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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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, 

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, 



2 

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 

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; 
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– встановити основні характерні риси та особливості методу трудового 

права; 

– 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-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 
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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, 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 
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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; 

– 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; 

– 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; 
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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 – 

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 
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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); 

– 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; 

– визначення проблем, що виникають у процесі реалізації заходів 

заохочення як одного з методів забезпечення трудової дисципліни, які 
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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 

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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Структура дисертації складається зі вступу, 4 розділів, поділених на 15 

підрозділів, висновків і списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації 

становить 460 сторінок, обсяг основного тексту – 414 сторінок. Список 

використаних джерел складається із 480 найменувань і займає 46 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, зазначено його 

зв’язок із науковими планами та програмами, визначено об’єкт та предмет, 

мету і задачі, методи дослідження, розкрито його наукову новизну, подано 

відомості про апробацію результатів дослідження та їх практичне значення, 

зроблені автором публікації, а також структуру дисертації. 

У розділі 1 «Соціально-правова характеристика забезпечення 

трудової дисципліни» зроблено правовий аналіз історичних та зарубіжних 

аспектів досліджуваного питання, розглянуто сучасні умови нормативно-

правового регулювання трудової дисципліни, окрема увага приділена поняттю 

та структурі забезпечення дисципліни праці. 

У підрозділі 1.1 «Генезис розвитку інституту дисципліни праці в 

трудовому праві України» акцентована увага на ключових історичних етапах 

розвитку дисциплінарних відносин у трудовому праві Україні. Доведено, що 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. 

Автор звертає увагу на недоцільності з наукової точки зору 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 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. 

Із середини ХVІІІ ст. в Російській імперії спостерігається промислове 

зростання, що вимагало принципово іншого ставлення до праці. До роботи на 

виробництві почали залучати вільних громадян, праця яких потребувала дещо 

іншої регламентації. Скасування в подальшому кріпацтва, розвиток 

підприємницької діяльності (в тому числі із залученням іноземного капіталу) 

змусили владу приділити більш серйозну увагу процесу праці й відносинам 

сторін під час її виконання. Відповідно, основна увага здобувачем зосереджена 
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на дослідженні генезису розвитку інституту дисципліни праці, починаючи з 

середини 19 століття, початку формалізації та нормативного закріплення 

фабрично-заводського законодавства. Значна увага приділяється радянському 

етапові розвитку трудових відносин, зокрема відзначається спільна риса 

нормативної бази – репресивний характер правового регулювання. Інакше 

кажучи, абсолютний пріоритет у методах забезпечення трудової дисципліни 

надавався примусу. Будь-який прояв порушення встановленого порядку 

розглядався як контрреволюційна діяльність, допомога ворогу чи нерозуміння 

соціалістичних цінностей. Наслідки таких дій були відповідні: аж до 

ув’язнення в концентраційному таборі або до вищої міри покарання. 

У подальшому радянська влада дещо послаблює репресивний характер 

правового впливу, що дало поштовх розвитку іншим методам забезпечення 

трудової дисципліни – переконанню, вихованню, заохоченню. Аналізуються як 

загальні способи правового впливу на поведінку працівників, що 

застосовувалися до всіх професій без обмежень, так і спеціальні заходи, що 

стосувалися окремих професійних груп (силові органи, державні службовці, 

працівники стратегічних галузей промисловості). На підставі аналізу інституту 

дисципліни праці в трудовому праві України сформована авторська 

класифікація історичних етапів розвитку даного інституту права. 

У підрозділі 1.2 «Поняття, соціальна сутність та складові елементи 

забезпечення трудової дисципліни» сформульовано визначення забезпечення 

трудової дисципліни та виокремлено його складові елементи. З’ясовано, що 

трудова дисципліна як складне соціально-економічне явище вимагає 

постійного забезпечення з боку учасників трудових правовідносин. Вказане 

забезпечення полягає у вольовій поведінці роботодавця і найманого працівника 

(трудового колективу) щодо виконання встановлених правил спільної 

діяльності, як і можливості ініціювати й застосовувати заходи відповідальності 

за їх 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. Відрізняються 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 загальному значенні дисципліною визнається обов’язкове для всіх 

членів колективу підпорядкування встановленому порядку, що існує в 

певній соціальній групі. 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, відповідно, як право роботодавця вимагати 

такого дотримання. Має місце також трактування трудової дисципліни як 
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рівня додержання обома сторонами правовідносин установлених на 

підприємстві правил поведінки. 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. 

