвалення [34]. Догана може бути знята достроково за 

умови зразкової поведінки або автоматично по закінченні річного строку з дня 

її накладення. У випадку звільнення особи потрібно в останній робочий день 

видати їй належним чином оформлену трудову книжку, копію наказу про 

звільнення, а також провести повний розрахунок.  

Значно складнішим (і за часом, і за зусиллями роботодавця) є виконання 

заходів матеріальної відповідальності. Найбільш бажаним для підприємства, 

ефективним варіантом розвитку подій з точки зору забезпечення трудової 

дисципліни є добровільне відшкодування шкоди працівником. Адже цей факт 

свідчитиме про усвідомлення ним своєї вини, про його бажання виправитись і 

в подальшому сумлінно працювати. Ризик майбутнього рецидиву 

протиправних дій при цьому кардинально знижується. Підтвердженням 

добровільного покриття шкоди є внесення відповідної суми в касу компанії 

(перерахування на банківські реквізити), в тому числі з розстрочкою платежу, 

оформлення заяви з проханням зробити утримання з заробітної плати, 

передання рівноцінного майна чи виправлення (ремонт, налагодження) 

пошкодженого. 

У випадку відмови добровільно відшкодовувати збитки запускається 

механізм їх примусового стягнення, а питання сумлінності й добросовісності 

подальшої спільної праці залишається відкритим. Як уже зазначалося, шкода в 

межах середнього заробітку стягується бухгалтерією підприємства при 

кожному нарахуванні до виплати грошових сум. У разі повної й підвищеної 

матеріальної відповідальності власник підприємства або уповноважений ним 

орган дає доручення юридичній службі готувати документи для судового 

позову, стягувати кошти за допомогою системи судів загальної юрисдикції, 

державної виконавчої служби України. При цьому потрібно пам’ятати: 

(1) важливо не пропустити річний строк позовної давності, який 

обраховується з дня виявлення заподіяної працівником шкоди; (2) у разі 

застосування заходів підвищеної матеріальної відповідальності роботодавець 

може претендувати лише на кошти, співрозмірні фактичним витратам 
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підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових 

матеріальних цінностей, вартості робіт з їх відновлення. Залишок в 

імперативному порядку має бути перерахований до Державного бюджету. 

Подібна диспозиція правової норми свідчить про те, що при відшкодуванні 

збитків у підвищеному розмірі, окрім безпосередньо відновної 

(компенсаційної) функції, відповідальність виконує також відплатну 

(покарання) в межах коштів, що перевищують фактичний розмір шкоди, 

заподіяної підприємству. 

Невід’ємною гарантією трудових прав громадян є можливість 

оскарження рішень роботодавця. Наказ про застосування дисциплінарних 

стягнень, розпорядження про утримання коштів із заробітної плати можуть 

бути оскаржені в порядку розгляду індивідуальних трудових спорів, 

установленому главою XV КЗпП України (комісією по трудових спорах або 

безпосердньо судом). Судове рішення про зобов’язання трудівника 

компенсувати заподіяну шкоду може бути оскаржено в порядку апеляційного 

й касаційного перегляду справ. 

Спираючись на наведене, можемо констатувати, що примусові заходи 

дисциплінарного й матеріального характеру (притягнення до дисциплінарної 

або матеріальної відповідальності), по суті, є останнім аргументом у системі 

забезпечення трудової дисципліни, коли можливість, а головне – дієвість 

застосування інших варіантів впливу вичерпана. Водночас з метою 

запобігання ситуацій зловживання роботодавцями своїми суб’єктивними 

правами законодавство містить низку гарантій працівникам, зокрема, 

зобов’язання дотримуватися дисциплінарних процедур, загального правила 

обмеженої відповідальності в розмірі прямої дійсної шкоди, можливості 

оскарження заходів примусу. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Запропоновано виділяти три складові внутрішнього переконання 

працівника дотримуватися дисциплінарних приписів. По-перше, це знання про 

існуючі на підприємстві правила поведінки, власні трудові обов’язки; по-

друге, віра у необхідність дотримання корпоративних правил як запорука 

успішного функціонування компанії; по-третє, вольовий стимул до 

добросовісного виконання посадових обов’язків.  

Утрудовому колективі (як в будь-якому соціумі) спостерігається 

перманентна боротьба різних переконань, вирішується не тільки питання 

трудової старанності й сумлінності окремого працівника, а й більш складне 

завдання – прищеплення господарського ставлення як до праці взагалі, так і до 

її результатів, зокрема, виховання відповідальності за результат роботи всього 

трудового колективу, товариства в цілому  

2. Як переконання, так і виховання у плані забезпечення дисципліни 

праці характеризуються спільною метою – формуванням у свідомості 

працівників потягу до високоякісної праці і професійного зростання, чітких 

переконань та установок на правову поведінку, категоричного несприйняття 

будь-яких проявів аморальності у сфері трудового життя. У той же час 

зауважимо таке: якщо об’єкт впливу – свідомість працівника – в обох методах 

співпадає, то суб’єкти можуть різнитися. Переконанням займається 

безпосередньо роботодавець (керівник підприємства, начальник структурного 

підрозділу), а ось функції виховання тією чи іншою мірою покладені на 

викладачів і педагогів, на органи державної влади й органи місцевого 

самоврядування, на трудовий колектив (колег по роботі), сім’ю і близьке 

оточення, врешті-решт, на саме суспільство й оточуюче середовище. 

Дані методи забезпечення трудової дисципліни досить складні як у 

вивченні й дослідженні, так і в оцінюванні реальних результатів, а також у 

порівнянні ефективності різних чинників впливу на свідомість індивіда. 

Роботодавець може повністю гарантувати отримання працівником певної 
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інформації, а от що стосується результатів її обробки психікою останнього, 

сприйняття чи відторгнення, відповідь може бути отримана, як правило, 

тільки безпосередньо у процесі праці і спостереження за сумлінністю й 

належністю виконання ним посадових обов’язків. 

3. Економічні методи забезпечення трудової дисципліни сприяють 

належному й добросовісному виконанню посадових обов’язків через 

специфічне поєднання трьох факторів: (а) прийняття сучасного законодавства, 

що регулює економічні відносини, надання широких прав підприємствам у 

впорядкуванні питання оплати і стимулювання праці; (б) участь працівників у 

статутному капіталі роботодавця (приватизація, інші способи набуття ними 

корпоративних прав); (в) участь працівника в управлінні підприємством з 

урахуванням його статусу як акціонера, так і члена трудового колективу. 

4. Результати роздержавлення майна свідчать про неефективність участі 

працівників підприємства у приватизаційних процесах. Скориставшись 

приватизаційним сертифікатом, вони виявилися неготовими (ні в моральному, 

ні в матеріальному плані) до подальших фінансових вливань у діяльність 

компанії, активної участі в корпоративному управлінні. Саме цим не 

забарилися скористатися окремі особи: з товариств виводилися активи, 

додаткові емісії акцій, так би мовити, «розмили» частки працівників. І хоча 

приватизаційна участь в акціонерному капіталі і призвела до того, що 

більшість населення України є акціонерами того чи іншого суб’єкта 

господарювання, проте така участь зараз має, як правило, номінальний 

характер і зводиться (у кращому випадку) до отримання повідомлення про 

проведення загальних зборів акціонерів.  

5. Специфічний статус працівника – власника корпоративних прав 

підприємства-роботодавця зумовлює 2 аспекти його участі в управлінні 

товариством. Перший пов’язаний з юридичним фактом володіння акціями 

(часткою у статутному капіталі) й, відповідно, зумовлює гарантовану 

цивільним і господарським законодавством можливість брати участь у 

діяльності органів управління товариства. Що стосується другого аспекту, то 
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для нього визначальним є юридичний статус особи як працівника 

підприємства. Саме із цією обставиною норми трудового права пов’язують 

правомочність працівника брати участь в управління товариством. 

6. Проведений аналіз форм участі трудового колективу у процесі 

управління підприємством дає підстави стверджувати, що в нинішніх умовах 

ця опція акціонера (власника частки в капіталі підприємства) є досить 

обмеженою. Частково це пояснюється застарілістю законодавства, відсутністю 

належної правової бази, яка зобов’язувала б власника підприємства допускати 

трудовий колектив до реальної, а не формальної участі у справах товариства. 

Інша причина полягає в ментальності сторін трудових відносин: (а) у 

пасивності працівників, небажанні іх займатися іншими справами, окрім 

виконання безпосередньо посадових обов’язків; (б) в неусвідомленні 

роботодавцем позитивних моментів участі трудового колективу в управлінні 

підприємством, у сприйнятті цього процесу виключно через призму зазіхань 

на його організаційно-розпорядчі повноваження. 

7. Організаційні методи забезпечення дисципліни праці спрямовані на 

вироблення системного узагальнення і впорядкування чітких механізмів та 

алгоритмів у процесі виробництва і збуту товарів (послуг), управління 

трудовими ресурсами. Їх складовими є організаційне регламентування, 

організаційне нормування та організаційне інструктування. Організаційне 

регламентування передбачає наявність системи внутрішніх документів, 

узагальнених стандартів, які б у своїй сукупності забезпечували розуміння 

структури підприємства, компетенцію його підрозділів, правовий статус та 

виконання функціональних обов’язків вищими органами управління 

товариством. Основним змістом нормування і є дії власника підприємства по 

впровадженню та використанню даних найрізноманітніших нормативів роботи 

персоналу. Інструктування реалізовується через активні роз’яснювальні дії 

роботодавця щодо того, що можна, а що не можна робити в процесі виконання 

посадових обов’язків, які задачі потрібно вирішити, воно вносить ясність у 

відносини учасників трудового договору, адже досить часто причиною 
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проступків є незнання, непоінформованість чи недостатня поінформованість 

працівника.  

8. Організаційні методи забезпечення трудової дисципліни – це 

сукупність дій роботодавця, спрямованих на організацію праці, що 

виявляються в затвердженні системи формально визначених локальних актів, 

у наданні усних указівок (розпоряджень) щодо того чи іншого питання. Дані 

методи, а так само правові акти, в яких вони знаходять своє вираження, 

здійснюють специфічний вплив на дисципліну праці, так як він безпосередньо 

не спрямований на свідомість працівників. Їх регулююча дія проявляється в 

іншій площині – створенні необхідних умов для нормальної роботи, чіткого 

організаційного регламентування й нормування у процесі функціонування 

підприємства, інструктування персоналу щодо особливостей виконання 

службових обов’язків. 

9. Заохочення спонукає до зразкового виконання певного завдання, за 

можливості (доцільності, припустимості, згоди суб’єкта, який ініціює 

завдання) до його перевиконання, досягнення ще вищих результатів. При 

цьому будь-який варіант виконання поставленого завдання (в межах чи з 

перевищенням показників) служить законною підставою для застосування 

заходів заохочення. Останні характеризуються двома принциповими рисами: 

по-перше, передумовою (підставою) застосування є попередня поведінка 

заохочуваного, по-друге, аналітична оцінка зробленого на предмет 

відповідності (не відповідності) критерію застосування заходів заохочення. 

10. Методи заохочення доцільно класифікувати у вузькому й широкому 

значенні. У вузькому розумінні відбувається за змістом їх поділяють на суто 

моральні (без матеріального складника) й матеріальні (або змішані, в яких 

присутній як моральний, так і матеріальний елемент). При тлумаченні цієї 

категорії в широкому розумінні кількість критеріїв збільшується. Окрім 

згаданого вже змісту, беруться до уваги підстави застосування заохочення 

(сумлінна праця, особливі трудові заслуги), сфера дії (загальні і спеціальні 
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види), суб’єкти його застосування (роботодавець і компетентні державні 

органи), коло осіб, на яких воно поширюється (індивіди й колективи). 

11. Високі результати ефективності їх застосування пов’язані з тим, що 

вони безпосередньо впливають на свідомість людини, пов’язують настання 

позитивних наслідків з добросовісною працею, є найбільш прийнятними і 

зрозумілими для працівника. Водночас роботодавцеві треба постійно шукати 

ідеальне поєднання морального й матеріального складників у змісті 

заохочення. Адже, з одного боку, пройшли радянські часи, коли на голому 

ентузіазмі соціалістичного змагання робилися трудові звершення, а з іншого – 

використання суто грошових стимулів, особливо їх систематичність 

призводять до звикання, появи корисливості, асоціації зв’язку повсякденної 

праці з обов’язковою додатковою премією. Відповідно, факт її ненадання 

(наприклад, у зв’язку зі скрутним фінансовим становищем на підприємстві) 

викликає особисту образу, тягне за собою зниження показників праці, рівня 

дотримання дисциплінарних приписів. 

12. Дисциплінарний примус характеризується низкою рис, що 

відрізняють його від інших видів примусу. І хоча ним оперують, як правило, у 

трудовому праві, це зовсім не означає, що ця правова галузь ним обмежується. 

Поєднання у трудових відносинах імперативних, диспозитивних, 

централізованих і локальних нормативних приписів створює широке поле для 

застосування не тільки інших видів державного примусу, а й приватного 

(договірного) його прояву – можливості примусового взаємовпливу сторін 

трудового договору. 

13. Автор наводить класифікацію примусу як методу забезпечення 

трудової дисципліни і диференціює таким чином примусові заходи: (а) за 

змістом – перспективне негативне стимулювання; припинення протиправних 

дій; відновлювальні; примусове виконання певних дій чи утримання від їх 

виконання; заходи дисциплінарного (притягнення правопорушника до 

юридичної відповідальності) і громадського впливу; (б) за суб’єктом 

застосування – заходи, що застосовуються роботодавцем, уповноваженими 
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державними органами; спосіб самопримушування; (в) за реальністю настання 

негативних наслідків – запроваджуються й виконуються майнові й 

дисциплінарні санкції, передбачається потенційна можливість застосування 

санкцій; (г) за колом осіб, до яких вони застосовуються, – загальні і 

спеціальні. 

14. Роботодавець, реалізуючи свою дисциплінарну владу, здійснюючи 

зовнішній вплив на свідомість працівника з метою примусити його обрати 

бажаний для підприємства варіант поведінки, повинен пам’ятати про 

недопустимість зловживання цією опцією. Тримання персоналу підприємства 

в постійному страху через потенційну загрозу покарання, застосування 

реальних санкцій за найменші дисциплінарні проступки, можливо, і створять 

зовнішню ілюзію дисципліни, проте про ефективність і результативність 

роботи під примусом навряд чи може йти мова. Для комплексного 

забезпечення сумлінної праці він має бути обґрунтованим, мати за мету 

виховні цілі, бути гуманним, залежати від характеру й мотивів вчинків, 

попередньої поведінки працівника, наслідків правопорушення. Потрібно 

домагатися постійного поєднання примусу з іншими методами забезпечення 

дисципліни, в першу чергу, з переконанням і заохоченням.  

15. Примусові заходи дисциплінарного й матеріального характеру 

(притягнення до дисциплінарної або матеріальної відповідальності), по суті, є 

останнім аргументом у системі забезпечення трудової дисципліни, коли 

можливість, а головне – дієвість застосування інших варіантів впливу 

вичерпана. Водночас з метою запобігання ситуаціям зловживання 

роботодавцями своїми суб’єктивними правами законодавство містить низку 

гарантій працівникам, зокрема, зобов’язання дотримуватися дисциплінарних 

процедур, загального правила обмеженої відповідальності в розмірі прямої 

дійсної шкоди, можливості оскарження заходів примусу. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ 

 

4.1 Проблемні моменти правового регулювання забезпечення 

дисципліни праці 

 

Системний аналіз методів забезпечення трудової дисципліни засвідчує, 

що їх правове регулювання на сьогодні є досить неоднозначним. З одного 

боку, в суспільстві точиться активна дискусія з приводу потреби ширшого 

використання економічних та організаційних методів, заохочень, і, відповідно, 

зменшення ролі примусу, а з іншого – економічні реалії вносять свої 

корективи, роботодавець віддає перевагу тим методам, що мінімізують його 

фінансові й операційні витрати. Досить часто найбільш оптимальний механізм 

вбачається для нього в заходах матеріальної або дисциплінарної 

відповідальності. Також варто взяти до уваги відсутність на даний час 

трудового кодексу, (на що ми вже звертали увагу: Україна залишається 

єдиною державою на пострадянському просторі, що продовжує користуватися 

Кодексом законів про працю, прийнятим ще за часів СРСР), а також 

перманентні зміни у трудовому законодавстві, нечіткість і навіть заплутаність 

формулювань нормативних приписів. Усі ці моменти підтверджують 

наявність низки проблемних аспектів у правовому регулюванні забезпечення 

трудової дисципліни, вирішення яких неможливо без детального аналізу їх 

природи і змісту. 

Перш за все, розмірковуючи про методи забезпечення дисципліни як 

певне системне явище, звернімо увагу на невідповідність заходів, якими 

оперують у трудовому праві, нормативно закріпленим у законодавстві про 

працю. Так, ст. 140 КЗпП України у якості головних передбачені методи 

переконання, виховання й заохочення, допоміжних – організаційні (створення 

необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 
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високопродуктивної роботи) і примус (застосування щодо окремих 

несумлінних працівників заходів дисциплінарного і громадського впливу). 

Стосовно дієвості останніх існують серйозні сумніви: цей захід фактично 

втратив свою ефективність і практично не застосовується. Водночас, 

незважаючи на активне використання на практиці методів матеріального 

впливу (притягнення до матеріальної відповідальності), бракує згадки про неї 

в контексті забезпечення дисципліни, хоча їх роль у підтриманні сумлінної і 

старанної праці, є не меншою. 

Ще більш дивною видається пропозиція народних депутатів нормативно 

закріпити методи забезпечення належного виконання працівниками своїх 

посадових обов’язків у проекті Трудового кодексу України. Попри те, що 

фактично одна й та ж редакція цього Кодексу опрацьовується 

(вдосконалюється) майже 10 років, змін у системі методів не спостерігається. 

Так, ст. 269 проекту ТК практично повністю відтворює ст. 140 КЗпП України. 

Є лише 2 уточнення: усунуті заходи громадського впливу, а замість заходів 

дисциплінарного впливу передбачено застосування дисциплінарних стягнень 

[73]. Якщо з приводу першої зміни зауважень не має, все цілком виправдано й 

логічно, то до другої є застереження. Адже можливості заходів примусу є 

значно ширшими у процесі застосування дисциплінарних санкцій. Також 

ініціатори законопроекту ТК України, повторюючи існуючі недоліки, не 

вважають за потрібне окремо виділити організаційні й економічні методи 

примусу. 

