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АНОТАЦІЯ 

 

Мустеца І.В. Відповідальність посадових осіб підприємства за порушення 

законодавства у сфері праці. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право 

соціального забезпечення» (081 – Право). – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2017. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

відповідальності посадових осіб підприємства за порушення законодавства у 

сфері праці. У роботі з’ясовано сутність трудоправового статусу посадових осіб 

підприємства. Визначено поняття відповідальності посадових осіб 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці, охарактеризовано їх 

ознаки.  

Посадову особу у сфері праці визначено як окрему категорію найманого 

працівника, який на підставі трудового договору (контракту) здійснює 

керівництво (управління) підприємством, установою, організацією, їх 

структурними одиницями або певними ділянками роботи (виробництва, 

процесу тощо), наділяється необхідним правовим статусом, який передбачає 

виконання організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських 

обов’язків щодо підпорядкованих йому працівників, майна, матеріальних 

цінностей тощо. 

Встановлено, що відповідальність посадової особи підприємства за 

порушення законодавства про працю – це застосування уповноваженим 

державним органом чи роботодавцем до найманого працівника, який займає 

правове положення посадової особи, тобто виконує постійно, тимчасово або 

спеціально на підприємстві, в установі чи організації організаційно-розпорядчі 

або адміністративно-господарські функції, негативних наслідків особистого, 

майнового або іншого характеру, внаслідок вчинення ним винного, 
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протиправного трудового правопорушення, що пов’язане з невиконанням чи 

неналежним виконанням своїх трудових обов’язків, та полягає в можливості 

роботодавця або обов’язку компетентного державного органу покласти на 

такого найманого працівника стягнення у порядку, межах та на підставах 

встановлених законодавчими актами про працю та інших галузей права, з 

метою попередження вчинення нових правопорушень у майбутньому 

(негативний/ретроспективний аспект), та усвідомлення посадовою особою 

значення і важливості виконуваних трудових функцій, що мотивує 

дотримуватися трудового правопорядку, сумлінно та відповідально виконувати 

трудові обов’язки. 

Досліджено дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та 

кримінальну відповідальності посадових осіб підприємства. Виокремлено 

особливості кожного з цих видів відповідальності посадових осіб 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці. 

Особливостями дисциплінарної відповідальності посадових осіб 

підприємства є наступні: 1) зв'язок із порушенням трудових прав 

підпорядкованих найманих працівників, у тому числі самої посадової особи; 2) 

повне дублювання у підставах дисциплінарної відповідальності посадових осіб 

із відповідними підставами для притягнення до адміністративної 

відповідальності; 3) необов’язковість її застосування; 4) можливість визначення 

повноважень, підстав та рівня такої відповідальності у положеннях трудових 

договорів та контрактів, інших актах соціально партнерського чи локального 

правового регулювання. 

Особливостями матеріальної відповідальності посадових осіб 

підприємства названо такі: 1) можливість нести матеріальну відповідальність за 

не одержаний прибуток; 2) повна матеріальна відповідальність за винне 

незаконне звільнення або переведення працівника на іншу роботу; 3) повна 

матеріальна відповідальність керівника підприємства, винного у несвоєчасній 

виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати 

компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний 

бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми 
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власності не мають заборгованості перед цим підприємством; 4) можливість 

врегулювати в установчих документах підприємства матеріальну 

відповідальність посадових осіб за розголошення комерційної таємниці чи 

конфіденційної інформації. 

Виокремлено проблеми відповідальності посадових осіб підприємства за 

порушення законодавства у сфері праці та надано пропозиції щодо їх 

вирішення.  

У сфері дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємств за 

порушення законодавства про працю виявлено та охарактеризовано наступні 

проблеми: 1) відсутність законодавчого визначення «трудової дисципліни» з 

одночасним її встановленням як єдиної підстави несення дисциплінарної 

відповідальності (якщо тлумачити законодавство формально); 2) 

невизначеність підстав для застосування звільнення як заходу дисциплінарної 

відповідальності посадових осіб підприємства; 3) відсутність орієнтиру для 

вибору заходу стягнення, що може бути застосованим до посадових осіб 

підприємств.  