Доведено, що дисципліна праці – здобуток виключно колективу, тобто 

об’єднанню 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 виступають 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 відбивається соціальна сутність трудової дисципліни, а її складові елементи 

лише підкреслюють і підтверджують цей факт. 

У підрозділі 1.3 «Сучасний стан нормативно-правового регулювання 

трудової дисципліни в Україні» проаналізовані акти загальної, спеціальної та 

локальної нормотворчості, що стосуються питань дисципліни праці. 

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 

трудівників. І хоча норму загального законодавства і спеціальних актів можна 

співвідносити як частину й ціле, у процесі її правозастосування можуть 

виникати суперечності. 

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 

(колективу) за допомогою формально визначених нормативних актів, 

розрахованих на багаторазове використання. 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. 
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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 довго 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, на щастя, 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. 

У підрозділі 1.4 «Зарубіжні стандарти у сфері забезпечення трудової 

дисципліни» проаналізовано міжнародні акти, а також законодавство 

зарубіжних країн, які стосуються питань дисципліни праці. Доведено, що 

глобалізація, процеси всесвітньої економічної, політичної й культурної 

інтеграції й уніфікації впливають 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 трудової дисципліни – комплекс 

обов’язків роботодавця. Інші частини віднесено виключно до 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. 

Під час аналізу досвіду забезпечення дисципліни праці у трудовому 

законодавстві пострадянських країн звертається увага, що спільне радянське 

минуле певним чином відобразилося 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), передбачена можливість 

притягнення керівництва підприємства до дисциплінарної відповідальності 

(Росія, Азербайджан, Киргизстан, Туркменістан), грошові санкції до персоналу 

підприємства (Азербайджан, Узбекистан, Естонія). Україна залишається 

єдиною державою з когорти колишніх радянських республік, яка за понад 20 

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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років незалежного існування так і не змогла прийняти новий трудовий закон. 

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 норма минулих часів про делегування цієї функції трудовому 

колективу. За таких умов яскраво виявляється недосконалість вітчизняної 

правової бази, особливо щодо закріплення зобов’язань сторін трудових 

відносин, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку. 

На прикладі Болгарії й Польщі розглянуто регулювання забезпечення 

дисципліни праці у країнах Східної Європи (які не перебували у складі СРСР). 

Стосовно країн, де у сфері трудових відносин не прийняті окремі 

систематизовані документи – трудові кодекси, то при науковому дослідженні 

автор звертається до сформованого досвіду нормотворчості, 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. 

У розділі 2 «Методологічні основи забезпечення трудової 

дисципліни» досліджуються теоретичні засади категорій методу права та 

методу правового регулювання суспільних відносин, їх система та характерні 

риси. 

У підрозділі 2.1 «Метод у системі правого регулювання суспільних 

відносин» аналізуються присутні в науковій літературі визначення конструкції 

«метод правового регулювання». Доводиться, що хоча дефініції конкретних 

дослідників й містять неоднакові формулювання й акценти стосовно змісту 

методу, однак основна суть залишається без змін: він завжди являє собою 

сукупність юридичних засобів, прийомів, що цілеспрямовано впливають на 

поведінку учасників відповідного виду 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. Акцентується увага на тому, що 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. Наголошуючи 

на виокремленні в методах правового регулювання загального й галузевого 

аспекту, автор підкреслює, 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 
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регулювання від інших форм впливу права на суспільні відносини, також 

методу галузевого, який відбиває специфіку взаємовідносин сторін 

правовідносин у рамках конкретної правової галузі. 

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. 

У підрозділі 2.2 «Характерні риси та особливості методу трудового 

права» здобувачем аналізується єдність та диференціація методу правового 

регулювання трудових відносин. 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 превалює в царині забезпечення трудової 

дисципліни: стосовно низки сфер діяльності прийнято окремі дисциплінарні 

статути. 

У контексті поєднання імперативних і диспозитивних засад як ключовій 

особливості методу трудового права здобувачем аргументується думка, що 

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. 

Згадано чотири базові ознаки, які виділяє сучасна юридична наука для 

характеристики методу 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. Швидше вони виступають у ролі 

своєрідних критеріїв, правових засад, які змінюються, диференціюються 
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залежно від особливостей конкретної правової галузі, найбільш повною мірою 

показуючи її унікальність і специфіку. 