Тепер зупинимося на принципово проблемних моментах 

проаналізованих нами методів забезпечення трудової дисципліни. 

Ефективність застосування переконання й виховання значною мірою 

пов’язано не стільки з нюансами правового регулювання, скільки із загальним 

рівнем правової культури, ступенем правового нігілізму, політичної зрілості 

суспільства. Дійсно, складно пояснювати працівникові переваги сумлінної 

праці і зразкового виконання службових обов’язків, якщо перед ним стоять 

численні приклади порушення закону громадянами, в тому числі вищими 
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державними посадовцями, які далеко не завжди були притягнені до одного з 

видів юридичної відповідальності. За таких умов нівелюється сама логіка 

правової й не правової поведінки в контексті наслідків діяння.  

Як уже підкреслювалося, роботодавець може лише донести певну 

інформацію до свідомості індивіда, а от її сприйняття чи несприйняття 

стосується безпосередньо його психіки, вплив на яку в роботодавця 

обмежений. Не сприяє дієвості методів переконання й виховання і брак 

централізованої державної політики щодо пропагування поваги до закону, 

необхідності дотримання загально соціальних цінностей, певних правил 

(стандартів) як запоруки успіху в житті. Не вистачає розуміння, що сумлінна 

праця й дисципліна – це не лише прибутки роботодавця, а й добробут і 

достаток самого працівника, його близьких, які врешті-решт призводять до 

піднесення економіки й розвитку держави. 

Низький рівень оперування економічними методами стосовно трудової 

дисципліни зумовлений як негативним досвідом застосування його окремих 

елементів, так і неготовністю громадян витрачати реальні кошти на придбання 

умовних корпоративних прав, які, можливо, забезпечать прибуток у 

майбутньому. Негативний досвід пов’язаний насамперед із розчаруванням 

більшості населення у процесах приватизації, у можливості стати дійсно 

працюючим власником, отримувати суттєві дивіденди. Статус акціонера для 

більшості громадян залишається номінальним, можливостей впливати на 

політику компанії практично бракує. По суті, дивіденди не виплачуються, 

акції складно реалізувати, адже часто саме оформлення правочину обходиться 

в декілька разів дорожче порівняно з вартістю акцій. За таких умов досить 

важко здійснювати правове регулювання економічними методами. Будь-які 

ініціативи про добровільний (імперативний) обмін (зарахування) частини 

зарплати на корпоративні права сприймаються вороже, трактуються спроби 

власника підприємства зменшити заробітну плату, а аргументи щодо 

економічної заінтересованості, можливості отримати прибуток у майбутньому 

практично не працюють. 
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Проблематичним залишається співвідношення сум прибутку, що 

спрямовуються на розвиток виробництва, із сумами, які йдуть на забезпечення 

системи участі у прибутках. Якщо виплати акціонерам є дуже незначними (а 

саме така ситуація в абсолютної більшості власників акцій), то навряд чи 

можна вести мову про відчуття працівниками своєї належності до бізнесу, до 

реального використання прибутків організації на власні потреби. У той же час 

виплати крупних сум мажоритарним акціонерам скорочують видатки на 

розвиток виробництва, підривають успішність розвитку підприємства й у 

недалекій перспективі можуть заподіяти економічних негараздів бізнесу. 

Повторимось, що обмеженою є також участь працівників в управління 

підприємством незалежно від того, чи є вони міноритарними акціонерами. За 

наявності відносин власності щодо активів компанії невелика частка власних 

акцій у загальному статутному капіталі товариства зводить нанівець спроби 

впливу на роботу останнього. Участь у загальних зборах є формальною, будь-

які пропозиції легко блокуються акціонерами зі значним портфелем акцій, 

відповідно, шанси ухвалити зборами потрібне для особи рішення, як і бути 

обраним до представницьких органів (до наглядової ради, ревізійної комісії) 

компанії, практично є нульовим. 

Участь працівника в управлінні товариством в якості звичайного члена 

трудового колективу, залежить передовсім від особистого ставлення 

безпосереднього керівника до можливості й доцільності делегування 

трудівникам частини управлінських повноважень, до компетенції яких останні 

не належать. Непоодинокими є випадки, коли надмірна ініціативність особи 

викликає в керівника підозру щодо недостатньої її завантаженості прямими 

службовими обов’язками, й зазіхання на власну посаду. У кращому випадку 

працівник буде вислуханий, отримає дозвіл займатися своїми ініціативами у 

вільний від роботи час, а в гіршому – може бути навіть покараний 

(притягнутий до відповідальності) за порушення посадової інструкції чи 

невиконання вказівок керівництва. Як бачимо, в Україні концепція 

партисипації знаходить своє втілення не у класичній формі спільної участі у 
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вирішенні питань життєдіяльності підприємства, а скоріше, як опція 

роботодавця використовувати працівника для виконання обов’язків, не 

передбачених посадовою інструкцією, нерідко навіть у позаробочий час. 

Суб’єктивність, заангажованість, брак пояснень при схваленні чи відхиленні 

тієї чи іншої ініціативи зменшують позитивний результат від застосування 

цього елемента економічного методу забезпечення дисципліни. Виявлення 

зневаги до бажання працівника брати більш активну учать у житті компанії 

виховує пасивність у роботі, переживання тільки за власний сектор діяльності, 

а значить, і байдужість до інших, до діяльності компанії в цілому, й 

диференціює власні цінності з потребами організації.  

Як слушно зауважує В.І. Щербина, участь представників працівників в 

управлінні виробництвом є вагомим складником реалізації у трудовому праві 

принципів демократії, передбачених ч. 1 ст. 38 Конституції України [450, 

с. 481]. Відповідно, справедливо, що у проекті Трудового кодексу серед 

основних засад правового регулювання трудових відносин згадується 

забезпечення права працівників на участь в управлінні юридичною 

особою-роботодавцем у порядку й на умовах, визначених законодавством, 

колективним договором, колективною угодою і статутом юридичної особи 

[73]. Але дзеркального відбиття цієї правомочності працівника серед переліку 

його основних прав так і не здійснено (ст. 21 Проекту), хоча подібна норма 

міститься в чинному законодавстві (ст. 2 КЗпП України). Невиправлення 

зазначеного недоліку при схваленні кінцевої редакції Кодексу може викликати 

плутанину й неузгодженість при правозастосуванні, зменшить правові 

підстави участі трудящих у процесі управління підприємством. 

Самостійне визначення організаційної структури – невід’ємна частина 

правового статусу юридичної особи. Вважаємо цілком логічним віднесення 

цього питання законодавцем у ст. 64 Господарського кодексу України до 

власної компетенції підприємства, установи чи організації [320]. У той же час 

така логіка має зворотну сторону: визначаючи власну структуру, здійснюючи 

нормування й інструктування у процесі трудових відносин, роботодавець іноді 
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пробує знизити власні витрати ігноруванням нормативних приписів, особливо 

тих, за невиконання яких не передбачено прямої юридичної відповідальності. 

Усе це суттєво нівелює цінність організаційного методу забезпечення 

дисципліни праці. 

Так, досить суперечливим є активне використання останнім часом 

аутсорсингу. Цей термін (від англ. «outsourcing») у дослівному перекладі 

означає залучення зовнішніх ресурсів для задоволення власних потреб. По 

суті, це форма співпраці між компаніями, що полягає в передачі другорядних 

бізнес-процесів однією стороною іншій для їх реалізації й забезпечення, в 

тому числі й можливість тимчасової роботи персоналу одного товариства у 

штаті іншого (виконання певного завдання, робота в інтересах виключно 

одного замовника). 

Згідно з результатами дослідження, проведеного компанією «Plant 

Maintenance Resource Center», найважливішими причинами застосування 

аутсорсингу є прагнення до збільшення продуктивності праці при зменшенні 

затрат, фокусування на основній діяльності для досягнення завдяки цьому 

конкурентних переваг, пришвидшення строків виконання робіт, полегшення 

доступу до інноваційних технологій і сучасного обладнання [451]. Серед 

чинників, що сприяють розвитку аутсорсингової діяльності дослідники 

виділяють:  

 можливість зменшення потреби в інвестиціях у неосновні фонди, 

скорочення накладних витрат (вартість робочих місць, навчання 

співробітників, інформаційна підтримка та ін.) шляхом ліквідації 

нерентабельних виробничих підрозділів, зайнятих другорядними роботами, 

які виконуються періодично (ремонтно-будівельними, ремонтом обладнання, 

прибиранням територій та ін.);  

 скорочення виробничих витрат шляхом передачі виготовлення 

заготовок і комплектуючих виробів стороннім підприємствам;  

 необхідність у тимчасовому використанні спеціального 

виробничого, технологічного, випробувального й лабораторного обладнання, 
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складських приміщень, транспортних засобів і будівельних механізмів, яких 

бракує у власному розпорядженні;  

 розміщення замовлень на виробництво продукції або надання 

послуг при так званих пікових навантаженнях (сезонний попит або коливання 

ринкової кон’юнктури) при нестачі власних потужностей [452]. 

Не заперечуємо доцільності для бізнесу використання класичного 

аутсорсингу. Проте, коли в умовах фінансової кризи підприємства починають 

масово звільняти власний персонал, у тому числі шляхом переводу до третіх 

юридичних осіб (фізичних осіб-підприємців), з якими одразу укладаються 

договори про надання тієї чи іншої послуги, виникає підозра, що це звичайне 

бажання зменшити податкове навантаження. За таких умов деформується 

внутрішня структура компанії: працюючи (продовжуючи працювати) 

фактично на одну компанію, працівник може перебувати у штаті іншої. При 

цьому створюються спотворені відомості для статистичної звітності, реальна 

зайнятість по секторах економіки не відповідає офіційній. До того ж вимоги 

по організаційному нормуванню й інструктуванню виконуються, як правило, 

лише для основної компанії, стан же справ у так званих «квазіаутсорсингових» 

(підприємців, які використовують найману працю) є значно гірший. 

Виконання вимог закону закінчується укладенням трудового договору, а 

вимоги до оформлення посадової інструкції, інструктажів, правил трудового 

розпорядку, виробничих нормативів і показників часто залишаються поза 

увагою. 

Проблемним аспектом організаційного методу є наявність низки 

нормативних актів, що діють ще з радянських часів (зокрема, Типові правила 

внутрішнього трудового розпорядку) або прийняті в часи незалежності, але їх 

норми не відповідають об’єктивному стану речей. Так, Інструкцією про 

службові відрядження в межах України та за кордон [453] і постановою Уряду 

«Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також 

інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та 

організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за 
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рахунок бюджетних коштів» [454] ці витрати встановлені в межах 30 грн для 

внутрішньодержавного відрядження. Цей нормативний акт має 

загальнообов’язковий характер виключно для юридичних осіб, що 

фінансуються за рахунок державних коштів, проте приватні компанії теж 

активно використовують його норми. І хоча ст. 140.1.7 Податкового кодексу 

України дозволяє відносити до складу витрат подвійного призначення суми на 

відрядження, не підтверджені документально, на харчування й фінансування 

інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), але не більше 0,2 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого 

відрядження (на 2014 р. – 243,60 грн.) [455], роботодавець з метою мінімізації 

витрат на працівника віддає перевагу застосуванню акта Кабінету Міністрів 

України. За таких умов видається сумнівним виконання власником 

підприємства свого обов’язку зі створення нормальних умов праці (в нашому 

прикладі – при службовому відрядженні). Усвідомлюючи неможливість 

прохарчуватися на 30 грн. на день, роботодавець, прикриваючись постановою 

Уряду, переносить проблему належного фінансово забезпечення на самого 

працівника. 

Аналізуючи організаційний метод забезпечення дисципліни на 

підприємстві, ми вже зазначали, що найголовнішим складником 

організаційного інструктування є діюча на підприємстві система робочих 

(посадових) інструкцій. Адже саме ці документи окреслюють коло службових 

обов’язків працівника, порядок і способи виконання ним трудових функцій. 

Водночас високий ступінь правового нігілізму в суспільстві зумовлює 

формальний підхід до цього питання, а документи у кращому випадку просто 

«існують» на випадок перевірки контролюючими органами. Що ж стосується 

безпосередньо процесу праці, то права й обов’язки трудівника прописується 

не конкретно, з великою кількістю загальних фраз, що створює передумови 

для зловживань з боку роботодавця. Адже досить часто складно визначити, що 

належить, а що не належить до посадових обов’язків при виконанні суміжних 
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робіт, відповідно, невиконання вимоги (вказівки) керівника може бути 

розцінено як дисциплінарне порушення. З огляду на таку загальність 

положень посадової інструкції довести свою правоту в суді працівникові буде 

дуже не просто. 

Проведений нами огляд низки аспектів застосування переконання, 

виховання, економічного й організаційного методів забезпечення трудової 

дисципліни свідчать про наявність проблемних моментів у їх використанні. На 

нашу думку, відносно невелика кількість цих проблем не пов’язана із вдалою 

практикою оперування цими методами, скоріше навпаки. Причина вбачається 

у відсутності активності при використанні названих способів забезпечення 

дисципліни, а також у складності їх аналізу, що зумовлено залежністю від 

поточного стану суспільного-політичного й економічного розвитку країни. 

Дещо інша ситуація спостерігається у випадках заохочення і примусу. 

Названі методи впливу на поведінку працівників активно використовуються 

не один десяток років, тому і проблеми при їх застосуванні є більш явними й 

очевидними. Наприклад, реалізація заходів заохочення дозволяє 

диференціювати проблеми при їх застосуванні й об’єднати у 2 принципові 

групи: проблеми техніко-юридичні і практичні неузгодженості й недоліки. 

Техніко-юридичні негаразди пов’язані з недосконалим формулюванням і 

нормативним закріпленням правових положень, що ускладнюють ефективне 

використання роботодавцем заохочувальної процедури. Як справедливо 

зазначають С.С. Москвін та А.С. Піголкін, недосконалий текст правового акта, 

неточність його формулювань, невизначеність використаних у ньому термінів 

не тільки породжують тяганину, а й створюють можливості для 

неправильного застосування положень законодавства [456, c. 83]. Отже, 

коректність, зрозумілість і відсутність подвійних трактувань є запорукою 

успішного застосування нормативного акта. 

Головною формою заохочення є надання працівникові тим чи іншим 

способом додаткової матеріальної винагороди. Відповідно, визначення 

компетенції роботодавця, зокрема, в частині можливості надати (чи не надати) 
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грошову премію є надзвичайно важливим питанням. Однією з переваг 

преміювання є його економічна природа, що розглядається багатьма 

дослідниками як винагорода, оплата більш ефективної праці трудівників або 

колективу [382, с. 46-54], що виплачується їм у розмірі, встановленому 

правилами внутрішнього трудового розпорядку або колективним договором, у 

фіксованому або у відсотковому відношенні до фінансових результатів 

працівника [369, с. 140]. 

Ця економічна природа зумовлює входження грошової премії до 

загальної структури заробітної плати, а от її позбавлення може трактуватися 

як порушення економічних прав трудового колективу. Так, Законом України 

«Про оплату праці» (ст. 2), крім основної зарплати передбачено також 

додаткову (премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій), 

інші заохочувальні й компенсаційні виплати (премії річні, за спеціальними 

системами і положеннями та ін.) [299]. Водночас п. 26 Типових правил 

внутрішнього трудового розпорядку надає право роботодавцеві за вчинення 

прогулу повністю або часткового позбавити працівника виробничої премії або 

винагороди за підсумками роботи за рік [34]. Відповідно, питання 

правомочності роботодавця призначати (позбавляти) премії, а також 

співвідношення цього права з економічними свободами працюючих 

залишаються відкритими. 

Способом вирішення дилеми вважаємо Інформаційний лист 

Міністерства соціальної політики України від 23 вересня 2008 року 

№ 618/13/84-08. Фахівці центрального органу виконавчої влади, розглянувши 

опцію роботодавця щодо депреміювання персоналу, дійшли висновку, що це 

прямо пов’язано зі змістом діючого на підприємстві положення про 

преміювання. Документом мають визначатися виробничі упущення та інші 

порушення, за які трудівники позбавляються премії повністю або частково. 

Одним з таких показників може бути порушення працівником трудової 

дисципліни. Якщо така норма передбачена, при винесенні догани розмір 

премії зменшується або працівник позбавляється права на отримання премії 
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повністю. Якщо положенням про преміювання не передбачено, що у випадку 

винесення догани працівникові за порушення трудової дисципліни виробничі 

премії не нараховуються, то протягом тривалості дисциплінарного стягнення 

виробничі премії виплачуються, оскільки вони не є заходами заохочення, а 

належать до додаткової заробітної плати [457]. Це правило відносять тільки до 

виробничих премій, пов’язаних з належним виконанням посадових обов’язків, 

і не стосується таких заохочувальних виплат, як річна премія, премія з нагоди 

якогось свята, винагорода за особливі досягнення тощо. 

Як бачимо, правомочність роботодавця прямо кореспондує, по-перше, 

наявності на підприємстві положення про преміювання, по-друге, закріпленню 

в його тексті підстав, за яких премії не нараховуються. Лише за умови 

виконання цих вимог дії роботодавця щодо позбавлення премії будуть 

законними й обґрунтованими. Така позиція є цілком слушною, адже особі 

належить знати, яку поведінку роботодавець вважає неприйнятною для 

нарахування премії. На жаль, на практиці ця вимога не завжди дотримується, 

власник підприємства позиціонує нарахування премії як власне, ніким не 

обмежене право, відповідно, положення про преміювання може не 

оформлюватися, що звужує економічні права трудового колективу. І хоча в 

юридичній літературі й на практиці поширеним є саме вираз «позбавлення 

премії», такого виду стягнення законодавство не містить. Правильніше 

говорити про «скасування заохочення» або «невиплату премії», оскільки ця 

термінологія точніше відповідає юридичній суті понять. 

У чому ж полягає правова природа різноманітних надбавок і доплат? З 

одного боку, підставою їх застосування виступають окремі нормативні акти, 

факт роботи в окремих галузях економіки чи державного управління. 