У сфері матеріальної відповідальності посадових осіб підприємств за 

порушення законодавства про працю виявлено та охарактеризовано такі 

проблеми: 1) розмежування з цивільно-правовою відповідальністю; 2) не чітке 

формулювання окремих положень, що регулюють механізм реалізації 

матеріальної відповідальності, у тому числі розмірів відрахувань; 3) не 

можливість реалізувати за проектом ТК примусове стягнення сум матеріальної 

відповідальності до середньомісячного розміру виключно на підставі наказу; 4) 

відсутність у проекті серед працівників, з якими можливо укласти договір про 

повну матеріальну відповідальність посадових осіб відповідальних за 

організацію та управлінням реалізації положень законодавства у сфері праці на 

підприємстві. 

Зокрема, проаналізовано позитивний зарубіжний досвід 

відповідальності посадових осіб підприємства за порушення законодавства у 

сфері праці, виокремлено напрями його запозичення в Україну. 
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ANNOTATION 

 

Mustetsa I.V. Company officials responsibility for violating labor legislation. – 

The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law (Doctor of Philosophy) in specialty 

12.00.05 «The labor Law; the right of social security «(081 - Law). – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to comprehensive and thorough analysis of company 

officials responsibility for violating labor legislation. In the paper defined the labor status 

of company officials, examined the concept of company officials responsibility for 

violating labor legislation, described their features. 

The position of a person in the work area is defined as a separate category of a 

hired employee who, on the basis of an employment contract (contract), manages the 

management of the enterprise, institution, organization, their structural units or certain 

areas of work (production, process, etc.), has the necessary legal status, which provides 

for the performance of organizational and administrative and / or administrative and 

economic duties related to the employees subordinated to him, property, property values, 

etc. 

It was established that the responsibility of an official of an enterprise for breach 

of labor law is the use by an authorized state body or employer of a hired employee who 

occupies the legal status of an official, ie performs permanently, temporarily or specially 

in an enterprise, in an institution or organization, organizational or administrative or 

administrative-economic functions, negative consequences of personal, property or other 

nature, as a result of his committing a guilty, an unlawful labor offense, which is 

connected with the non-fulfillment or improper performance of his labor duties, and 

consists in the possibility of the employer or the duty of the competent state body to 

impose on such an employee a penalty in the order, within the limits and on the grounds 

established by legislative acts on labor and other branches of law, from the purpose of 

preventing the commission of new offenses in the future (negative / retrospective 

aspect), and the awareness of the official of the importance and importance of the 
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performed labor functions, which motivates to adhere to the labor law order, 

conscientiously and responsibly perform work duties. 

Explored disciplinary, material, administrative and criminal liability of company 

officials. Characterized features of each of these company officials responsibility for 

violating labor legislation. 

Features of disciplinary liability of company officials are as follows: 1) 

connection with violation of labor rights of subordinate employees, including the official 

himself; 2) full duplication in the grounds of disciplinary liability of officials with 

appropriate grounds for bringing administrative liability; 3) the non-applicability of its 

application; 4) the possibility of determining the authority, grounds and level of such 

liability in the provisions of labor contracts and contracts, other acts of social partnership 

or local legal regulation. 

The peculiarities of material liability of the company's officers are as follows: 1) 

the possibility to bear material liability for the non-profit; 2) full financial liability for the 

wrongful dismissal or transfer of an employee to another job; 3) full financial 

responsibility of the head of the enterprise responsible for late payment of wages for 

more than one month, which resulted in compensation for violation of the terms of its 

payment, and provided that the State Budget of Ukraine and local budgets, legal entities 

of the state form of ownership have no debts before this enterprise; 4) the possibility of 

settling in the constituent documents of the enterprise material liability of officials for 

the disclosure of commercial secrets or confidential information. 

Isolated problems of company officials responsibility for violation labor 

legislation and given suggestions for their solution.  

In the area of disciplinary liability of enterprise officials for the violation of labor 

legislation, the following problems were identified and characterized: 1) the lack of a 

legal definition of "labor discipline" with its simultaneous establishment as the sole basis 

for disciplinary liability (if the law is interpreted formally); 2) uncertainty of grounds for 

the application of dismissal as a measure of disciplinary liability of officials of the 

enterprise; 3) lack of a benchmark for choosing a foreclosure measure that can be 

applied to company officials. 
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In the area of material liability of enterprise officials for the violation of labor 

legislation, the following problems were identified and characterized: 1) the distinction 

with civil liability; 2) the precise formulation of certain provisions regulating the 

mechanism of realization of material liability, including the amount of deductions, is not 

clear; 3) there is no possibility to implement the LC draft under the forced collection of 

amounts of material liability to the average monthly amount solely on the basis of an 

order; 4) absence in the project among the employees with whom it is possible to 

conclude an agreement on the full financial responsibility of officials responsible for the 

organization and management of the implementation of the provisions of the legislation 

on labor at the enterprise. 