Автор зазначає, що можна за різними критеріями підходити до 

визначення характерних рис методу трудового права. Беручи до уваги 

наявність різних точок зору з даного питання, зазначимо, що існує потреба 

самостійного виділення загальних рис методу трудового права, які повною 

мірою враховуватимуть реальне правове становище учасників трудових 

відносин. На підставі зазначеного, виділено ключові риси та особливості 

методу трудового права. 

У підрозділі 2.3 «Система методів забезпечення трудової дисципліни» 

дисертант аргументовано доводить, що 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. 

Система методів забезпечення трудової дисципліни – досить комплексне 

явище, 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 взаємозв’язків і взаємодії різних аспектів забезпечення 

дисципліни праці. При цьому варто зазначити: 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. 

На підставі проведеного аналізу ряду наукових робіт різних учених 

здобувач стверджує, 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 

дисциплінарного покарання: 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. 

Ці елементи, в тому числі, використовуються при формуванні 

авторського підходу до розуміння системи методів забезпечення трудової 

дисципліни. В основі побудови такого підходу лежать чинники способу дії 

стимулюючого впливу та коло осіб, на яких поширюються заходи забезпечення 

дисципліни праці. За першим чинником виділено та охарактеризовано прямі та 

непрямі методи, за другим – загальні та спеціальні способи впливу на 

поведінку працівників. 
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Зауважено, 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. 

У розділі 3 «Сучасний стан правового регулювання методів 

забезпечення трудової дисципліни» окремо детально досліджуються 

теоретичні основи та практика застосування переконання, виховання, 

заохочення, примусу, організаційних та економічних методів забезпечення 

дисципліни праці. 

У підрозділі 3.1 «Метод переконання та виховання в механізмі 

забезпечення трудової дисципліни» запропоновано виділити три складові 

внутрішнього переконання працівника щодо дотримання 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. 

У трудовому колективі (як і 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. При цьому має враховуватися ряд 

психологічних чинників, 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 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. 

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 

роботи на підприємстві, систематично роз’яснюють неприпустимість 

порушення (в тому числі повторного нехтування дисциплінарними нормами). 

Бажаним є досягнення такого рівня психологічного зв’язку учасників трудових 
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відносин, коли 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. 

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. Аналіз методів забезпечення трудової дисципліни, що 

розглядаються, є досить складним через наявність величезної кількості 

чинників, які так чи інакше формують свідомість людини. У зв’язку із цим 

здобувач вважає за потрібне розглянути детальніше два базових для сфери 

праці види виховання – трудове і правове, які, з одного боку, створюють 

психологічні засади працелюбності людини, а з іншого – виховують повагу до 

імперативних правил поведінки, до держави й суспільства в цілому. 

У підрозділі 3.2 «Економічні методи забезпечення трудової дисципліни» 

аналізуються три основні чинники даного методу: прийняття сучасного 

законодавства, що регулює економічні відносини; участь працівників у 

статутному капіталі роботодавця; участь працівника в управлінні 

підприємством. Сукупність цих чинників відображає потребу рівноправного 

поєднання праці й капіталу, що сприятиме формуванню нової виробничої 

культури під впливом участі працівників в управлінні, створить економічні 

підстави для свідомого ставлення як до праці, так і до виконання своїх 

службових обов’язків, щодо неприпустимості порушень правил поведінки на 

підприємстві. 

Аналізуючи результати роздержавлення майна, автор критично 

відноситься до його результатів у контексті ефективності 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. Таким чином, хоча і досягнуто було, 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. 

З огляду на даний факт 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 
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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. 

При вивченні специфічного статусу працівника – власника 

корпоративних прав підприємства-роботодавця детально досліджуються 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 управління 

товариством. 

У підрозділі 3.3 «Організаційні методи забезпечення трудової 

дисципліни» встановлено, що 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. Досліджуються складові елементи даного 

методу – 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 щодо впровадження та використання даних 

найрізноманітніших нормативів роботи персоналу. Інструктування 

реалізовується через активні роз’яснювальні дії роботодавця стосовно того, що 

можна, а що не можна робити в процесі виконання посадових обов’язків, яких 

задач потрібно досягти, вносить ясність у відносини учасників трудового 

договору, адже досить часто причиною проступків є незнання, 

непоінформованість чи недостатня поінформованість працівника. 

Організаційні методи забезпечення трудової дисципліни – це сукупність 

дій роботодавця, спрямована на організацію праці, що виявляються в 

затвердженні системи формально визначених локальних актів, у наданні усних 

указівок (розпоряджень) щодо того чи іншого питання. Дані методи 

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. 