Відповідно, вплив поведінки працівника (сумлінності праці) є не дуже 

відчутним, а тому роботодавець не може це вважати головним чинником при 

призначенні додаткових виплат, а має реалізовувати цей обов’язок на підставі 

імперативної норми закону, без установлення якої б то не було залежності між 

їх виплатою й виконання заздалегідь окреслених завдань. Із іншого боку, 



359 

такий стан справ все одно не позбавляє можливості вести мову про те, що 

надбавки й доплати мають заохочувальний характер. Підтвердження цьому 

М.В. Молодцов вбачає в тому, що при їх установленні враховуються ділові 

(професійні) й особисті якості працівника. У колективному договорі повинні 

бути встановлені критерії оцінювання його ставлення до праці, професійної 

майстерності, що дозволяють диференціювати оплату, відобразити (в тому 

числі на рівні тарифного заробітку) індивідуальні особливості працівника: 

його здібності, талант, досвід, високі результати праці, які ще не можуть бути 

прийняті за єдину міру кваліфікації всіх працівників певної категорії [382, с. 

150]. 

Не заперечуємо ані ролі вказаних чинників, ані потреби їх урахування. 

Водночас їх відносять більше до класичного поняття заохочення, а самі ці 

чинники виступають підставами застосування одного з заходів. Натомість 

надбавки й доплати мають іншу природу, тому й заохочувальний їх вплив 

виявляється в іншому, а саме в тому, що невиконання службових обов’язків 

може зумовити звільнення з підприємства, а як наслідок – припинення всіх 

виплат (надбавок за ранг, за вислугу років та ін.). При наступному ж 

працевлаштуванні порушникові дисципліни (наприклад, державному 

службовцеві, шахтареві, працівникові правоохоронних органів) буде досить 

складно знайти роботу, аналогічну попередній. Запропоновані вакансії не 

включатимуть додаткових надбавок і зарплат, а тому цей фактор на тій чи 

іншій посаді теж має стимулюючий ефект і сприяє забезпеченню трудової 

дисципліни. 

Згідно зі ст. 145 КЗпП України працівникам, які успішно й сумлінно 

виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги й пільги 

у сферах соціально-культурного й житлово-побутового обслуговування, а 

також перевага при просуванні по службі [7]. По суті, пільгою є часткове 

звільнення окремих працівників (у порядку вилучення із загального правила) 

від виконання встановлених законом загальнообов’язкових для всіх 

працівників вимог (наприклад, застосування пільгових тарифів при оплаті 
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комунальних послуг, оплата харчування або відпочинку) [378, с. 27], що 

здійснюються в межах повноважень і за рахунок коштів підприємства [233, с. 

293]. На відміну від радянських часів, у роки незалежності господарюючі 

суб’єкти України прагнуть позбуватися непрофільної діяльності 

(обслуговування житлових будинків, закладів харчування, баз відпочинку, 

підсобних господарств тощо). За таких обставин використання роботодавцем 

подібної опції має епізодичний характер, і з часом, вважаємо, повністю 

втратить своє застосування.  

Неоднозначним є юридичне оцінювання надання працівникові як 

заохочення переваги при просуванні по роботі. Деякі вчені доволі критично 

ставляться до розгляду цього явища як заходу заохочення. Наприклад, 

О.І. Процевський аргументовано доводить, що висунення працівника на більш 

кваліфіковану або вищеоплачувану роботу викликає зміну роду його трудової 

діяльності й розміру її оплати – елементів, які становлять зміст трудового 

договору, та визначаються сторонами при його укладенні й потребують згоди 

працівника. Названі чинники унеможливлюють їх віднесення до заохочень 

[164, с. 172], ми ж не поділяємо цієї думки і вважаємо, що просування по 

роботі має вагомий стимулюючий вплив на поведінку працівника. Це 

пов’язано також з успіхами на попередніх посадах. Тому можливість 

просування по роботі, без сумніву, є заохочувальним чинником. Факт видання 

наказу саме про переведення, згода працівника, відсутність записів про 

застосування заохочень у трудовій книжці не мають принципового значення. 

Для забезпечення трудової дисципліни і просування по роботі головним є 

попередня сумлінна праця, іншим стимулюючим впливом – зразкове 

виконання службових обов’язків. 

Під час аналізу механізмів заохочення ми неодноразово звертали увагу 

на те, що застосування останнього повністю знаходиться в компетенції 

роботодавця, тобто воно є правом, а не обов’язок власника підприємства чи 

уповноваженого ним органу. Водночас серед науковців існують пропозиції 

імперативної вимоги до роботодавця в разі виконання працівником певних 
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завдань застосовувати саме заохочення. У принципі, ідея цікава, оскільки 

високі показники праці й індеферентна реакція роботодавця можуть знизити 

продуктивність праці. Навіщо працювати краще, якщо це не будо жодним 

чином оцінено? У той же час визнання для роботодавця обов’язку 

застосовувати заохочення в тому чи іншому випадку є прямим втручанням у 

дисциплінарну владу, обмежує його гнучкість при прийнятті рішення в 

конкретній ситуації. Як бачимо, визнання за трудовим колективом 

суб’єктивного права на заохочення потребує додаткового уточнення й аналізу 

прав та обов’язків учасників трудових відносин. 

На відміну від досліджених нами раніше неточностей заохочень техніко-

юридичних, практичні пов’язані з їх фактичною реалізацією й виявленими при 

цьому проблемами й неузгодженостями. Адже скільки не вдосконалюй 

нормативні правові акти, «недобросовісний чи незграбний правозастосовувач 

може повністю нівелювати, звести до нуля зусилля законодавця» [458, с. 202]. 

Так, неприпустимим є масове застосування заохочень, коли не беруться до 

уваги особа заохоченого, його попередня робота, а часто лише сам факт 

належності до трудового колективу. У такому випадку відзнаки отримують 

також особи, виконання трудових обов’язків якими бажало б бути кращим. 

Ігнорується сама юридична суть заохочення як прояву пошани за досягнення в 

роботі, у свідомості людини формується брак чіткого зв’язку між сумлінною 

працею й застосуванням заохочення, створюється хибне уявлення про 

можливість його отримання просто так, без жодного зв’язку з індивідуальним 

ставленням до процесу праці та його результатів. Триває негативна практика 

хаотичного, безсистемного нагородження вищими державними відзнаками 

(орденами, медалями) посадовців, які не зробили нічого видатного для 

розвитку країни, а лише були наближеними до її керівництва. 

Говорячи про справедливість і важливість заохочення, дуже важливо, 

щоб воно правильно застосовувалось і належним чином сприймалося не 

тільки роботодавцем, а й усім трудовим колективом. Якщо практикується 

застосування при цьому систематичності заохочень (часто за досить 
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узагальнені й абстрактні показники, тобто щоб легше було їх щомісяця 

відмічати), у працівників на рівні підсвідомості формується установка, що 

грошова премія є частиною зарплати, що виплачується в будь-якому випадку. 

Ось чому випадки їх ненадання викликають гнів, обурення, а той факт, що 

підприємство має повне на це право, ігнорується й не береться до уваги. 

Особливо явною ця проблема є в системі державної служби, де оклад 

працівника невеликий, проте за рахунок 50-100-відсоткових премій він 

доходить до прийнятного рівня.  

Водночас в умовах кризового стану економіки, потреби кардинального 

перерозподілу видатків Державного бюджету подібними заохочувальними 

виплатами можуть і пожертвувати. Так, у ст. 32 Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 

рік» установлено, що членам Кабінету Міністрів на Сході України, керівникам 

центральних органів виконавчої влади та інших державних органів (крім 

органів, підрозділи яких беруть участь у проведенні антитерористичної 

операції), а також депутатам парламенту до завершення антитерористичної 

операції місячна заробітна плата нараховується виключно в розмірі 

посадового окладу [459]. Як бачимо, службовці на тривалий час 

позбавляються значних грошових сум, які ними сприймалися в основному як 

обов’язкові платежі до виплати з боку держави, незалежно від фактичних 

результатів роботи на посаді. Отже, неправильне застосування заохочень, 

сприйняття їх як обов’язкової й невід’ємної частини заробітної плати може 

суттєво знизити продуктивність праці. А через необґрунтоване почуття 

несправедливості не виключено його негативний вплив на дотримання 

трудової дисципліни. 

Не менш важливим є належність, прийнятність заохочення. Якщо у 

випадку грошових премій запитань не виникає, то при нагородженні різними 

подарунками можуть мати місце неоднозначні ситуації. Як зазначає 

А.М. Юшко, намагаючись заохотити трудівника, роботодавець іноді 

застосовує заходи, які не тільки не викликають позитивного сприйняття 
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працівника, а навпаки, можуть навіть принизити його. Як приклад, науковець 

наводить ситуації, коли членам трудового колективу в урочистій обстановці 

вручали в красиво оформлених коробках сірники, коли одного працівника в 

різні періоди роботи декілька разів підряд нагороджували однаковим 

подарунком – годинником, а під кінець його трудової кар’єри їх назбиралося 

20 одиниць [460]. Цілком очевидно, що подібні нагороди мають досить 

сумнівний заохочувальний ефект, втрачають для працівника привабливість й 

не будуть позиціонуватися як прояв пошани роботодавця, як стимул до 

подальших трудових звершень. 

Маємо в наявності досить численні проблеми також при застосуванні 

примусу як методу забезпечення трудової дисципліни. У першу чергу дається 

взнаки розрізненість положень законодавства в цьому питанні. Так, правове 

регулювання дисциплінарної відповідальності закріплено безпосередньо 

Кодексом законів про працю, низкою окремих законів України («Про 

судоустрій та статус суддів», «Про державну службу», Гірничий закон), 

спеціалізованими статутами й положеннями про дисципліну (дисциплінарні 

статути Збройних Сил України, органів внутрішніх справ, прокуратури). Така 

значна кількість джерел права ускладнює практику їх застосування, причому 

не тільки роботодавцем, а й навіть органами судової влади при вирішенні 

ними спірних ситуацій. Як приклад, можна привести справу про законність 

звільнення співробітника податкової міліції – в якій досить чітко показано 

проблеми при правозастосуванні щодо вибору загальної та спеціальної норми. 

Отож зі змісту судової справи випливає, що прапорщик податкової 

міліції, старший інспектор канцелярії була звільнена в запас зі служби за 

підпунктом «є» (порушення дисципліни) п. 63 Положення про проходження 

служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ 

Української РСР (діючий документ на момент розгляду). Не погоджуючись з 

рішенням керівництва, особа звернулася в суд зі скаргою про визнання цього 

наказу незаконним, його скасування та стягнення середнього заробітку за час 

вимушеного прогулу, посилаючись на те, що її звільнено зі служби 
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безпідставно. Рішенням Верховного суду АРК від 01.06.2000 р. скаргу Г. 

задоволено. Скаржника поновлено на роботі, наказ про звільнення скасовано. 

Розглядаючи касаційну скаргу Відповідача, судова колегія в цивільних 

справах Верховного Суду України вважала за потрібне частково її 

задовольнити з наступних підстав. Достовірних доказів на підтвердження 

того, що службові документи були втрачені з вини Г., суду надано не було. 

Немає в наказах і посилання на які-небудь інші порушення Г. трудової 

дисципліни, що могли бути підставою для її звільнення. За таких обставин суд 

правильно дійшов висновку про те, що Г. було звільнено зі служби в запас за 

підпунктом «є» п. 63 Положення незаконно.  

Підтримуючи рішення суду попередньої інстанції, водночас з тим 

Верховний Суд України звертає увагу на некоректності посилання на норми 

трудового законодавства – статті 147, 149, 233, 236 КЗпП. При цьому не 

враховано, що відповідно до положень Дисциплінарного статуту органів 

внутрішніх справ скарги рядового або начальницького складу цих органів на 

незаконність їх звільнення зі служби вирішуються в порядку, встановленому 

для розгляду скарг на дії чи бездіяльність державних органів, органів 

місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері 

управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян. Порядок, 

установлений КЗпП для розгляду індивідуальних трудових спорів, і норми 

законодавства про працю, що регулюють припинення трудових відносин, до 

правовідносин по проходженню служби в податковій міліції не 

застосовуються. Останні регулюються зазначеним Дисциплінарним статутом, 

Положенням, іншими актами законодавства про ці органи. Тому при 

встановленні обґрунтованості скарги Г. суд повинен був не скасовувати наказ 

про її звільнення зі служби в запас і поновлювати на службі в органах 

податкової міліції, а визнати наказ неправомірним і зобов’язати Голову ДПАУ 

в АРК поновити її на службі. Враховуючи наведене, судова колегія в 

цивільних справах Верховного Суду України касаційну скаргу задовольнила 

частково, рішення Верховного cуду АРК змінила: виключила з його 
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мотивувальної частини посилання на норми трудового законодавства, а 

резолютивну частину виклала в новій редакції, визнавши зазначений наказ про 

звільнення Г. зі служби в запас за підпунктом «є» п. 63 Положення 

неправомірним і зобов’язавши Голову ДПАУ в АРК поновити Г. на посаді та в 

органах податкової міліції і сплатити їй грошове й речове забезпечення за 

встановленими законодавством нормами за час вимушеного прогулу [461]. 

Коректний вибір загальної чи спеціальної норми при правозастосуванні є дуже 

важливим, адже пов’язаний з диференційованими процедурами та 

юридичними наслідками, що прямо впливають як забезпечення прав громадян, 

так і на загальний рівень законності в державі. Відповідно розрізненість, 

незбалансованість законодавства про дисципліну праці є суттєвою проблемою, 

що вимагає належного реагування та вирішення по суті. 

Дискусійним є не тільки співвідношення загальної і спеціальної норми, а 

й те, у формі якого нормативного акта має отримати втілення правове 

регулювання притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності. 

Аналізуючи правове поле зарубіжних країн, В.І. Щербина акцентує увагу на 

тому, що в їх правових системах ці механізми закріплені у Правилах 

внутрішнього трудового розпорядку. При цьому вчений досить критично 

ставиться до такого стану речей і наголошує на спричиненні непорозуміння в 

конструкціях «інститут дисциплінарної відповідальності», «множинність 

процедур притягнення до відповідальності», «утиск прав працівників» тощо. З 

урахуванням конституційних положень (ст. 58) правове регулювання будь-

якого різновиду юридичної відповідальності у трудовому праві має 

здійснюватися виключно законом [450, c. 478]. Думка є слушною, але варто 

враховувати, що існуюча редакція Кодексу законів про працю України не 

містить багатьох ключових моментів, як-то: процесуальні права працівників, 

допустимі докази вини порушника, підстави звільнення від відповідальності, 

стадії дисциплінарного провадження та ін. За такої ситуації роботодавець 

вимушений по можливості врегульовувати вказані питання у Правилах 

внутрішнього трудового розпорядку, іноді керуватися практикою, що склалася 
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(типовим прикладом є складання акта за участі свідків про відмову працівника 

надати пояснення щодо порушення дисципліни чи про його небажання 

ознайомитися з наказом). 

Не знаходить однозначної підтримки в середовищі правознавців і підхід 

законодавця до можливості наділення роботодавця абсолютною 

диспозитивністю при використанні заходів дисциплінарного впливу. 

І.В. Лазор зупиняється на розгляді можливих ситуацій, коли роботодавець або 

особа, що реалізує його повноваження, за однакову провину одного 

працівника притягає до дисциплінарної відповідальності, а іншого – ні. Це 

може бути зумовлено особистою неприязню чи іншими дискримінаційними 

підставами, чим порушується конституційний принцип заборони 

дискримінації [462]. Звичайно, подібна несправедливість у застосуванні 

заходів примусу негативно впливає на загальний стан забезпечення 

дисципліни. Проте навряд чи покладення імперативного обов’язку на 

роботодавця притягати до дисциплінарної відповідальності вирішить 

проблему. Адже тоді ігноруватиметься особа порушника, його попередня 

робота, інші обставини справи. Тому пошуки компромісу вбачаються в 

можливості оскаржень рішень роботодавця, причому одним з аргументів 

недобросовісності власника підприємства буде неоднакове застосування 

закону (локальних правових актів) до різних працівників за аналогічних 

обставин.  

Надзвичайно проблемним (особливо в контексті соціальної 

справедливості) залишається притягнення до відповідальності представників 

органів державної влади, як і вищих посадових осіб організацій. Показовим є 

застосування заходів примусу до суддів, адже у їх діяльності досить тісно 

переплетені дисциплінарна, конституційна й цивільно-правова 

відповідальність. Оскільки конституційна відповідальність полягає у 

звільненні з посади, на практиці трапляються випадки, коли судді віддають 

перевагу можливості отримати дисциплінарне стягнення (наприклад, догану) 

й у подальшому на підставі ст. 61 Конституції України [185] уникнути більш 
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серйозного покарання. Саме брак чіткої регламентації підстав конституційної 

й дисциплінарної відповідальності дає їм змогу реалізовувати подібні 

маніпуляції. 

Не менш полемічною залишається проблема цивільно-правової 

відповідальності членів суддівського корпусу. Як зазначає І.Є. Марочкін, цей 

аспект тісно пов’язаний з вирішенням питання про імунітет і незалежність 

суддів. Ось чому існує потреба в його додатковому правовому регулюванні, 

заснованому на вивченні історії виникнення й розвитку механізму 

відповідальності суддів та міжнародної практики [463]. Мають місце також 

ситуації, коли в перебігу дисциплінарного провадження проти судді 

випливають факти заподіяння ним матеріальної або моральної шкоди 

інтересам фізичних та/або юридичних осіб унаслідок його протиправних 

діянь. Чинне законодавство, зокрема ст. 48 Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів», відсутність зобов’язання суддів відшкодовувати шкоду трактує 

як гарантію їх недоторканності, а цей обов’язок покладається на державу. 

Подальшого уточнення такий підхід набув у ч. 5 ст. 1176 Цивільного кодексу 

України: «Шкода, завдана внаслідок постановлення судом незаконного 

рішення в цивільній справі, відшкодовується державою в повному обсязі в разі 

встановлення в діях судді (суддів), які вплинули на постановлення 

незаконного рішення, складу злочину за обвинувальним вироком суду, що 

набрав законної сили» [319]. Інакше кажучи, у громадянина чи підприємства 

право на відшкодування виникає лише при встановленні в діях судді складу 

злочину. Водночас факт дисциплінарного проступку судді чи порушення ним 

присяги такої змоги не надає. 

Великий відсоток скасованих рішень судами вищих інстанцій, у тому 

числі Європейським судом з прав людини, численні корупційні скандали 

свідчать або про низький професійний рівень суддів, або про їх упередженість 

при розгляді справи. Жодна із цих причин не виправдовує моральні 

страждання чи матеріальну шкоду осіб через такі рішення, а тому відсутність 

цивільної правової або кримінальної відповідальності безпосередньо суддів за 
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прийняття неправосудних рішень є незрозумілою. Не погоджуємося з 

аргументами, що введення подібних санкцій тиснутиме на їх незалежність. 

Навпаки, вони підвищуватимуть професійність і виваженість, об’єктивність 

суддів при розгляді справи і прийнятті рішення. Адже сьогодні панує 

фактична безкарність: у найгіршому випадку суддю можуть лише звільнити з 

посади, в той час як випадки кримінальної чи майнової відповідальності є 

поодинокими. 

Подібна безкарність спостерігається й у приватному секторі економіки, 

зокрема серед керівництва підприємства. Стаття 237 КЗпП України закріплює 

положення, що суд покладає на службову особу, винну в незаконному 

звільненні або переведенні працівника на іншу роботу, обов’язок покрити 

шкоду, заподіяну товариству у зв’язку з оплатою працівникові часу 

вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи [7]. Аналіз 

діяльності судів загальної юрисдикції, зокрема співвідношення присудженої 

до відшкодування поновленим працівникам заробітної плати й витрат і 

стягнення зі службових осіб, винних у незаконних діях, свідчить про 

надзвичайно слабке використання такого механізму: в 1988 р. він становив 

14,7 %, у 1999 р. – 11,5 % [464, с. 27]. У 2013 р. працівникам було виплачено 

за час вимушеного прогулу 146524712,00 грн [465], лише мізерна частина з 

яких у порядку регресу була стягнута з керівництва підприємства. До того ж 

регресні вимоги можуть бути пред’явленні лише в разі незаконного звільнення 

чи переведення на іншу роботу й виключно до суду. Інші ж випадки 

протиправних дій керівництва підприємства (наприклад, незаконне 

відсторонення від роботи, затримка видачі трудової книжки чи заробітної 

плати) такими підставами не визнаються, і можливості позасудового 

стягнення (відрахування із заробітної плати) не передбачено. 

Дискусійним і проблематичним є визначення співвідношення меж 

відповідальності майнової у трудових відносинах, зокрема доцільності 

обмеження її величини середнім заробітком працівника, із цивільно-правовою. 

Аргументуючи потребу обмеженого розміру матеріальної відповідальності 
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членів трудового колективу, Є.С. Бєлінський робить акцент на тому, що 

відповідні відносини між сторонами виникають (об’єктивно складаються) у 

сфері дії закону розподілу за працею, на відміну від майнових відносин за 

цивільним правом, які виникають у сфері дії закону вартості й тому мають 

вартісну форму. Оскільки закон розподілу за працею обмежує відшкодування 

шкоди, заподіяні працівником збитки повністю не відшкодовуються [466, с. 

84]. Однак подібні твердження в умовах вільних ринкових відносин і 

конкуренції не зовсім доречні. Не заперечуємо потреби існування механізму 

захисту інтересів працівника від необґрунтованих претензій роботодавця, 

проте в основному йдеться про прямі збитки роботодавця, заподіяні винними 

діями працівника. За таких умов логічні вимоги роботодавця про 

відшкодування шкоди назвати необґрунтованими доволі складно. Непокриття 

збитків у повному розмірі, а головне – відсутність у підприємства права 

вимагати їх відшкодування зобов’язує його покривати недостатню суму за 

рахунок власних активів, у тому числі прибутків або преміального фонду, що, 

у свою чергу, зменшує фінансові можливості застосування матеріальних 

заходів заохочень і виплати дивідендів працівникам, які беруть участь у 

власності підприємства. 

Загальний принцип обмеженої матеріальної відповідальності 

працівників за замовчуванням, невідшкодування більшої частини збитків 

внаслідок його застосування змушує роботодавця шукати обхідні шляхи, в 

тому числі застосуванням санкцій в межах повної матеріальної та цивільно-

правової відповідальності. Нерідко подібні «ініціативи» роботодавця стають 

предметом судового розгляду, з кінцевим рішенням не на користь останнього. 

Прикладом може слугувати цивільна справа, крапку в історії з якою поставила 

лише колегія суддів судової палати у цивільних справах Верховного Суду 

України. Позивачем виступило ТОВ «Кнауф Гіпс Донбас, позовними 

вимогами – стягнення з працівника (водія автомобіля) повного розміру 

заподіяної шкоди, понад суму середнього заробітку, стягнутого вже раніше. 

Рішенням суду першої інстанції вимоги задоволені в повному обсязі. Після 
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апеляційного оскарження рішення Артемівського міськрайонного суду 

Донецької області від 27.02.2008 р.було скасовано й ухвалено нове рішення, 

яким у задоволенні позову відмовлено. 

В ході касаційного провадження Верховним Судом України були 

підтверджені висновки саме апеляційної інстанції. Судом встановлено, що 

Відповідач під час вивезення сміття взяв до кабіни автомобіля двох дітей 

віком 10-12 років. Після зупинки автомобіля він вийшов із кабіни для 

уточнення об’єму робіт, залишивши дітей у кабіні, а ключ запалювання в 

замку, не увімкнув ручне гальмо й залишив автомобіль з увімкнутою 

передачею. За час його відсутності автомобіль почав рухатися, чим скоїв наїзд 

на два транспортні засоби, що стояли попереду, завдавши їм механічних 

пошкоджень. За актом внутрішнього розслідування причиною зіткнення й 

пошкодження автомобілів є грубе порушення з боку Відповідача трудової й 

технологічної дисципліни, Правил дорожнього руху, яке виразилось у тому, 

що він залишив дітей у кабіні, ключ запалювання в замку, не поставив на 

ручне гальмо й залишив автомобіль з увімкнутою передачею. 

Задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив із того, що водій 

використовував автомобіль в особистих цілях, оскільки перевезення чи 

катання дітей не входить до його трудових обов’язків. Скасовуючи це 

рішення, апеляційний суд дійшов висновку, що матеріальна шкода завдана 

Відповідачем під час виконання ним своїх трудових обов’язків, тому п. 7 

с. 134 КЗпП України про повну матеріальну відповідальність працівника не 

може бути застосований до спірних правовідносин. Доводи касаційної скарги 

про використання громадянином автомобіля в особистих цілях, оскільки він 

самовільно перевозив дітей, висновку суду не спростовують. Враховуючи ці 

обставини, апеляційний суд ухвалив рішення з додержанням норм 

матеріального та процесуального права, касаційну скаргу слід відхилити, 

рішення залишити без змін [467]. Як бачимо, у суперечливих ситуаціях суд, 

керуючись діючим законодавством, все-таки стає на сторону працівника, 

шкода стягується лише в межах середнього заробітку. Водночас питання 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_21/ed_2009_09_03/pravo1/KP011306.html?pravo=1#21
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_25/pravo1/KD0001.html?pravo=1
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непокриття шкоди, що перевищує середній заробіток, залишається відкритим, 

звідси виходить, що до внесення змін в законодавство будуть продовжуватися 

проблеми при застосуванні даного заходу матеріального примусу.  

Проведений нами аналіз проблемних моментів забезпечення дисципліни 

праці засвідчив, що правове регулювання питання містить значну кількість 

неузгодженостей та протиріч. Лише подолання зазначених речей створить 

передумови для подальшого зростання сумлінності та старанності при 

виконанні посадових обов’язків, зменшення проявів антисоціальної поведінки 

в процесі праці, формування у свідомості працівників чіткої установки щодо 

неприпустимості порушення трудової дисципліни. 

 

 

4.2 Шляхи удосконалення правового регулювання забезпечення 

дисципліни праці 

 

Сучасні умови ринкових відносин, зміна підходів до процесу праці, 

взаємодії роботодавця та найманого працівника доводять з одного боку 

неефективність застосування частини закріплених в законодавстві методів 

забезпечення трудової дисципліни, з іншого – нагальну потребу 

запровадження та поширення практики застосування принципово нових 

прийомів, яким раніше належна увага не приділялась. Дані аспекти 

зумовлюють потребу системного вдосконалення механізму забезпечення 

дисципліни праці, в тому числі шляхом внесення змін до діючого 

законодавства. 

Аналізуючи на початку нашої роботи досвід пострадянських країн в 

частині предмета дослідження, ми вже звертали увагу, що на пострадянському 

просторі наша держава, на жаль, є єдиною, в законодастві якої продовжує 

діяти кодекс законів про працю, прийнятий ще за радянської доби. Також 

трудове законодавство характеризується розрізненістю, нестабільністю, 

множинністю нормативних актів, непоодинокі випадки колізії правових норм 
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та їх неоднакового трактування різними суб’єктами правозастосування. 

Враховуючи той факт, що для окремих професійних груп (секторів економіки) 

встановлюються особливі умови (вимоги) дотримання дисципліни праці, 

залишається актуальним розмежування правового регулювання трудових 

відносин за категоріями працівників. 

Подібне розмежування потрібно проводити з розумінням загальної 

системи законодавства з трудової дисципліни. Вдалою є думка С.І. Кожушко, 

яка трактує дану систему в якості упорядкованої множини нормативно-

правових актів, що регулюють забезпечення належного процесу праці 

сторонами трудових правовідносин. У контексті розмежування науковець 

виділяє три його можливі способи: 1) включення у загальні законодавчі акти 

про працю спеціальних положень щодо окремої групи працівників (сфери 

господарської діяльності чи управління); 2) прийняття особливих 

нормативних актів, що поширюються лише на ту чи іншу категорію 

працівників; 3) шляхом виключення можливості [59, c. 6-7]. 

Ефективній реалізації законодавства про працю суттєво сприятиме 

зміцнення в цій системі логічного ієрархічного зв’язку, на вершині якого 

знаходитиметься сучасний Трудовий кодекс. При цьому в згаданому 

нормативному акті мають міститися не лише загальні норми, а й проведена 

диференціація за зазначеними С.І. Кожушко способами. 

Погоджуємося з І.В. Лазор, що у нормах Трудового кодексу має бути 

вказано, для яких категорій працівників встановлено особливі вимоги з 

дисципліни праці та спеціальну дисциплінарну відповідальність, чим це 

обумовлено, загальна характеристика диференціації правового регулювання 

дисципліни праці за об’єктивними та суб’єктивними критеріями [468]. 

Зазначення даних моментів сприятиме збалансованості трудового права, 

запобіганні колізій та протиріч. Взагалі дискусії щодо прийняття нового 

Трудового кодексу тягнуться більше 10 років, приблизно ж такий час на 

розгляді в парламенті перебувають різноманітні редакції кодифікованого акта. 

Якщо виходити з критерію тривалості перебування в стінах парламенту, 
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базовим документом для аналізу є законопроект № 2902 від 22.04.2013 р. 

(доопрацьований варіант від 27.08.2013 р.). Суб’єкти законодавчої ініціативи 

при поданні документа практично повністю відтворили свій попередній 

законопроект від 03.12.2007 р. № 1108 – звідси даний документ по-своєму є 

унікальним, адже знаходиться на розгляді в парламенті більше восьми років. 

На жаль, подібна «унікальність» не відображається на якості 

нормативного акта. Ряд принципових недоліків повторюються з року в рік, 

незважаючи на численні зауваження громадськості та власного науково-

експертного управління Верховної Ради України. Перш за все дивує повне 

ігнорування авторами сучасних тенденцій забезпечення трудової дисципліни, 

зокрема посилення ролі економічних, організаційних методів. Натомість в 

статті 269 Проекту [73] фактично дублюються положення статті 140 діючого 

КЗпП. У зв’язку з цим пропонуємо викласти статтю 269 в наступній редакції: 

«Стаття 269. Методи забезпечення трудової дисципліни. Дотримання трудової 

дисципліни забезпечується організаційними та економічними методами, 

переконанням та вихованням, заохоченням та примусом (в тому числі 

притягненням осіб до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за 

вчинені правопорушення». Саме така редакція базової статті Кодексу, 

присвяченої питанню забезпечення дисципліни в трудових відносинах, є 

найбільш вдалою з юридично-термінологічної точки зору та практики 

застосування.  

Не зовсім вдало у Проекті сформовано перелік обставин, що усувають 

можливість застосування до особи заходів примусу. Ці обставини закріплені 

опосередковано: згадується обов’язкова наявність вини, а також перелік 

ситуації, які її виключають. Логічним було б також передбачити процесуальні 

права працівників, що містяться в низці спеціалізованих нормативних актів. 

Наприклад, п. 12 ст. 86 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 

надає право працівникові, стосовно якого розглядається питання про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності, та/або його представникові 

надавати пояснення, ставити запитання учасникам провадження, 
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висловлювати заперечення, заявляти клопотання й відводи [96]. До зазначених 

можливостей доцільно додати також право особи знати, в якому 

правопорушенні її звинувачують, доводити свою невинуватість, вважати себе 

невинуватим у вчинені проступку (заподіянні шкоди), доки зазначені 

юридичні факти не будуть доведені в установленому законодавством порядку. 

Стаття 401 проекту ТК України визначає процедуру дисциплінарного 

провадження. Дивним видиться факт ігнорування суб’єктами законодавчої 

ініціативи норми, що міститься в КЗпП України щодо потреби врахування 

особи порушника, його попередньої роботи, ступеня тяжкості вчиненого 

проступку й заподіяної ним шкоди, обставин його вчинення. При прийнятті 

роботодавцем дисциплінарного рішення важливими для об’єктивності є форма 

вини, наявність пом’якшуючих чи обтяжуючих обставин. Адже всі ці моменти 

дозволяють індивідуалізувати відповідальність працівника, врахувати всі 

вагомі чинники при прийнятті рішення про застосування до нього заходів 

примусу. 

Потребує уточнення і структурна побудова ТК, оскільки різні аспекти 

забезпечення трудової дисципліни містяться не тільки в різних главах, а й 

навіть у книгах аналізованого документа. У зв’язку із цим вважаємо за 

потрібне книгу 8 назвати «Забезпечення трудової дисципліни». До неї 

доцільно включити окремі глави, присвячені внутрішньому трудовому 

розпорядку, дисциплінарній і матеріальній відповідальності. Такий підхід 

найповніше відображатиме існуючий механізм забезпечення дисципліни 

праці, сприятиме зручності у використання й застосуванні на практиці. 

Незважаючи на зазначені недоліки, проект ТК містить і низку 

прогресивних моментів, що покращують правове регулювання досліджуваних 

питань. Нарешті впорядковано ситуацію відмови працівника давати пояснення 

щодо фактів протиправних дій, ознайомлюватися з наказом про застосування 

стягнення. Роботодавцеві надається право оформляти відповідний акт, що є 

належним доказом виконання ним свого обов’язку (ст. 409). Справедливим є 

віднесення правил внутрішнього трудового розпорядку до нормативних актів 
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роботодавця, що затверджуються саме ним, а роль профспілки полягає в 

погодженні їх змісту (ст. 266). Дозволимо собі не підтримати експертів 

Верховної Ради України, які вважають недостатньо обґрунтованою зміну 

правової природи названого локального правового акта трудового права [469], 

який за чинним законодавством має затверджуватися трудовим колективом за 

поданням роботодавця і профспілкового комітету на підставі Типових правил. 

На нашу думку, саме роботодавець відповідає за забезпечення дотримання 

дисциплінарних положень, успішну та злагоджену роботу окремих 

структурних підрозділів та підприємства в цілому. Тому саме йому найкраще 

відомі оптимальні умови господарювання та спосіб взаємовідносин сторін в 

процесі спільної праці; звідси виглядає логічною його вирішальна роль при 

розробці та затвердженні цих правил. 

Звернімося до ст. 30 Проекту, яка надає можливість роботодавцеві 

контролювати виконання працівниками трудових обов’язків, використовуючи 

при цьому технічні засоби, якщо цього вимагають особливості виробництва, 

але з обов’язковим попередженням працівників про їх застосування. Під час 

здійснення такого контролю не допускаються дії, що принижують честь і 

гідність або порушуються інші права трудящих [73]. Головний проблемний 

аспект, який проявляється в труднощах з виконанням норм цієї статті 

пов’язаний із занадто стислим (лаконічним) її формулюванням, що створює 

ризики реалізації у трудовому праві окремих конституційних прав і свобод 

індивіда. Зокрема, не окреслено коло осіб і види робіт, контроль за якими 

допускається за допомогою технічних засобів, не визначені умови збереження 

подібної інформації, можливості її оприлюднення, доступу до неї третіх осіб, 

у тому числі самих працівників. 

У звіті із цього питання Європейська комісія Ради Європи «За 

демократію через право» (Венеціанська комісія) підтвердила необхідність 

створення на національному рівні незалежних органів, що гарантують 

правомірність установки подібного обладнання державними службами у 

громадських місцях і тільки в інтересах суспільної безпеки [469]. Незважаючи 
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на низку неточностей при формулюванні, норма про застосування технічних 

засобів контролю сумлінності й належності праці після її вдосконалення має 

залишитися в кінцевій редакції Проекту. При цьому не зовсім коректно 

заявляти, що людина за таких умов працюватиме під тиском. Якраз в умовах 

відеозапису, збереження листування електронною поштою зростає 

відповідальне ставлення особи до своїх обов’язків, починає працювати 

стимулювання власної праці (факт порушення буде зафіксовано, а значить, 

особі буде складніше уникнути справедливого покарання), знижується 

бажання (в тому числі на рівні підсвідомості) ухилятися від роботи. У 

подібних умовах кількість трудових правопорушень знижуватиметься, 

справедливість і точність у процесі дисциплінарного провадження 

підвищиться, а загальний стан дотримання трудової дисципліни тільки 

зростатиме. 

Потребують уточнення також розділи проекту Трудового кодексу 

України, присвячені безпосередньо питанням дисциплінарної й матеріальної 

відповідальності. Водночас вважаємо за потрібне розглянути їх удосконалення 

при розгляді того чи іншого методу забезпечення дисципліни праці. 