Розглядаючи забезпечення трудової дисципліни як досить складний та 

багатовекторний процес, автор погоджується з тим, що значну роль у його 

механізмі відіграють свідоме ставлення до праці та вольовий вплив третіх 
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осіб (у першу чергу роботодавця), спрямовані 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 визначається 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. 

Важливість усіх цих організаційних моментів, прямий зв’язок між 

ефективністю їх дії та рівнем дотримання дисципліни праці доводить 

логічність окремого виділення і детального дослідження організаційних 

методів забезпечення трудової дисципліни. 

У підрозділі 3.4 «Методи заохочення до сумлінної праці» автор 

торкається питання стимулюючої функції заохочення, її ролі як своєрідного 

каталізатора соціально правової активності, сприяння емоційному підйому, 

натхненню до ініціативності і творчості в роботі, зразковому виконанню й 

перевиконанню встановлених завдань і показників як в загальному, так і в 

спеціальному законодавстві. Під час аналізу актів загальної та локальної 

нормотворчості з’ясовано, що заохочення спонукає до зразкового виконання 

певного завдання, за можливості (доцільності, припустимості, згоди суб’єкта, 

який ініціює завдання) – 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 характеризується двома 

принциповими рисами: по-перше, передумовою (підставою) застосування є 

попередня поведінка заохочуваного, по-друге, аналітична оцінка зробленого на 

предмет відповідності (невідповідності) критерію застосування заходів 

заохочення. 

Проаналізувавши наукові підходи ряду вчених щодо виділення ознак 

заохочення, здобувач зазначає, що, незважаючи на деякі нюанси, практично всі 

вони 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 повинно 

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 матеріального чинників у змісті цього 

заходу. 
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У підрозділі 3.5 «Метод примусу в системі забезпечення трудової 

дисципліни» проведено аналіз правової природи, юридичного змісту та 

класифікація примусових заходів. Доведено, що 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 і 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. 

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 можна говорити. 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. Лише за дотримання таких умов він 

дійсно матиме ефект у досягненні трудової дисципліни, а не сприйматиметься 

у спрощеному виді як звичайне бажання роботодавця покарати неугодних 

працівників. 

У підрозділі 3.6 «Заходи дисциплінарної та матеріальної 

відповідальності як вираження методу примусу» стисло аналізуються дані 

види юридичної відповідальності як вираження вжитих роботодавцем 

(компетентними органами) заходів примусового характеру до порушників 

дисциплінарних норм. Хоча у трактуванні співвідношення понять примусу, 

покарання (санкцій) та юридичної відповідальності і присутні деякі 

неузгодженості, все-таки більшість науковців цілком справедливо відзначає 

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 не 

може застосовуватися без відповідальності. Водночас у трудових відносинах 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 
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покарання (наприклад, примусове виконання невиконаних обов’язків), 

доцільно розглядати самостійним заходом примусу. За таких умов при 

притягненні працівника до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності 

має місце ототожнення цього правового явища із застосуванням покарання 

(санкцій). 

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 зловживань 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. 

У розділі 4 «Проблеми та шляхи удосконалення правового 

регулювання забезпечення дисципліни праці» окреслюються проблемні 

моменти, неузгодженості в існуючому механізмі забезпечення трудової 

дисципліни з конкретними пропозиціями дисертанта щодо їх вирішення. 

У підрозділі 4.1 «Проблемні моменти правового регулювання 

забезпечення дисципліни праці» автор констатує, що системний аналіз методів 

забезпечення трудової дисципліни засвідчує неоднозначність їх 

сьогоднішнього правове регулювання, наявність значної кількості недоліків, 

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, 

формуванні у свідомості працівників чіткої установки щодо неприпустимості 

порушення трудової дисципліни. 

З’ясувавши відносно невелику кількість проблем при огляді низки 

аспектів застосування переконання, виховання, економічного й організаційного 

методів забезпечення трудової дисципліни, здобувач доводить, що це не 

пов’язано 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 суспільно-політичного й соціально-

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. У зв’язку з цим запропоновано проблеми, які виникають у процесі 

реалізації заходів заохочення диференціювати й об’єднати у дві принципові 

групи: техніко-юридичні та практичні неузгодженості і недоліки. Техніко-

юридичні неточності пов’язані з недосконалим формулюванням, нормативним 

закріпленням правових положень, що ускладнюють ефективне використання 
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роботодавцем заохочувальної процедури. Практичні ж пов’язані з їх 

фактичною реалізацією та виявлених при цьому проблемах та неузгодженостях 

(масовість та несправедливість застосування, звикання до фактів та надання і 

несприйняття їх скасування тощо). Щодо заходів примусу, то нарікання 

викликає як сама процедура дисциплінарного провадження по справі про 

правопорушення, так і існуючий механізм обмеженої матеріальної 

відповідальності працівників, відповідальності держави за шкоду третім 

особам, заподіяну посадовцями, відсутності юридичної можливості для 

роботодавця застосовувати штраф як дисциплінарне стягнення, інші аспекти 

примусових заходів. 