Розглядаючи проблемні аспекти застосування методу виховання, 

переконання, ми вже звертали увагу, що вони в значній мірі кореспондуються 

з загальним станом суспільної свідомості в частині поваги до законності та 

правопорядку, усвідомлення необхідності дотримання загальнообов’язкових 

правил поведінки. Удосконалення досліджуваних методів прямо пов’язано з 

адаптацією вітчизняного законодавства до кращих світових аналогів, із 

системним подоланням таких негативних явищ як корупція, правовий нігілізм, 

безкараність високопосадовців і членів їх сімей, тотальна недовіра до органів 

влади, судової і правоохоронної систем. Водночас важливий аспект 

удосконалення властивий виключно трудових відносинам – ідеться про 

корпоративну культуру. Поняття «корпоративна культура» відносно нове для 

вітчизняного підприємництва, але воно все активніше застосовується в 

найрізноманітніших сферах бізнесу. Під ним традиційно розуміють: (а) 
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систему цінностей, переконань, вірувань, уявлень, очікувань, символів, а 

також ділових принципів, норм поведінки, традицій, ритуалів, які склалися в 

організації або в її підрозділах за час діяльності і які приймаються більшістю 

співробітників [470]; (б) набір елементів, покликаних забезпечувати 

мотивацію працівників без будь-яких додаткових грошових виплат, 

створювати сприятливий мікроклімат для роботи [471]; (в) комплекс елементів 

організації, які вирізняють її серед інших, спрямовані на формування 

сприятливого мікроклімату, іміджу компанії і які ґрунтуються на системі 

цінностей працюючих з метою досягнення ними максимальних показників 

ефективності роботи [472]. 

Головна ідея корпоративної культури полягає у формуванні системи 

цінностей і пріоритетів конкретної організації, які задають людям орієнтири 

поведінки й діяльності. Звичайно ж, що серед таких цінностей є сумлінна 

праця, командний дух, спрямованість на результат, матеріальне й особисте 

зростання в рамках компанії, неприпустимість ігнорування вимог 

дисциплінарних приписів. Відповідно, поширення позитивної практики 

корпоративної культури, адаптація нових працівників до запроваджених на 

підприємстві принципів роботи, формування єдності в колективі щодо 

названих цінностей і поглядів на дисципліну значно зменшать ризик 

протиправних дій, недобросовісного виконання трудівниками своїх посадових 

обов’язків.  

Досліджуючи участь трудового колективу в капіталі підприємства, Н.Д. 

Лук’янченко й Л.Л. Бунтовська виділяють напрямки стимулювання, що 

охоплюють:  

 удосконалення законодавчої бази, спрямованої на стимулювання 

діяльності тих підприємств, у капіталі яких беруть участь трудові колективи;  

  надання податкових пільг акціонерним і орендним 

підприємствам, власниками яких є їх трудові колективи;  

  розроблення комплексу заходів з державної підтримки 

підприємств, власниками яких є їх трудові колективи;  
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  установлення спрощеної процедури реєстрації таких підприємств;  

  створення системи пільгового кредитування підприємств, у 

капіталі яких бере участь трудовий колектив у різних галузях економіки, 

особливо у сфері нових, високих і наукоємних технологій, імпортозамінних 

виробництв і підприємств, продукція яких постачається переважно на експорт. 

Крайній дефіцит зовнішніх джерел фінансування переважної частини 

подібних підприємств на етапі їх становлення змушує деякі з них 

перетворюватися на ВАТ, здатних, принаймні, теоретично залучати капітал 

ззовні;  

 опрацювання і здійснення державної програми з проведення 

акціонування й передачі в оренду низки підприємств з наданням пільг і 

переваг їх трудовим колективам;  

  інформаційна підтримка держави, спрямована на підвищення 

рівня професійної підготовленості управлінського персоналу підприємств, у 

капіталі яких беруть участь їх працівники [307, c. 79]. 

Вести мову про вдосконалення економічного методу забезпечення 

трудової дисципліни непросто. Звичайно, можна зробити аналіз можливостей і 

перспектив обов’язкових річних внесків трудівників до складу статутного 

капіталу, зобов’язання підприємства викуповувати акції на ринку і продавати 

їх за пільговими цінами персоналу, запровадження спеціальних державних 

позик на збільшення статутного капіталу, обсяг якого розподіляється між 

членами трудового колективу, різноманітні системи довірчих (траст) фондів та 

ін. Але ж будь-який варіант пов’язаний з поточними матеріальним витратами з 

боку працівника, роботодавця чи держави, реалізувати які в умовах гострої 

фінансової кризи, нестабільності ринку цінних паперів, падіння валового 

внутрішнього продукту й зубожіння населення досить складно. До того ж 

можуть повторитися наслідки приватизації, за якої формальна більшість 

населення є власниками корпоративних прав, але жодного матеріального 

зиску від цього не отримує. Отже, наведені новації вважаємо цікавими для 

вивчення, але їх запровадження в нинішніх реаліях не на часі. 
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Більш реальним для здійснення є внесення змін до нормативних актів з 

метою створення правових підстави для участі працівників в 

партисипативному управлінні підприємством, у тому числі роботі його 

керівних органів – загальних зборів і наглядової ради. Так, до ч. 2 ст. 267 

проекту ТК [73], присвяченої змісту правил внутрішнього трудового 

розпорядку, пропонуємо включити додатковий пункт: «9. Перелік питань, що 

можуть бути віднесені роботодавцем до компетенції працівника (межі 

партисипативного управління)». Подібне законодавче положення створить 

передумови для закріплення сторонами соціального діалогу у правилах 

внутрішнього турового розпорядку конкретної організації делегування низки 

управлінських повноважень керівництва безпосереднім виконавцям. Це 

можуть бути засоби і способи виконання роботи, питання робочого часу й 

часу відпочинку, контроль за якістю продукції, розроблення плану завдань і 

черговості їх виконання тощо. Запровадження подібного делегування більшою 

мірою інтегрує працівника у внутрішні процеси компанії, формує відчуття 

причетності до бізнесу й можливості впливати на управлінські рішення, 

підвищує рівень мотивації і службової дисципліни. 

Чинне господарське законодавство, встановлюючи порядок формування 

чисельного складу вищих органів управління товариством, участі в їх роботі, 

за критерій бере факт наявності й кількість акцій (частки у статутному 

капіталі) юридичної особи. Так, згідно зі статтями 34 і 53 Закону України 

«Про акціонерні товариства» у загальних зборах акціонерного товариства 

можуть брати участь працівники, включені до переліку акціонерів, які мають 

право на таку участь, або їх представники. Обрання членів наглядової ради у 

приватних акціонерних товариствах здійснюється за принципом 

представництва у її складі представників акціонерів або шляхом 

кумулятивного голосування; виключно шляхом кумулятивного голосування – 

у публічних акціонерних товариствах [321]. 

У рамках економічного методу забезпечення трудової дисципліни 

вважаємо за доцільне запровадити додатковий критерій, який надасть права 
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сумлінним працівникам брати учать у роботі органів управління. Таким 

критерієм може послужити загальний стаж роботи на підприємстві, причому 

ним можуть скористатися виключно особи, які жодного разу не притягалися 

до дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності в межах даної 

юридичної особи. Для здійснення цієї рекомендації пропонуємо внести зміни 

до чинного законодавства: 

 статтю 98 ЦК України «Загальні збори учасників товариства» 

доповнити п. 6 такого змісту: «У роботі загальних зборів учасників товариства 

з правом дорадчого голосу мають право брати участь працівники юридичної 

особи, які на дату проведення зборів не притягалися до дисциплінарної та/або 

матеріальної відповідальності і які мають загальний стаж роботи в товаристві 

понад п’ять років»;  

  пункт 8 ст. 65 ГК України «Управління підприємством» викласти 

в такій редакції: «Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, 

які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового 

договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові 

відносини працівника з підприємством. Членам трудового колективу, які 

виявили сумлінність і старанність при виконанні посадових функцій, 

працюють на підприємстві понад п’ять років і не притягалися до 

дисциплінарної та/або матеріальної відповідності, надається право участі в 

роботі загальних зборів учасників (акціонерів), наглядової ради в порядку й на 

умовах, установлених законодавством. Статутом або іншим установчим 

документом можуть бути передбачені додаткові повноваження трудового 

колективу щодо його участі в управління підприємством відповідно до вимог 

цього Кодексу, законодавства про окремі види підприємств, трудового 

законодавства»;  

  пункт 1 ст. 34 «Право на участь у загальних зборах» Закону 

України «Про акціонерні товариства» викласти в такій редакції: «У загальних 

зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до 

переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, а 
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також працівники підприємства, які працюють на ньому понад п’ять років і не 

притягалися до дисциплінарної та/або матеріальної відповідності»; 

  пункт 7 ст. 53 «Обрання членів наглядової ради» Закону України 

«Про акціонерні товариства» викласти в такій редакції: «Загальними зборами 

встановлюється чисельний склад наглядової ради, який не може бути менше 

трьох осіб. До складу наглядової ради в обов’язковому порядку включаються 

представники трудового колективу товариства, загальна чисельність яких має 

становити не менше 25 %. Конкретне співвідношення у складі наглядової ради 

представників акціонерів і трудового колективу вказується у статуті 

товариства. Право обирати й бути обраним до складу наглядової ради за 

квотою трудового колективу мають працівники товариства, які працюють на 

ньому понад п’ять років і не притягалися до дисциплінарної та/або 

матеріальної відповідності». 

Запровадження запропонованих нами новацій потребує внесення й 

інших змін до законодавства, як-от: інформування про засідання органу 

управління, надання працівникам документації для ознайомлення, оплата 

праці, суміщення виконання робіт тощо, які матимуть більшою мірою 

технічний, допоміжний характер, не змінюватимуть саму суть нововведень. 

Імплементація наших пропозицій послужить важливим економічним 

стимулом забезпечення дисципліни праці. Адже взяття за основу таких двох 

визначальних чинників, як тривалість роботи в рамках компанії й 

незастосування протягом цього часу заходів примусу, створить передумови 

для позиціонування у свідомості трудівників тривалої й сумлінної праці як 

передумови участі в управлінні товариством, можливості реально впливати на 

його внутрішню й зовнішню політику, що запобігатиме плинності кадрів і 

порушенню ними дисциплінарних норм. 

На переконання Г.В. Шершеневича, не існує іншої можливості 

примусити особу дотримуватися правил, аніж продемонструвати переваги 

одного способу дій над іншими, тим самим пробуджуючи її волю й формуючи 

установку на дотримання відповідних приписів на шляху до позначеної цілі 
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[473, c. 96]. Сформовані ще на початку ХХ ст. ідеї залишаються актуальними й 

сьогодні. Вони підкреслюють потребу використання заохочення як 

оптимального способу демонстрації переваг правової поведінки над 

неправовою.  

Значною мірою правове регулювання досліджуваного методу 

забезпечення трудової дисципліни здійснюється актами локальної 

нормотворчості, в яких ключова роль у застосуванні заохочення відводиться 

суб’єктивному сприйняттю роботодавцем (органом державної влади) 

поведінки індивіда на предмет доцільності й заслуженості застосування цього 

стимулу. Таке становище допускає можливість порушення принципів 

об’єктивності і справедливості при застосуванні цього методу. З метою 

подолання наявного протиріччя низка вчених наполягає на потребі 

нормативного закріплення імперативного обов’язку роботодавця надавати в 

обов’язковому порядку заохочення за умови виконання працівником 

необхідних критеріїв. 

Н.Б. Болотіна цілком слушно зазначає, що у випадку невстановлення в 

локальних актах підприємств конкретних показників та умов заохочення, 

роботодавець (або безпосередній керівник) вправі цілком довільно вирішувати 

питання про доцільність його застосування до конкретного працівника. 

Наявність же локального правового механізму заохочення створює правову 

базу для суб’єктивного права працівника на останнє, а тому при досягненні 

ним конкретних показників він може вимагати отримання заохочення [67, с. 

433]. Схожих поглядів дотримується і Ю.Г. Пилипенко, зазначаючи, що чинне 

законодавство розглядає заохочення як право, а не обов’язкок роботодавця, а 

тому право на його отримання у працівника досить відносне. Безумовного 

характеру воно набуде тільки тоді, якщо в організації буде ухвалено 

спеціальне положення про заохочення, де будуть установлені певні показники, 

при досягненні яких у працівника виникає право на заохочення певного виду. 

У такому випадку роботодавець буде зобов’язаний застосувати засоби 

заохочення, вказані в такому положенні [474]. 
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Показники активної роботи, як гарантованої підстави застосування 

матеріальних чи моральних стимулів, можуть зазначатись у трудовому, 

колективному договорах, окремо прийнятих спеціальних положенням та 

інструкціях. Практика правозастосування показує, що за браком чітких 

законодавчих норм роботодавці часто намагаються оптимізувати свої 

зобов’язання, що далеко не завжди відповідає інтересам трудівників, зокрема 

тих, які сумлінно працюють і не порушують трудову дисципліну. З метою 

запобігання подібних проявів вважаємо за потрібне на законодавчому рівні 

закріпити низку положень, які зроблять неможливим подібні маніпуляції. 

Пропонуємо ст. 269 проекту Трудового кодексу України «Заохочення за 

успіхи в роботі» доповнити абзацом 3 такого змісту: «Працівникові 

гарантується суб’єктивне право на отримання заохочення (в локальних актах 

товариства та/або трудовому договорі мають бути передбачені чіткі критерії, 

при досягненні яких працівником роботодавець зобов’язаний застосувати до 

нього заохочення певного виду). У разі порушення цього обов’язку 

роботодавцем працівник вправі вимагати застосування до нього заходу 

заохочення, в тому числі в судовому порядку». Закріплення в тексті 

нормативного акта такого положення пов’язано з тим, що використання 

наведеного стимулу має ґрунтуватися не тільки на суб’єктивному рішенні 

власника, бо за основу беруться чіткі критерії, досягнення яких є 

автоматичною підставою заохочення сумлінного працівника. Таким чином 

усувається можливість роботодавця зловживати своїм правом, а об’єктивність 

і зрозумілість застосування матеріальних і моральних стимулів сприятиме 

підвищенню дисципліни і продуктивності праці. Адже трудівник усвідомлює, 

що його старанність і сумлінність обов’язкового будуть належним чином 

оцінені. 

Працюючи над оптимізацією системи заохочень, З.С. Богатиренко 

констатує, що з метою забезпечення внутрішнього трудового розпорядку цій 

системі необхідно:  
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 передбачати заохочення за конкретні показники, які отримані 

безпосередньо працівниками і які найповнішою мірою характеризують участь 

кожного з них у вирішенні поставлених завдань; 

 установлювати засоби заохочення за успіхи у праці в такий спосіб, 

щоб за більш високі досягнення застосувалися вагоміші засоби;  

 забезпечувати впевненість працівників у тому, що за умови 

виконання взятих зобов’язань вони будуть заохочені згідно з досягнутими 

результатами;  

 бути простою і зрозумілою для трудового колективу, посилювати 

заінтересованість персоналу в постійному покращанні результатів своєї праці;  

 гарантувати своєчасне і гласне застосування засобів заохочення 

[475, с. 34]. 

Пропозиції науковця, безперечно, заслуговують на увагу, адже ще раз 

підкреслюють згадувану вже нами потребу закріплення суб’єктивного права 

на заохочення, справедливості й об’єктивності при оперуванні останнім, 

прийняття локальних і загальнодержавних актів, які сприяли б досягненню 

бажаного результату. 

М.С. Кохан, розмірковуючи над напрямками зростання ефективності 

застосування заохочень, звертає увагу на необхідність поєднання різних їх 

форм, нормативного закріплення принципів і гарантій використання, 

встановлення суворого додержання помірності у присудженні вищих форм 

правових заохочень з метою збереження їх високої цінності і значущості, а 

також чіткого встановлення критеріїв оцінювання особливих заслуг як підстав 

застосовування досліджуваних методів. Аналіз зарубіжної практики 

оперування останніми дозволяє вважати за можливе реалізувати в українських 

умовах такі напрямки, як: (а) розширення різноманітності форм матеріального 

й морального заохочення, їх поєднання, тобто застосування в комплексі; (б) 

використання інноваційних підходів до мотивації трудової діяльності, у першу 

чергу до вдосконалення оплати праці; (в) запровадження заохочення 

приватних і прямих зв’язків у середині компанії, що передбачає активне 
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внутрішнє спілкування, спрямоване перш за все на ототожнення працівників з 

компанією; (г) надання медичного страхування за рахунок фірми, 

пропонування кращим працівникам програм підвищення кваліфікації [369, c. 

110].  

Пропозиції вченої вважаємо цілком слушними. Однак деякі з них 

стосуються інших методів забезпечення дисципліни. Так, ототожнення 

працівника з компанією є одним із завдань економічного методу, надання 

медичного страхування входить до структури організаційного. Що ж 

стосується останньої позиції, тут варто зробити уточнення. Якщо медичне 

страхування, службовий автотранспорт, туристичні путівки, мобільний зв’язок 

надають кращим працівникам, які відповідний час уже пропрацювали у 

структурі компанії і своєю старанністю й дисциплінованістю довели, що 

заслуговують на це, то в такому разі подібна перевага дійсно буде 

заохоченням. Натомість надання трудівникові подібних бонусів із самого 

початку виконання ним своїх посадових функцій навряд чи варто розглядати 

як заохочення авансом; це, скоріше, створення організаційних умов праці, 

передбачених для трудового колективу або його окремої частини. 

Потребує вдосконалення й використання загальнодержавних засобів 

заохочень. Так, К.Є. Машков пропонує поширити на лауреатів певних нагород 

(медалей, відзнак) суспільно корисні зобов’язання, а саме: вони повинні своєю 

подальшою взірцевою поведінкою відповідати наданій почесті, брати участь у 

громадській діяльності, займатися соціальною підтримкою соціально 

незахищених верств населення тощо [366, с. 17]. Звичайно, пропозиція є 

доволі цікавою для дискусії, але навряд чи дасть вона результат на практиці. 

Адже не можна змушувати особу до волонтерства, громадськості активності, 

подальшої старанності й сумлінності у трудових звершеннях, бути прикладом 

для інших, оскільки це повинно виходити від неї самої, бо в іншому випадку 

особа не повинна нагороджуватись. 

 Ключова проблема в оперуванні загальнодержавними відзнаками 

полягає в неготовності суб’єкта нагородження (вищих державних органів) 
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об’єктивно сприймати кандидатів на вручення відзнаки, брати за основу не 

близькість до влади, не лояльність і відданість керівництву, а дійсно геройські 

вчинки і трудові досягнення. Покращання такого становища має відбуватися 

не внесенням змін до нормативних актів чи покладенням додаткових 

зобов’язань на лауреатів, а переформатуванням громадської свідомості й 

культури, що допоможе сприймати нагороди не як необхідний складник 

іміджу, солідного статусу особи (в основному представників бізнесу й 

посадовців), а як дійсно державну відзнаку чогось видатного й суспільно 

корисного, і нагороди повинні присуджуватися невеликому колу осіб, які 

дійсно їх заслуговують. 

Отже, вдосконалення застосування засобів заохочення має 

здійснюватися шляхом запровадженням диференціації правового регулювання 

цього стимулу. На центральному, загальнообов’язковому рівні належить 

закріпити основні форми заохочень, підстави й умови їх реалізації, 

суб’єктивне право на них, а також можливість для працівника вимагати їх 

отримання в разі досягнення певних, наперед окреслених критеріїв. Форми 

заохочень мають уточнюватися в локальних актах роботодавця. Що 

стосується вирішення проблеми із застосуванням відзнак за особливі заслуги, 

то разом з подальшим зростанням зрілості суспільства, відмовою від 

сприйняття нагороди як елемента статусу особи (часто без жодного зв’язку з 

видатними вчинками) також потрібно працювати в напрямку напрацювання й 

установлення чітких критеріїв оцінювання заслуг заохочуваних (у тому числі 

за участі громадськості), що дозволить уникати помилок при їх застосуванні. 

Удосконалення правового регулювання методу примусу зводиться в 

основному до вирішення 2-х принципових проблем, а саме: (а) недосконалість 

системи дисциплінарних стягнень і (б) функціонування інституту обмеженої 

матеріальної відповідальності і як наслідок – відшкодування частини збитків, 

заподіяних працівником, підприємством за власний рахунок. Розглянемо 

детальніше означені проблеми. 
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Законодавець, закріплюючи в законі перелік дисциплінарних стягнень, 

не сприйняв за потрібне закріпити дефініцію цього правового явища, у 

наслідок чого визначення зазначеного поняття даються в теоретичних 

напрацюваннях різних науковців. Так, О.Е. Лейст сутність дисциплінарних 

стягнень вбачає в охороні трудових відносин, специфіка яких зумовлює 

характер їх накладення. По-перше, це стосується компетенції керівників 

трудового процесу, по-друге, такі заходи, як зауваження чи догана, не мають 

аналогів в інших галузях права [476, c. 104]. О.Ю. Синявська, розглядаючи 

категорію «дисциплінарні стягнення» в контексті спеціального 

правозастосування, визначає її, наприклад, в органах внутрішніх справ як 

захід дисциплінарного впливу, що застосовується до осіб рядового й 

начальницького складу за вчинення ними дисциплінарних проступків [477, с. 

40]. М.О. Міщук трактує це поняття як захід впливу на працівника за винне, 

протиправне невиконання або неналежне виконання ним покладених на нього 

трудових обов’язків, що виявляється в негативних наслідках для нього [478]. 

Як бачимо, в наукових колах поняття «дисциплінарне стягнення» 

розглядається як захід примусу, реакція роботодавця на вчинення працівником 

правопорушення в ході трудової діяльності. Водночас такий юридичний факт, 

як трудове правопорушення, має значно ширший спектр наслідків, що 

виходять за межі стягнення дисциплінарного (заходи матеріальної 

відповідальності, відсторонення від роботи, скасування заохочення та ін.). 

Тому не вбачаємо за доцільне змінювати існуюче становище, за якого в 

законодавстві передбачено виключний перелік стягнень без надання дефініції 

самій правовій категорії. 

Існуюча редакція ст. 147 КЗпП України закріплює положення, що за 

порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки 

один з таких заходів стягнення як догана або звільнення. Законодавством, 

статутами й положеннями про дисципліну для окремих категорій працівників 

можуть бути передбачені й інші дисциплінарні стягнення [7]. Вичерпність 

закріпленого законодавцем переліку дисциплінарних стягнень виключає 
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можливість для роботодавця встановлювати додаткові покарання, уточнювати 

й деталізувати закріпленні на загальнодержавному рівні стягнення за 

порушення дисципліни. За таких умов власнику підприємства або 

уповноваженому ним органу надзвичайно складно виявити гнучкість у 

правозастосуванні, враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку й 

заподіяну ним шкоду, обставини його вчинення й попередню роботу 

працівника. Адже при бажанні (виробничій потребі) залишити працівника на 

роботі незалежно від характеру правопорушення роботодавець оголошує 

порушникові лише догану, бо інших варіантів санкції при збереженні 

трудових відносин не існує.  

Не зовсім коректним вбачається встановлений у теорії й на практиці 

принцип, що звільнення є крайнім заходом дисциплінарного впливу. Навряд 

чи його можна називати крайнім, якщо іншої альтернативи, аніж догана, 

правове поле навіть не передбачає. Подібна диспропорція потреб сторін 

трудового договору й наявних норм права викликає на практиці самостійне 

заповнення існуючих прогалин. Так, непоодинокими є випадки застосування 

штрафів за запізнення на роботу чи передчасне залишення меж підприємства, 

за прогул, зрив строків виконання поставлених завдань, куріння в не 

відведених для цього місцях, недотримання дрес-коду тощо. Практикується 

відпрацювання часу запізнення (прогулу) у вихідні або святкові дні, а також 

виконання поставлених завдань у неробочий час. 

Подібні новації мають мало чого спільного як із законом, так і з 

дотриманням прав громадян. Водночас ринок так званих «сірих» зарплат, 

правовий нігілізм, страх персоналу бути звільненим, залишитися без джерел 

для існування у кризовий час дозволяє роботодавцеві продовжувати таку 

ганебну практику; відповідно, працівники змушені терпіти його нововведення, 

погоджуватися з порушенням власних прав. Цілком очевидно, що низка 

чинників пов’язана не стільки з трудовим законодавством, скільки із 

загальним станом розвитку соціуму, рівнем демократії і громадянських 

свобод. Проте існує нагальна потреба в удосконаленні наявного переліку 
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дисциплінарних стягнень. Це дасть змогу привести цей перелік у відповідність 

з потребами сьогодення: роботодавець зможе адекватно і співрозмірно 

реагувати на факти протиправних дій з боку працівника, останньому ж 

процедура офіційного дисциплінарного провадження надасть змогу одержати 

базові трудові права, в тому числі оскарження рішень роботодавця в судовому 

порядку. 

Змінений перелік стягнень пропонують до затвердження в парламенті 

автори проекту Трудового кодексу України. Стаття 362 «Дисциплінарні 

стягнення, які застосовуються до працівників» цього важливого документа 

передбачає, що дисциплінарними стягненнями, які застосовуються до 

працівників за вчинення ними дисциплінарних проступків, є зауваження, 

догана і звільнення. Для окремих категорій працівників законами можуть 

встановлюватися інші види дисциплінарних стягнень. Не допускається 

застосування дисциплінарних стягнень, не передбачених цим Кодексом і 

законами [73]. Аналізуючи правову природу і зміст зауваження, змушені 

констатувати, що його досить проблематично визнати дисциплінарним 

покаранням. Можливо, авторів новації зацікавив досвід застосування 

спеціальних актів, присвячених питанням службової дисципліни в окремих 

сферах діяльності, і вони вважають за доцільне запровадити його в загальному 

порядку. Наприклад, пункти 1 і 2 ч. 1 ст. 12 Дисциплінарного статуту органів 

внутрішніх справ України серед дисциплінарних стягнень згадують 

зауваження й усне зауваження [91]. У будь-якому випадку не бачимо сенсу в 

запровадженні на загальному рівні подібної норми. Нагадування працівникові 

про необхідність сумлінно працювати, не порушувати дисципліни є частиною 

так званого негативного примусу – забезпечення виконання посадових 

обов’язків під загрозою (страхом) настання покарання. Зауваження 

здійснюється роботодавцем за потреби протягом усього періоду трудових 

відносин, у тому числі за дрібні проступки, мала значущість яких не дає 

підстав застосовувати дисциплінарне покарання. 
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Дещо схожою за змістом із зауваженням є догана, яка більш категорично 

виражає осуд, несхвалення, негативну оцінку чиєїсь поведінки чи неналежне 

ставлення до праці [391, с. 108]. Ця санкція пов’язана з морально-

психологічним впливом на свідомість особи. Не менш вагоме значення мають 

особисті морально-етичні цінності правопорушника, міра його правової 

культури, рівень правового нігілізму. Як слушно зауважує О.В. Волошонюк, 

значна величина останнього чинника в суспільстві зумовлює втрату правом 

своєї цінності в очах громадян (суспільної групи), несприйняття його як 

невід’ємного компоненту соціальної життєдіяльності [479, c. 40, 41]. 

Співставляючи інститут дисциплінарної відповідальності й ринкові відносини, 

С.В. Цвєтков наголошує, що в сучасний умовах цей інститут права вже не 

відіграє тієї ролі, яка дозволяла йому раніше бути ефективним інструментом 

управління у трудових відносинах. Оголошенням догани можна налякати хіба 

що державного службовця (працівника бюджетної установи) [480, с. 51]. 

Звичайно, оголошення догани порушникові навряд чи вплине на його 

майновий стан, як на найбільш відчутний фактор у житті індивіда. Водночас 

моральні стимули теж продовжують діяти (хоча й у меншій мірі), тому 

повністю їх відкидати (в тому числі й механізм догани) не потрібно.  

Звільнення працівника, як дисциплінарна санкція, є односторонньою 

реакцією роботодавця на протиправну поведінку персоналу. При цьому право 

трудівника на працю не порушується, він лише втрачає можливість його 

реалізувати у конкретного роботодавця. Законодавство містить вичерпний 

перелік підстав звільнення, що зменшує ризик маніпуляцій і зловживання 

власником підприємства або уповноваженим ним органом цією 

правомочністю. Отже, щодо 2-х інших видів дисциплінарних стягнень, які 

пропонується закріпити у ст. 362 проекту Трудового кодексу України – догани 

і звільнення, то їх тривале застосування підтверджує ефективність, не 

викликає сумніву стосовно потреби збереження і продовження практики 

дієвого оперування ними. 
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Аналізуючи варіанти вибору й нормативного закріплення оптимального 

переліку дисциплінарних санкцій, звернімо увагу на те, що у вітчизняному 

правовому полі він не є сталою величиною. Зокрема, редакція Кодексу законів 

про працю України станом на 14 травня 1990 року, окрім діючих сьогодні 

стягнень, окремими їх видами назвала: зауваження, сувору догану, 

переведення на нижчеоплачувану роботу на строк до 3-х місяців або зміщення 

на нижчу посаду на той же строк. Досить часто науковці, формулюючи власні 

пропозиції, звертаються до скасованих нині заходів дисциплінарного впливу, 

пропонують імплементувати закордонні новації, які довели свою 

ефективність, або закріпити на законодавчому рівні власні розробки й 

напрацювання. 

Наприклад, В.І. Щербина вважає за потрібне законодавчо закріпити такі 

дисциплінарні стягнення: (а) догану; (б) дискваліфікацію робітника, що 

полягає у зниженні кваліфікації на один розряд за грубе порушення 

технологічної дисципліни чи інші серйозні порушення, які спричинили 

погіршення якості продукції або призвели до виробничих аварій, катастроф чи 

нещасних випадків з людьми; (в) попередження працівника про його неповну 

професійну придатність; (г) призупинення дії трудового договору на строк до 

10-ти днів у разі грубого чи систематичного невиконання працівником норм 

трудового законодавства, вимог нормативних актів про охорону праці або 

законних розпоряджень роботодавця; (ґ) звільнення [421, с. 390]. Доцільність 

існування зауваження, догани і звільнення ми вже вище коментували, а тому 

детальніше розглянемо інші види стягнень, запропоновані вченим.  

Дійсно, у ч. 5 ст. 96 КЗпП України передбачено, що за грубе порушення 

технологічної дисципліни чи інші серйозні порушення, що спричинили 

погіршення якості продукції, робітникові може бути знижено кваліфікацію на 

один розряд. Поновлення розряду провадиться в загальному порядку, але не 

раніше ніж через 3 місяці після його зниження [7]. Але ми не поділяємо думку 

В.І. Щербини, що цей захід є прихованою формою дисциплінарної санкції. 

Вважаємо, йдеться не про покарання працівника, а про констатацію 
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юридичного факту зниження професійного рівня особи, що спричинило 

технологічні й виробничі проблеми підприємству, і, відповідно, про реакцію 

роботодавця на цей факт. При цьому остання може полягати як у зниженні, 

так і в незниженні кваліфікаційного розряду, що залежить від природи й 

перманентності наявного юридичного факту.  

Проведемо аналогію з підвищенням кваліфікаційного розряду, яке не є 

заохоченням. Адже головна його умова – виконання роботи більш високого 

рівня не менш як 3 місяці поспіль. При цьому особи, які сумлінно ставляться 

до виконання своїх обов’язків (базові підстави заохочень), мають лише 

переваги при підвищенні розрядів. Отже, зміна кваліфікаційних розрядів 

виходить не з дисциплінарної влади роботодавця, а з його суб’єктивних прав 

як сторони трудового договору, а тому вести мову в таких умовах про 

виокремлення дискваліфікації працівника як стягнення не бачимо потреби. 

Неоднозначною є пропозиція вважати попередження працівника про 

його неповну професійну придатність окремим дисциплінарним покаранням. 

Умовним приводом для цього можуть служити існуючі аналогічні положення 

у спеціальних нормативних актах, присвячених окремим сферам діяльності. 

Так, ст. 14 чинного Закону України «Про державну службу» встановлює, що 

до службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним 

законодавством про працю, може також застосовуватися подібний захід 

дисциплінарного впливу [388]. У новому Законі України «Про державну 

службу» від 17 листопада 2011 року № 4050-VI (дата набуття чинності – 1 

січня 2016 року) ця норма зберігається й до неї ж додаються підстави її 

застосування: (а) систематичне невиконання або систематичне неналежне 

виконання посадових обов’язків, рішень державного органу або органу влади 

АРК, наказів, розпоряджень і доручень керівників, виданих у межах їх 

повноважень, перевищення службових повноважень і (б) систематичне 

порушення правил внутрішнього службового розпорядку або правил 

професійної етики державного службовця [98]. 
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Можна погодитися з тим, що застосування такого заходу до працівника 

вказує на суттєві недоліки в його професійній діяльності, вказує на 

невідповідність займаній посаді внаслідок протиправної поведінки й 

сигналізує про велику ймовірність розірвання трудового договору з ним у разі 

відсутності відчутних позитивних змін у його роботі чи покращання стану 

дисципліни [421, c. 391]. Однак складним залишається критерій визначення 

цих недоліків, адже атестація (встановлення професійного рівня) навряд чи 

буде проводитися перед застосуванням цього стягнення. Тому при судовому 

розгляді трудового спору роботодавцеві буде складно довести, з яких мотивів 

він дійшов висновку про неповну професійну придатність працівника. Отже, 

вважаємо пропозицію запровадження цього стягнення передчасною й 

недостатньо опрацьованою, а тому як моральний вплив на свідомість особи 

варто поки що залишити лише догану. 

Аргументуючи необхідність виділення призупинення дії трудового 

договору строком до 10-ти днів окремим стягненням, В.І. Щербина акцентує 

увагу на потребі дотримання прав громадян, зокрема можливості заробляти 

собі на життя працею і на трактуванні вказаного заходу як серйозну 

альтернативу звільнення. На нашу думку, ставлячи за мету поліпшення 

механізму відсторонення працівника від роботи, воно не може бути замінено 

тимчасовим припиненням трудового договору. Ці юридичні категорії мають 

різну правову природу: відсторонення здійснюється в рамках початкових 

стадій дисциплінарного провадження, є запобіжним заходом з метою 

уникнення можливих негативних наслідків, тоді як тимчасове припинення 

трудового договору як дисциплінарна санкція належить до кінцевої стадії 

дисциплінарного провадження – безпосереднього застосування заходу впливу. 

Отже, ми не підтримуємо виділення цієї категорії як окремого стягнення і 

вважаємо, що трудові права громадян доцільніше захистити шляхом 

удосконалення механізму саме відсторонення працівника від займаної посади, 

що досить вдало розроблено у статтях 72-78 проекту Трудового кодексу [73]. 
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Нами вже не раз відмічалося, що в сучасних умовах найбільш дієвим 

фактором впливу в механізмі забезпечення трудової дисципліни є 

матеріальний стимул, тобто надання або позбавлення певного матеріального 

блага, в тому числі можливості коригувати суму до виплати працівникові 

залежно від сумлінності виконання ним посадових функцій. На жаль, чинне 

законодавство досить консервативно підходить до регулювання цього 

питання, зокрема не містить прямих норм про можливість застосування 

роботодавцем штрафів за дисциплінарні правопорушення. Одним з варіантів 

виходу для власника підприємства з такого законодавчого вакууму є 

«узаконення» штрафів як різновиду заходів дисциплінарного впливу в рамках 

колективного договору і Правил внутрішнього трудового розпорядку 

(наприклад, шляхом затвердження пункту про утворення товариського суду й 

наділення його правом накладати штрафи на працівників) [478], а також 

використання відсутності можливості в держави контролювати виплату так 

званих «сірої» й «чорної» зарплат у повному розмірі. Іншими словами, 

найбільш вагомим елементом у процесі вдосконалення системи 

дисциплінарних стягнень є створення нормативних передумов для 

застосування роботодавцем на законних підставах штрафу як окремої 

дисциплінарної санкції. 

Зовні може скластися враження утиску прав працівників при накладенні 

штрафів. Однак практика їх застосування за порушення технологічних або 

виробничих нормативів, приписів дисципліни досить поширена в країнах з 

розвиненою економікою. Наприклад, італійське трудове право за окремі 

протиправні діяння передбачає штраф у розмірі, що не перевищує 4-денний 

заробіток; у Польщі дисциплінарним покаранням є накладення штрафу за 

самовільне залишення праці, роботу в нетверезому стані, розпиття спиртних 

напоїв у робочий час, при цьому його розмір за кожен факт протиправної 

поведінки не може перевищувати денного заробітку особи, в сукупності – 10-ї 

частини місячної зарплати. 
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Спроби активного застосування цього виду стягнення спостерігаються й 

на пострадянському просторі. В Азербайджані, наприклад, колективний 

договір може включати право роботодавця застосовувати грошовий штраф у 

розмірі до 25 % місячної зарплати; в Узбекистані величина штрафу 

обмежується 30 % середнього місячного заробітку, водночас Правилами 

внутрішнього трудового розпорядку за окремі проступки може бути 

передбачено накладення штрафу й у розмірі до 50 % зарплати; естонським 

трудовим законодавством передбачена можливість зниження оплати за працю 

за певні протиправні дії, накладення штрафу на суму, до дорівнює місячному 

заробітку, за відмову без поважної причини приступити до роботи чи за 

самовільне залишення робочого місця. Важливим моментом є використання 

сум коштів, отриманих від сплати штрафів. У більшості країн вони не 

поповнюють касу підприємства, а спрямовуються на задоволення соціально-

побутових потреб трудового колективу, на благодійні цілі. Це абсолютно 

правильно: адже мета штрафування – не ідея роботодавця збагатитися за 

рахунок трудівника, а активні дії по забезпеченню дисципліни. Водночас стан 

ідеальної дисципліни й відсутності штрафів не зменшить грошові 

надходження для підприємства, а, навпаки, створить належні передумови для 

розвитку і процвітання бізнесу. 