У підрозділі 4.2 «Шляхи удосконалення правового регулювання 

забезпечення дисципліни праці» пропонуються конкретні кроки щодо 

покращення правового регулювання досліджуваного питання, в тому числі 

прийняття ряду змін до діючих (проектів) нормативно-правових актів (проекту 

Трудового кодексу України, Цивільного кодексу, Господарського кодексу, 

Закону України «Про господарські товариства»). 

Окремо зазначимо, що 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. 

Стосовно вирішення проблем із 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 спрямовувати роботу в напрямку 

напрацювання та встановлення чітких критеріїв оцінювання заслуг 

заохочуваних (в тому числі за участі громадськості), що дозволятиме уникати 

помилок при правозастосуванні. 

Покращення методів переконання та виховання прямо пов’язано з 

адаптацією вітчизняного законодавства до кращих світових аналогів, із 

системним подоланням таких негативних явищ як корупція, правовий нігілізм, 

безкарність високопосадовців і членів їх сімей, тотальна недовіра до органів 

влади, судової і правоохоронної систем. 

Удосконалення правового регулювання методу примусу зводиться в 

основному до вирішення двох принципових проблем, як-от: 

(а) недосконалість системи дисциплінарних стягнень і (б) функціонування 

інституту обмеженої матеріальної відповідальності і як наслідок – 

відшкодування частини збитків, заподіяних працівником, підприємством за 

власний рахунок. Також сприятиме підвищенню рівня дисципліни на 

підприємстві подальше зростання правосвідомості трудящих і зниження 

рівня правового нігілізму в суспільстві. 
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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). 

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, 
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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. 

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 
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структурі заробітної плати, законодавчого закріплення можливості 

відсторонити від роботи або накласти грошовий штраф на порушника (або 

злісного порушника) дисципліни. 

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 

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, 
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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. 

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 
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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 

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 

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. 
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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 

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 



29 

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 

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. 

Випадки обмеженої матеріальної відповідальності поширюються на осіб, які 
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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 

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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Дисертація фактично є першим у вітчизняній юридичній науці трудового 

права комплексним системним юридичним дослідженням, методів 

забезпечення трудової дисципліни. 

Автором досліджується поняття, сутність та складові елементи 

забезпечення дисципліни праці, сучасний стан нормативно-правового 

регулювання трудової дисципліни в Україні. В аспекті порівняльного 

правознавства вивчено міжнародний та зарубіжний досвід регулювання відносин 

сторін, пов’язаних із забезпеченням належного виконання посадових обов’язків. 

Суттєва увага приділена методологічним основам забезпечення трудової 

дисципліни, проводиться загальнотеоретичне дослідження суті та змісту понять 

методу права та методу правового регулювання трудових відносин, виділені 

характерні риси та особливості останньої категорії. На підставі наявних в 

науковій літературі пропозицій, а також власних напрацювань здобувачем 

сформована та класифікована система методів забезпечення дисципліни праці. 

Вивчаючи сучасний стан правового регулювання методів забезпечення 

дотримання правопорядку в трудових відносинах, дисертант детально аналізує 

виховання, переконання, заохочення, примус, організаційні та економічні 

методи, визначає специфіку та ефективність застосування того чи іншого 

способу впливу на поведінку працівників в українських реаліях. 

Встановлено, що правове регулювання питання містить значну кількість 

неузгодженостей та протиріч, на подолання яких автором запропонована низка 

нових наукових і науково-практичних положень, змін до діючих (проектів) 

нормативно-правових актів (проекту Трудового кодексу України, Цивільного 

кодексу, Господарського кодексу, Закону України «Про господарські 

товариства»). 

Ключові слова: трудова дисципліна, забезпечення, методи, трудові 

відносини, правове регулювання, проблеми, шляхи вдосконалення. 
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Кутоманов Д.Е. Методы обеспечения трудовой дисциплины в 

современных условиях хозяйствования.  На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация фактически является первым в отечественной юридической 

науке трудового права комплексным системным юридическим исследованием 

методов обеспечения трудовой дисциплины. 