За наведених міркувань вважаємо за потрібне викласти ч. 1 ст. 362 

проекту Трудового кодексу України в такій редакції: «1. Дисциплінарними 

стягненнями, які застосовуються до працівників за вчинення ними 

дисциплінарних проступків, є догана, штраф і звільнення. Розмір штрафу не 

може перевищувати трьохденного заробітку особи, а в сукупності за 

календарний місяць – третини середнього місячного заробітку. Грошові суми, 

отримані роботодавцем від застосування штрафів, спрямовуються на 

задоволення соціально-побутових потреб трудового колективу, благодійні 

цілі, громадську роботу (конкретний напрямок використання зазначається у 

Правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства та /або в 

колективному договорі)». 
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Як же вдосконалити матеріальні стимули дотримання працівниками 

трудової дисципліни? Для відповіді на це запитання розглянемо насамперед 

інститут матеріальної відповідальності, зокрема потребу переосмислення 

правової конструкції «обмежена матеріальна відповідальність» і вибору 

оптимальної форми останньої, що може бути стягнута з працівника, а головне 

– встановлення порядку й обсягу шкоди підприємству. У цілому ж 

підтримуємо позицію тих учених, які акцентують увагу на архаїчності, 

застарілості норм про обмеження матеріальної відповідальності працівника. 

Можливо, логіка обмеження відповідальності й мала місце за радянських 

часів, коли формальним власником усіх підприємств була держава, яка й 

могла надавати таку пільгу власним громадянам. За умов же роздержавлення 

майна, коли більшість бізнесу має приватний характер, факт невідшкодування 

збитків у повному обсязі негативно позначається як на самому роботодавцеві 

(компенсація за рахунок власних активів компанії), так і на членах трудового 

колективу (зменшення оплати праці, втрата робочого місця внаслідок 

непередбачених фінансових втрат). 

Таким чином, слушною є пропозиція Н.М. Хуторян про необхідність 

установлення загального принципу матеріальної відповідальності в розмірі 

прямої дійсної шкоди, а в окремих чітко визначених випадках – додатково ще 

й неотриманого прибутку. Якщо ж неотриманий прибуток є лише побічним 

результатом протиправної поведінки працівника, а головна причина його 

неотримання – результатом інших обставин, він відшкодуванню не підлягає 

[443, с. 210]. У той же час вважаємо, що інститут обмеженої матеріальної 

відповідальності варто зберегти, а ось логіку його застосування принципово 

змінити. Якщо зараз основним аргументом його існування є гарантії 

працівників у процесі праці, диференціація трудових і цивільно-правових 

відносин, то ми пропонуємо можливість відшкодування шкоди в обмеженому 

розмірі пов’язувати з механізмом забезпечення трудової дисципліни, зокрема, 

з часом роботи на підприємстві, дисциплінованістю, сумлінністю й 

добросовісністю при виконанні посадових обов’язків. 
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Отже, в новому Трудовому кодексі України має бути закріплено таке 

положення: «Як виняток і врахування попередньої дисциплінованості у 

процесі праці до окремих працівників застосовується матеріальна 

відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше середнього 

місячного заробітку. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності 

поширюються на осіб, які одночасно відповідають таким вимогам: 

(а) загальний стаж роботи працівника на підприємстві має становити 5 і 

більше років; (б) протягом останнього року до нього не застосувалися 

дисциплінарні стягнення, не було фактів притягнення до матеріальної 

відповідальності; (в) протягом останнього року застосовувалися заходи 

заохочення». 

Звичайно, можна обговорювати наведений перелік вимог, дискутувати 

щодо закріплення цього положення на центральному законодавчому рівні або 

ж віднести до компетенції сторін соціального діалогу (затверджується в 

колективному договорі, Правилах внутрішнього трудового розпорядку), але 

головним залишається збереження визначального значення критерію 

дисциплінованості при притягненні до матеріальної відповідальності в 

обмеженому розмірі [488, c. 416]. 

Складним для опрацювання конкретних пропозицій, але від цього не 

менш актуальним є питання матеріальної відповідальності державних 

посадовців (передусім суддів і правоохоронців) за шкоду, заподіяну 

прийняттям ними неправосудних рішень. Його вирішенню перешкоджають 

наступні фактори: а) право людини на професійну помилку, б) доцільність 

держави за власний рахунок покривати заподіяну службовцями шкоду, 

в) корумпованість державного управлінського апарату, в якому конкретний 

виконавець є лише так званим «гвинтиком» системи тощо. До того ж фактична 

безкарність посадовців незалежно від тяжкості завданої ними шкоди (як 

правило, максимальне покарання – звільнення з посади) негативно впливає й 

на дисципліну в середині недержавних структур, оскільки підривається 

авторитет права й закону, нівелюється роль методів переконання й виховання 
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в механізмі забезпечення трудової дисципліни: досить складно буває 

роботодавцеві довести потребу сумлінної праці, коли перед працівником 

безліч прикладів безкарної протиправної поведінки державних посадовців. 

Ми вважаємо, що, необхідно кардинально відійти від принципу 

відповідальності держави за незаконні дії власних посадовців, ввести 

персональну майнову відповідальність безпосередніх виконавців 

протиправних дій за заподіяну шкоду. При цьому держава визначається як 

субсидіарний боржник, а сама вона відшкодовує шкоду виключно у випадку 

відсутності майна у службовця зі збереженням права регресу до нього.  

Таким чином, у черговий раз переконуємося, що шляхи вдосконалення 

правового регулювання забезпечення дисципліни праці передбачають 

нагальну потребу внесення низки змін до трудового законодавства, 

накреслення принципових підходів до визначення й регламентації того чи 

іншого питання, а також подальшого зростання правосвідомості трудящих і 

зниження рівня правового нігілізму в суспільстві. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Зроблено висновок про те, що відносно невелика кількість проблем, 

виявлених при аналізі непрямих методів забезпечення трудової дисципліни, 

пов’язана не стільки з вдалою практикою застосування цих методів, акільки з 

відсутністю активності при використанні подібних способів забезпечення 

дисципліни, а також складністю аналізу (залежність від поточного стану 

суспільного-політичного. економічного розвитку країни). 

2. Запропоновано проблеми, які виникають в процесі реалізації заходів 

заохочення, диференціювати на дві групи: техніко-юридичні та практичні 

неузгодженості і недоліки. Техніко-юридичні неточності виявляються у 

недосконалих формулюваннях, нормативному закріпленні правових 

положень, що ускладнюють ефективне використання роботодавцем 

заохочувальної процедури. Практичні пов’язані з їх фактичною реалізацією та 
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виявлених при цьому проблемах та неузгодженостях (масовість та 

несправедливість застосування, звикання до фактів надання та несприйняття 

їх скасування тощо). 

3. В рамках економічного методу забезпечення трудової дисципліни 

вважаємо за потрібне запровадити додатковий критерій, який надасть право 

сумлінним працівникам брати учать в роботі органів управління. В якості 

такого критерію пропонуємо запровадити загальний стаж роботи на 

підприємстві, причому даною опцією можуть скористатися виключно особи, 

які жодного разу не притягувалися до дисциплінарної та/ або матеріальної 

відповідальності в межах даної юридичної особи. 

4. Вдосконалення застосування заходів заохочень має здійснюватися 

запровадженням диференціації правого регулювання даного стимулу. На 

центральному загальнообов’язковому рівні має бути закріплено основні 

форми заохочення, підстави і умови їх надання та реалізації, суб’єктивне 

право на заохочення (можливість для працівника вимагати його застосування 

у разі досягнення певних, наперед відомих критеріїв). В подальшому вони 

уточнюються в локальних актах роботодавця. Стосовно вирішення проблем 

щодо застосуванням відзнак за особливі заслуги, окрім подальшого зростання 

зрілості суспільства, відмови від сприйняття нагороди як елементу «статусу 

особи» (часто без жодного зв’язку з видатними вчинками), також потрібно 

рухатися в напрямку напрацювання та встановлення чітких критеріїв 

оцінювання заслуг заохочуваних (в тому числі за участі громадськості), що 

дозволятиме уникати помилок при правозастосуванні. 

5. Вважаємо за необхідне запровадити загальний принцип матеріальної 

відповідальності в розмірі прямої дійсної шкоди. Водночас інститут 

обмеженої матеріальної відповідальності також варто зберегти, при цьому 

принципово змінивши логіку його застосування. Якщо зараз основним 

аргументом існування такого інституту є гарантії працівників в процесі праці, 

диференціація трудових та цивільно-правових відносин, то в подальшому ми 

пропонуємо можливість відшкодування шкоди в обмеженому розмірі 
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пов’язувати з механізмом забезпечення трудової дисципліни, зокрема часом 

роботи на підприємстві, дисциплінованістю, сумлінністю та добросовісністю в 

ході виконання посадових обов’язків. 

6. Акцентовано увагу на тому, що необхідно відійти від принципу 

відповідальності держави за незаконні дії власних посадовців, ввести 

персональну майнову відповідальність безпосередніх виконавців 

протиправних дій за заподіяну шкоду. При цьому держава залишається тільки 

в якості субсидіарного боржника, вона відшкодовує шкоду винятково у 

випадку відсутності майна у службовця, зберігаючи право регресу до нього. 

7. Зауважено на тому, що потребує уточнення структурна побудова 

проекту Трудового кодексу, адже різні аспекти забезпечення трудової 

дисципліни містяться не тільки в різних главах, а й навіть книгах 

аналізованого документа. У зв’язку з цим дисертантом запропоновано книгу 8 

назвати «Забезпечення трудової дисципліни». В неї доцільно включити окремі 

глави, присвячені внутрішньому трудовому розпорядку, дисциплінарній та 

матеріальній відповідальності. Такий підхід найбільш повно відображатиме 

існуючий механізм забезпечення дисципліни праці, сприятиме зручності у 

використанні та застосуванні на практиці. 

В проект Трудового кодексу пропонуємо внести наступні зміни: а) 

викласти статтю 268 в такій редакції: «Стаття 268. Методи забезпечення 

трудової дисципліни. Дотримання трудової дисципліни забезпечується 

організаційними та економічними методами, переконанням та вихованням, 

заохоченням та примусом (в тому числі притягненням осіб до дисциплінарної 

та матеріальної відповідальності за вчинені правопорушення)»; б) в частину 2 

статті 266 включити додатковий пункт 9 в такій редакції: «9) перелік питань, 

що можуть бути віднесені роботодавцем до компетенції працівника (межі 

партисипативного управління)»; в) статтю 269 доповнити абзацом 3 такого 

змісту: «Працівнику гарантується суб’єктивне право на застосування заохочення 

(в локальних актах товариства та/ або трудовому договорі мають бути 

передбачені чіткі критерії, при досягненні яких працівником роботодавець 
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зобов’язаний застосувати до нього заохочення певного виду). У разі порушення 

даного обов’язку роботодавцем, працівник має право вимагати застосування до 

нього заходу заохочення, в тому числі і в судовому порядку»; г) частину 1 статті 

400 викласти в такій редакції: «1. Дисциплінарними стягненнями, які 

застосовуються до працівників за вчинення ними дисциплінарних проступків, 

є догана, штраф та звільнення (ч. 1 та п. 1-4 ч. 2 ст. 104 цього Кодексу). Розмір 

штрафу не може перевищувати триденного заробітку особи, а в сукупності за 

календарний місяць – третини середнього місячного заробітку. Грошові суми, 

отримані роботодавцем від застосування штрафів, направляються на 

задоволення соціально-побутових потреб трудового колективу, благодійні 

цілі, громадську роботу (конкретний напрямок використання зазначається в 

правилах внутрішнього трудового розпорядку та /або колективному 

договорі)»; д) має бути закріплено наступне положення: «Як виняток та 

відзнака попередньої дисциплінованості в процесі праці до окремих 

працівників застосовується матеріальна відповідальність в розмірі прямої 

дійної шкоди, але не більше середнього місячного заробітку. Випадки 

обмеженої матеріальної відповідальності працівників поширюються на осіб, 

що одночасно відповідають наступних вимогам: 1) загальний стаж роботи на 

підприємстві становить п’ять і більше років; 2) протягом останнього року не 

застосувалися дисциплінарні стягнення, не було фактів притягнення до 

матеріальної відповідальності; 3) протягом останнього року застосовувалися 

заходи заохочення». 

8. В Цивільному кодексі України:  

статтю 98 доповнити пунктом 6 в такій редакції: «6. В роботі загальних 

зборів учасників товариства з правом дорадчого голосу мають право брати 

участь працівники юридичної особи, які на дату проведення зборів не 

притягувалися до дисциплінарної та / або матеріальної відповідальності та 

мають загальний стаж роботи в товаристві більше п’яти років». 

В Господарському кодексі Україні:  
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пункт 8 статті 65 викласти в такій редакції: «8. Трудовий колектив 

підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у 

його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших 

форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Членам 

трудового колективу, які виявили сумлінність та старанність при виконанні 

посадових функцій, працюють на підприємстві більше п’яти років та не 

притягувалися до дисциплінарної (матеріальної) відповідальності, надається 

право участі в роботі загальних зборів учасників (акціонерів), наглядової ради 

в порядку та на умовах, визначених законодавством. Статутом або іншими 

установчими документами можуть бути передбачені додаткові повноваження 

трудового колективу щодо його участі в управлінні підприємством відповідно 

до вимог цього Кодексу, законодавства про окремі види підприємств, 

трудового законодавства». 

В Законі України «Про акціонерні товариства»:  

– в пункті 1 статті 34 перше речення викласти в такій редакції: «У 

загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 

включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 

представники, а також працівники підприємства, що працюють на ньому 

більше п’яти років та не притягувалися до дисциплінарної (матеріальної) 

відповідальності»;  

– пункт 7 статті 53 викласти в такій редакції: «7. Кількісний склад 

наглядової ради встановлюється загальними зборами, але не може бути 

меншим ніж три особи. До складу наглядової ради в обов’язковому порядку 

включаються представники трудового колективу товариства, загальна 

кількість яких повинна становити не менше 25 відсотків. Конкретне 

співвідношення в складі наглядової ради представників акціонерів та 

трудового колективу зазначається в статуті товариства. Право обирати та бути 

обраним до складу наглядової ради за квотою трудового колективу мають 

право працівники товариства, що працюють на ньому більше п’яти років та не 

притягувалися до дисциплінарної (матеріальної) відповідальностіі». 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації викладено основні теоретичні положення та нове 

вирішення наукової проблеми щодо визначення оптимальних методів 

забезпечення трудової дисципліни. Сформульована значна кількість висновків 

і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети – вирішення 

актуальної проблеми щодо застосування методів досягнення на виробництві 

належної дисципліни праці. 

1. Виділено історичні етапи розвитку інституту дисципліни праці у 

трудовому праві України: (а) період ранніх і середніх віків (панування 

концепції наділення господаря абсолютною дисциплінарною владою, 

мінімальне втручання держави в цю сферу, відсутність правових актів, які 

регулюють це питання); (б) середина XVІІІ ст. – початок ХХ ст. (прийняття 

перших нормативних документів, які регулюють відносини власника і 

найманого працівника, що визначали склад трудових правопорушень і 

галузевого законодавства, активне оперування грошовими штрафами як видом 

покарання за порушення робітниками дисципліни праці, формулювання 

перших правил внутрішнього трудового розпорядку); (в) 1918 – 40-і роки 

ХХ ст. (прийняття першого у вітчизняній історії законодавства 

кодифікованого акта у сфері праці, перших дисциплінарних положень щодо 

окремих професійних груп, пріоритет репресивних методів дотримання 

трудової дисципліни, вручення перших державних нагород як заохочення, 

постійна зміна підстав дисциплінарної відповідальності залежно від існуючої 

політичної ситуації в країні); (г) 50-і роки ХХ ст. – 1991 р. (демократизація 

дисциплінарного законодавства, остаточне скасування кримінальної 

відповідальності за дисциплінарні проступки, більш активне використання до 

працюючих заохочень, економічних методів стимулювання, ухвалення 

чинного КЗпП України й Типових правил внутрішнього трудового 

розпорядку); (ґ) з 1991 р. – до сьогодення (новітні часи після отримання 

Україною незалежності). 
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З’ясовано, що фактично говорити про перші спроби правового 

регулювання забезпечення дисципліни праці можна лише з середини ХІХ 

століття, коли приймаються перші спеціалізовані акти з даного питання 

(фабрично-заводське законодавство). Радянський етап розвитку 

дисциплінарних стандартів характеризується нестабільністю, неузгодженістю 

багатьох нормативних актів, зміною обов’язків сторін, підставами 

дисциплінарної відповідальності залежного від політичного вектора 

поточного історичного періоду. Ключове значення Радянська влада приділяла 

методам примусу, дисциплінарного покарання, зменшення чи збільшення 

розміру відповідальності залежно від потреб часу. У той же час це не означає, 

що їх перелік є вичерпним, оскільки паралельно застосовувалися також 

економічні методи, заходи переконання, виховання й заохочення за сумлінну 

працю. Нестача житла, труднощі із забезпеченням продуктами харчування, 

одягом, іншим предметами домашнього вжиту активно використовувалися як 

економічні важелі в дотриманні дисципліни й у збереженні робочого місця. 

2. Визначено поняття «забезпечення трудової дисципліни» як сукупність 

волевиявлення сторін трудового договору, що має на меті створення 

нормальних умов для ефективного функціонування підприємства, установи чи 

організації, недопущення фактів протиправної поведінки в процесі праці. 

Виокремлено наступні складові елементи забезпечення трудової дисципліни: 

1) створення необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 

високопродуктивної роботи (виконання власних трудових обов’язків 

власником підприємства чи уповноваженим ним органом); 2) свідоме 

ставленням до праці (виконання власних трудових обов’язків працівником); 

3) волевиявлення роботодавця, що включає заходи стимулювання належного 

виконання персоналом власних трудових обов’язків (методи забезпечення 

дисципліни). 

3. Сучасний стан нормативного впорядкування трудової дисципліни 

характеризується наявністю системи правових актів, що містять відповідні 

засадничі положення на загальному, спеціальному й локальному рівнях. 
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Найбільш змістовно й точно це питання врегульовано в дисциплінарних 

статутах і положеннях щодо окремих професійних груп. Що ж стосується 

загальних норм, то тут триває активна дискусія про включення удосконалених 

положень до кінцевої редакції нового ТК України, а щодо локальних правових 

актів – надання більших правомочностей роботодавцеві для самостійного 

визначення правил поведінки й механізмів їх забезпечення на власному 

підприємстві. 

Зростає важливість диференціації центрального та локального 

регулювання дисципліни праці, хоча тривалий час ця проблема залишалася 

неактуальною, оскільки локальне регулювання було формальним, як правило, 

зводилося до дублювання змісту централізованих норм, визначення абсолютно 

однакових умов трудової дисципліни, методів її забезпечення всіма 

суб’єктами господарювання. Поступово цей підхід відходить у минуле. 

Роботодавець все чіткіше розуміє низьку ефективність простого дублювання 

центральних правил без урахування специфіки підприємства, необхідності 

визначення й нормативного закріплення, чіткого виконання обов’язків 

сторонами трудових відносин (у тому числі й самим роботодавцем), заходів 

заохочення за добросовісну працю і стягнень за порушення трудової 

дисципліни. 

4. Зарубіжний досвід регулювання забезпечення трудової дисципліни 

свідчить про відсталість вітчизняного правового законодавства. Такий стан 

зумовлено не стільки неприйняттям нового Трудового кодексу України, 

скільки відсутністю чіткої концепції розуміння подальшого розвитку 

трудового права, необхідністю децентралізації регламентування інституту 

дисципліни праці, застосування прогресивних і дієвих механізмів 

стимулювання трудової діяльності, в тому числі змінного складника у 

структурі заробітної плати, законодавчого закріплення можливості 

відсторонити від роботи або накласти грошовий штраф на порушника (або 

злісного порушника) дисципліни. 
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5. Метод правового регулювання посідає важливе місце в системі 

визначення й закріплення форм поведінки учасників суспільних відносин, 

характеризується вибором найоптимальніших способів, засобів і прийомів 

регулювання дій сторін залежно від специфіки конкретної галузі права й 

суб’єктного складу учасників правовідносин. 

6. Ключова специфіка методу трудового права виявляється як у 

наявності власних, притаманних виключно йому елементів, так і в поєднанні 

спільних для всіх галузей способів правового впливу. Установлення саме 

такого співвідношення дозволяє повною мірою враховувати особливості 

найманої праці, делегувати сторонам значні повноваження у встановленні 

взаємних прав та обов’язків, передбачити певні межі локального (договірного) 

правого регулювання з метою недопущення порушень трудових прав та 

свобод громадян. 

До характерних рис методу правого регулювання трудових відносин 

належить: а) специфічне співвідношення імперативного й диспозитивного 

методу правового регулювання, поширення договірного способу встановлення 

прав та обов’язків працівників, зростання значення локальних нормативних 

актів; б) поєднання принципів рівноправності й підлеглості сторін у процесі 

спільної праці, яка теж виникає на підставі договору (вільного їх 

волевиявлення); в) своєрідність захисту трудових прав персоналу 

підприємства, що забезпечується шляхом розгляду трудових спорів, 

самозахисту прав і свобод, державним і громадським контролем; г) участь 

працівників (особисто або через своїх представників) у формуванні й 

регламентації суспільних відносин у сфері праці, в контролі за дотриманням 

юридичних приписів сторонами трудового договору; ґ) єдність і 

диференціація правового регулювання, його особливе поширення у сфері 

забезпечення трудової дисципліни. 

7. Сформовано комплексний підхід до системи методів забезпечення 

трудової дисципліни. В основі побудови такої системи лежать два визначальні 

чинники – спосіб дії стимулюючого впливу і коло осіб, на яких поширюються 



407 

заходи забезпечення дисципліни. За критерієм способу дії стимулюючого 

впливу виділяємо прямі (заохочення і примус) і непрямі (переконання, 

виховання, організаційні й економічні) методи. Окреслення кола осіб, на яких 

поширюються застосування того чи іншого методу забезпечення трудової 

дисципліни, пов’язано з єдністю й диференціацією самого методу трудового 

права. У сфері дисципліни праці існує значна кількість нормативних актів, що 

встановлюють особливі способи правового впливу на поведінку окремих 

професійних груп. За таких умов є всі підстави виділяти за критерієм кола осіб 

загальні і спеціальні методи. До загальних відносимо прямі й непрямі заходи, 

що вживаються до всіх працівників за принципом «якщо інше не передбачено 

законодавством». До спеціальних – способи правового впливу, які 

відображають специфіку окремих секторів економіки (сфер державної 

служби) і які можуть бути застосовані до чітко окресленого переліку осіб. 

Вони, як правило, віддзеркалюють специфіку використання таких непрямих 

заходів впливу як переконання й виховання. Паралельно з ними (звичайно, із 

власними нюансами й особливим провадженням) оперують такими прямими 

методами як заохочення і примус. 

8. Як переконання, так і виховання у плані забезпечення дисципліни 

праці характеризуються спільною метою – формуванням у свідомості 

працівників потягу до високоякісної праці і професійного зростання, чітких 

переконань та установок на правову поведінку, категоричного несприйняття 

будь-яких проявів аморальності у сфері трудового життя. У той же час 

зауважимо: якщо об’єкт впливу – свідомість працівника – в обох методах 

співпадає, то суб’єкти можуть різнитися. Переконанням займається 

безпосередньо роботодавець (керівник підприємства, начальник структурного 

підрозділу), а ось функції виховання тією чи іншою мірою покладені на 

викладачів і педагогів, на органи державної влади й органи місцевого 

самоврядування, на трудовий колектив (колег по роботі), сім’ю і близьке 

оточення, врешті-решт, на саме суспільство й оточуюче середовище. 
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Методи переконання та виховання досить складні як у вивченні й 

дослідженні, так і в оцінюванні реальних результатів, у порівнянні 

ефективності різних чинників впливу на свідомість індивіда. Роботодавець 

може повністю гарантувати отримання працівником певної інформації, а от 

щодо результатів її обробки психікою останнього, сприйняття чи 

відторгнення, відповідь може бути отримана, як правило, тільки 

безпосередньо у процесі праці і спостереження за сумлінністю й належністю 

виконання посадових обов’язків. 

9. Економічні методи забезпечення трудової дисципліни сприяють 

належному й добросовісному виконанню посадових обов’язків через 

специфічне поєднання трьох чинників: (а) прийняття сучасного законодавства, 

що регулює економічні відносини, надання широких прав підприємствам у 

впорядкуванні питання оплати і стимулювання праці; (б) участь працівників у 

статутному капіталі роботодавця (приватизація, інші способи набуття ними 

корпоративних прав); (в) участь працівника в управлінні підприємством з 

урахуванням його статусу як акціонера, так і члена трудового колективу. 

10. Організаційні методи забезпечення трудової дисципліни – це 

сукупність дій роботодавця, спрямованих на організацію праці, що 

виявляються в затвердженні системи формально визначених локальних актів, 

у наданні усних указівок (розпоряджень) щодо того чи іншого питання. Дані 

методи, а так само правові акти, в яких вони знаходять своє вираження, 

здійснюють специфічний вплив на дисципліну праці. Безпосередній вплив на 

свідомість працівників відсутній. Їх регулююча дія проявляється в іншій 

площині – створенні необхідних умов для нормальної роботи, чіткого 

організаційного регламентування й нормування у процесі функціонування 

підприємства, інструктування персоналу щодо особливостей виконання 

службових обов’язків. 

11. Методи заохочення доцільно класифікувати у вузькому й широкому 

значенні. У вузькому розумінні відбувається поділ їх за змістом на суто 

моральні (без матеріального складника) й матеріальні (або змішані, в яких 
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присутній як моральний, так і матеріальний елемент). При тлумаченні цієї 

категорії в широкому розумінні критеріїв більшає. Окрім згаданого вже 

змісту, беруться до уваги підстави застосування заохочення (сумлінна праця, 

особливі трудові заслуги), сфера дії (загальні і спеціальні види), суб’єкти його 

застосування (роботодавець і компетентні державні органи), коло осіб, на яких 

воно поширюється (індивіди й колективи). 

Високі результати ефективності заохочень пояснюються тим, що вони 

безпосередньо впливають на свідомість людини, пов’язують настання 

позитивних наслідків з добросовісною працею, є найбільш прийнятними і 

зрозумілими для працівника. Водночас роботодавцеві треба постійно шукати 

ідеальне поєднання морального й матеріального складників у змісті 

заохочення. Адже, з одного боку, пройшли радянські часи, коли на голому 

ентузіазмі соціалістичного змагання робилися трудові звершення, а з іншого – 

використання суто грошових стимулів, особливо їх систематичність 

призводить до звикання, появи корисливості, асоціації зв’язку повсякденної 

праці з обов’язковою додатковою премією. Відповідно, факт її ненадання 

(наприклад, у зв’язку зі скрутним фінансовим становищем на підприємстві) 

викликає особисту образу, тягне за собою зниження показників праці, рівня 

дотримання дисциплінарних приписів. 

12. Класифікація примусу як методу забезпечення трудової дисципліни 

та диференціація примусових заходів здійснюється наступним чином: (а) за 

змістом – перспективне негативне стимулювання; припинення протиправних 

дій; відновлювальні; примусове виконання певних дій чи утримання від їх 

виконання; заходи дисциплінарного (притягнення правопорушника до 

юридичної відповідальності) і громадського впливу; (б) за суб’єктом 

застосування – заходи, що застосовуються роботодавцем, уповноваженими 

державними органами; спосіб самопримушування; (в) за реальністю настання 

негативних наслідків – запроваджуються й виконуються майнові й 

дисциплінарні санкції, передбачається потенційна можливість застосування 
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санкцій; (г) за колом осіб, до яких вони застосовуються, – загальні і 

спеціальні. 

13. Примусові заходи дисциплінарного й матеріального характеру 

(притягнення до дисциплінарної або матеріальної відповідальності), по суті, є 

останнім аргументом у системі забезпечення трудової дисципліни, коли 

можливість, а головне дієвість застосування інших варіантів впливу 

вичерпана. Водночас з метою запобігання зловживанням роботодавцями 

своїми суб’єктивними правами законодавство містить низку гарантій 

працівникам, зокрема, зобов’язання дотримуватися дисциплінарних процедур, 

загального правила обмеженої відповідальності в розмірі прямої дійсної 

шкоди, можливості оскарження заходів примусу. 

14. Відносно невелика кількість проблем, виявлених при аналізі 

непрямих методів забезпечення трудової дисципліни, пояснюється не тільки 

вдалою практикою застосування цих методів. Причина вбачається і у 

відсутності активності при використанні подібних способів забезпечення 

дисципліни, а також складності аналізу (залежність від поточного стану 

суспільного-політичного та економічного розвитку країни). 

Запропоновано проблеми, які виникають у процесі реалізації заходів 

заохочення, диференціювати на дві групи: техніко-юридичні та практичні 

неузгодженості і недоліки. Техніко-юридичні неточності пов’язані з 

недосконалим формулюванням, нормативним закріпленням правових 

положень, що ускладнюють ефективне використання роботодавцем 

заохочувальної процедури. Практичні ж пов’язані з їх фактичною реалізацією 

та виявленими при цьому проблемами та неузгодженостями (масовість та 

несправедливість застосування, звикання до фактів та несприйняття їх 

скасування тощо). 

15. У рамках економічного методу забезпечення трудової дисципліни 

запропоновано надати можливість працівнику брати участь в роботі органів 

управління підприємством за умови виконання додаткової вимоги – 

тривалого (не менше п’яти років) стажу роботи на підприємстві та 
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відсутності фактів притягнення до дисциплінарної (матеріальної) 

відповідальності під час роботи. 

16. Запропоновано розширити умови застосування обмеження 

матеріальної відповідальності працівника за шкоду, заподіяну ним 

роботодавцю. Даний вид матеріальної відповідальності застосовується 

винятково до працівників, що пропрацювали на підприємстві не менше п’яти 

років та до яких не застосовувалися дисциплінарні стягнення протягом 

останніх трьох років роботи. 

17. Обґрунтована необхідність відмови від принципу відповідальності 

держави за дії державних посадовців. При цьому даний відхід не означає 

безкарність протиправних дій, навпаки, потрібно запровадити персональну (в 

першу чергу майнову) відповідальність державних службовців за причинену 

ними шкоду юридичним та фізичним особам. Держава ж виступатиме 

субсидіарним боржником із збереженням права регресу (зворотної вимоги) до 

останнього. 

18. Пропонується удосконалити структурну побудову проекту 

Трудового кодексу, адже різні аспекти забезпечення трудової дисципліни 

містяться не тільки в різних главах, а й навіть книгах аналізованого документа. 

У зв’язку з цим вважаємо за потрібне книгу 8 назвати «Забезпечення трудової 

дисципліни». До неї доцільно включити окремі глави, присвячені 

внутрішньому трудовому розпорядку, дисциплінарній та матеріальній 

відповідальності. Такий підхід найбільш повно відображатиме існуючий 

механізм забезпечення дисципліни праці, сприятиме зручності у використанні 

та застосуванні на практиці. 

У проекті Трудового кодексу пропонуємо наступні зміни: 

– викласти статтю 269 в такій редакції: «Стаття 269. Методи 

забезпечення трудової дисципліни. Дотримання трудової дисципліни 

забезпечується організаційними та економічними методами, переконанням 

та вихованням, заохоченням та примусом (в тому числі притягненням осіб 
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до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за вчинені 

правопорушення»; 

– в частину 2 статті 267 включити додатковий пункт 9 в такій редакції: 

«9) Перелік питань, що можуть бути віднесені роботодавцем до компетенції 

працівника (межі партисипативного управління)»; 

– статтю 320 доповнити абзацом 2 такої редакції: «Працівнику 

гарантується суб’єктивне право на застосування заохочення (в локальних 

актах товариства та / або трудовому договорі мають бути передбачені чіткі 

критерії, при досягненні яких працівником роботодавець зобов’язаний 

застосувати до нього заохочення певного виду). У разі порушення даного 

обов’язку роботодавцем працівник має право вимагати застосування до нього 

заходу заохочення, в тому числі в судовому порядку»; 

– частину 1 статті 362 викласти в такій редакції: «1. Дисциплінарними 

стягненнями, які застосовуються до працівників за вчинення ними 

дисциплінарних проступків, є догана, штраф та звільнення. Розмір штрафу 

не може перевищувати триденного заробітку особи, а в сукупності за 

календарний місяць – третини середнього місячного заробітку. Грошові 

суми, отримані роботодавцем від застосування штрафів, направляються на 

задоволення соціально-побутових потреб трудового колективу, благодійні 

цілі, громадську роботу (конкретний напрямок використання зазначається в 

правилах внутрішнього трудового розпорядку та / або колективному 

договорі)»; 

– статтю 366 викласти в наступній редакції: «Стаття 366. Розміри 

матеріальної відповідальності. 

1. За пряму дійсну майнову шкоду, заподіяну роботодавцеві, працівник 

несе матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди, але не більше 

розміру середньої заробітної плати за останні шість місяців роботи. 

2. Як виняток, з врахуванням попередньої дисциплінованості у процесі 

праці до окремих працівників застосовується матеріальна відповідальність у 

розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше середнього місячного заробітку. 
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Випадки обмеженої матеріальної відповідальності поширюються на осіб, які 

одночасно відповідають таким вимогам: (а) загальний стаж роботи працівника 

на підприємстві має становити 5 і більше років; (б) протягом останніх трьох 

років до нього не застосувалися дисциплінарні стягнення, не було фактів 

притягнення до матеріальної відповідальності». 

У Цивільному кодексі України: 

– статтю 98 доповнити пунктом 6 у такій редакції: «6. У роботі 

загальних зборів учасників товариства з правом дорадчого голосу мають право 

брати учать працівники юридичної особи, які на дату проведення зборів не 

притягувалися до дисциплінарної та / або матеріальної відповідальності та 

мають загальний стаж роботи в товаристві не менше п’яти років». 

У Господарському кодексі України: 

– пункт 8 статті 65 викласти в такій редакції: «8. Трудовий колектив 

підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у 

його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших 

форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Членам 

трудового колективу, які виявили сумлінність та старанність при виконанні 

посадових функцій, працюють на підприємстві більше п’яти років та не 

притягувалися до дисциплінарної (матеріальної) відповідності, надається 

право участі в роботі загальних зборів учасників (акціонерів), наглядової ради 

в порядку та на умовах, визначених законодавством. Статутом або іншими 

установчими документами можуть бути передбачені додаткові повноваження 

трудового колективу щодо його участі в управління підприємством відповідно 

до вимог цього Кодексу, законодавства про окремі види підприємств, 

трудового законодавства». 

У Законі України «Про акціонерні товариства»: 

– у пункті 1 статті 34 перше речення викласти в такій редакції: «У 

загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, 

включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 

представники, а також працівники підприємства, що працюють на ньому не 
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менше п’яти років та не притягувалися до дисциплінарної (матеріальної) 

відповідності протягом останніх трьох років»; 

– пункт 7 статті 53 викласти в такій редакції: «7. Кількісний склад 

наглядової ради встановлюється загальними зборами, але не може бути 

меншим ніж три особи. До складу наглядової ради в обов’язковому порядку 

включаються представники трудового колективу товариства, щоб їх загальна 

кількість становила не менше 25 відсотків. Конкретне співвідношення в складі 

наглядової ради представників акціонерів та трудового колективу зазначається 

статутом товариства. Право обирати та бути обраним до складу наглядової 

ради за квотою трудового колективу мають працівники товариства, що 

працюють на ньому не менше п’яти років та не притягувалися до 

дисциплінарної (матеріальної) відповідності протягом останніх трьох років 

роботи». 
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