Автором исследуется понятие, сущность и составляющие элементы 

обеспечения дисциплины труда, современное состояние нормативно-правового 

регулирования трудовой дисциплины в Украине; проанализированы ключевые 
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правовые акты, закрепляющие соответствующие фундаментальные положения 

на общем, специальном и локальном уровнях. 

В аспекте сравнительного правоведения изучен международный и 

зарубежный опыт регулирования отношений сторон, связанных с 

обеспечением надлежащего выполнения должностных обязанностей. Особое 

внимание обращено на опыт государств Восточной Европы, постсоветских 

стран, ведь общее социалистическое прошлое, близкая по содержанию 

ментальность населения, схожий опыт правотворчества и правоприменения 

делает такой опыт особенно ценным, в частности в контексте возможности его 

имплементации в отечественных условиях. 

Существенное внимание уделено методологическим основам 

обеспечения трудовой дисциплины, проводится общетеоретическое 

исследование сути и содержания понятий метода права и метода правового 

регулирования трудовых отношений, выделены характерные черты и 

особенности последней категории. На основании присутствующих в научной 

литературе предложений, а также собственных наработок соискателя 

сформирована и классифицирована система методов обеспечение дисциплины 

труда. Доказана необходимость брать за основу при такой систематизации 

способ действия стимулирующего воздействия, а также круг лиц, на которых 

распространяется применение мер обеспечения дисциплины. 

Изучая современное состояние правового регулирования методов 

обеспечения соблюдения правопорядка в трудовых отношениях, диссертант 

подробно анализирует воспитание, убеждение, поощрение, принуждение, 

организационные и экономические методы, определяет специфику и 

эффективность применения того или иного способа воздействия на поведение 

работников в украинских реалиях. Аргументируется с одной стороны 

неэффективность применения части закрепленных в законодательстве методов 

обеспечения трудовой дисциплины, с другой – насущная необходимость 

внедрения и распространения практики применения принципиально новых 

приемов, которым ранее должное внимание не уделялось. 

Установлено, что правовое регулирование вопроса содержит 

значительное количество шероховатостей и противоречий. Только 

преодоление указанных недостатков создаст предпосылки для дальнейшего 

роста добросовестности и усердия при выполнении должностных 

обязанностей, уменьшения проявлений антисоциального поведения в процессе 

труда, формирования в сознании работников четкой установки о 

недопустимости нарушения трудовой дисциплины. Для выполнения данной 

задачи автором предлагается ряд новых научных и научно-практических 

положений, изменений в действующие (проекты) нормативно-правовых актов 

(проект Трудового кодекса Украины, Гражданского кодекса, Хозяйственного 

кодекса, Закона Украины «О хозяйственных обществах»). 

Ключевые слова: трудовая дисциплина, обеспечение, методы, трудовые 

отношения, правовое регулирование, проблемы, пути совершенствования. 
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ANNOTATION 

 

Kutomanov D.E. Methods of labour discipline ensuring in modern 

conditions of management. – The manuscript. 

Thesis for awarding a Doctor of Laws Degree, speciality 12.00.05 – Labor 

Law; Social Security Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis is actually the first in the national juridicial science of labour law a 

complex juridicial research of methods of labour discipline ensuring. 

The author examines the concept, nature and components of labor discipline, 

the current state of the legal regulation of labor discipline in Ukraine. In terms of 

comparative law international and foreign experience in regulating relations between 

the parties related to ensuring proper performance of duties was studied. 

Significant attention to the methodological foundations of labour discipline 

was paid, general theoretical research of essence and content of such concepts as 

right method and method of legal regulation of labour relations was conducted, the 

characteristics and features of the latter category were highlighted. Based on the 

available scientific literature proposals and own developments a system of methods 

of labour discipline ensuring was formed and classified by the seeker. 

By studying a current state of legal regulation of methods of law and order 

abidance ensuring in labour relations the candidate makes detailed analysis of 

education, persuasion, encouragement, enforcement, organizational and economic 

methods, determines the specificity and efficacy of use of any means of influence on 

the behavior of employees in Ukrainian realities. 

It was established that legal regulation of the issue contains a number of 

inconsistencies and contradictions, to overcome which a number of new scientific 

and practical statements, amendments to existing (draft) normative and legal acts 

(draft of the Labour Code of Ukraine, Civil Code, the Economic Code, Law Ukraine 

«On Business Associations»). 

Keywords: labor discipline, ensuring, methods, labour relations, legal 

regulation, problems, ways of improvement. 
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