Also analyzed positive foreign experience of company officials responsibility for 

violating labor legislation, singled out directions of its borrowing in Ukraine. 

Keywords: liability, company official, abuse, employee, labor legislation, work, 

disciplinary responsibility, material responsibility. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Соціально-економічні зміни кінця ХХ – початку ХХІ 

століття зумовили істотні зрушення в багатьох сферах суспільного життя 

України. В галузі праці вони дістали свій прояв у розвитку та становленні 

ринкової економіки, появі нових видів роботодавців, зменшенні рівня контролю 

та ступеня втручання держави в діяльність суб’єктів, які використовують 

найману працю, зниженні ролі профспілкових організацій, зростанні числа 

зайнятості працівників у приватній сфері трудової діяльності та інших факторів, 

які суттєво вплинули на стан дотримання прав та законних інтересів учасників 

трудових правовідносин, що має наслідком зростання кількості правопорушень у 

відповідній сфері. 

Сучасний стан вітчизняного нормативно-правового регулювання праці дає 

всі підстави стверджувати, що забезпечення та гарантування трудових прав 

найманих працівників, у тому числі і посадових осіб підприємств, не відповідає 

вимогам міжнародних стандартів, а також соціальним, економічним, політичним 

і правовим реаліям сьогодення. За таких обставин надзвичайно важливою та 

актуальною проблемою є реформування діючої нормативної бази з питань праці 

і приведення її у відповідність до ступеня розвитку фактичних суспільних 

відносин в Україні, які склалися у трудовій галузі. Це має створити та 

забезпечити необхідні умови для належного захисту трудових прав та законних 

інтересів найманих працівників, зокрема й посадових осіб підприємств, у 

випадках їх притягнення до юридичної відповідальності за правопорушення у 

сфері праці. Крім істотних недоліків нормативно-правового регулювання 

досліджуваної тематики, увага до відповідних проблем зумовлена і 

різноманітністю існуючих доктринальних підходів до розуміння як юридичної 

відповідальності в теорії права загалом, так і дискусій у межах трудового права 

стосовно відповідальності найманих працівників, у тому числі і такої їх окремої 

категорії як посадові особи підприємств, за правопорушення у сфері праці. 

Господарська та організаційна діяльність майже кожного суб’єкта-

роботодавця пов’язана із здійсненням керівництва усім підприємством, його 
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окремою частиною, структурним підрозділом, певною ділянкою роботи тощо. 

В таких умовах важлива роль відводиться найманим працівникам, у даному 

випадку посадовим особам, які відповідальні за здійснення такого керівництва, 

оскільки наділяються необхідним трудоправовим статусом, що дає змогу 

реалізувати функції з управління на тому або іншому рівні (притягати до 

дисциплінарної відповідальності, приймати та звільняти з роботи тощо). 

Враховуючи, що стан дотримання норм трудового законодавства в Україні на 

конкретному підприємстві, в установі або організації у значній мірі залежить від 

організаційних, управлінських, контрольних та інших функцій посадових осіб 

того чи іншого суб’єкта, який використовує найману працю, важливе значення 

має дослідження питання юридичної відповідальності названих осіб за допущені 

ними порушення законодавства у сфері праці. 

Необхідність вивчення даної проблематики викликана потребою у 

виробленні однозначного трактування відповідної правової категорії, яка на 

сьогодні відсутня в чинному трудовому законодавстві України, що має 

позитивно вплинути на правильність застосування правових норм у випадку 

притягнення відповідних суб’єктів до встановленої законом відповідальності за 

недотримання нормативних приписів у галузі трудової діяльності. Також для 

проведення науково-теоретичного обґрунтування поняття юридичної 

відповідальності посадових осіб у трудовому праві та встановлення їх специфіки 

слід визначити систему ознак, яка дозволить відмежувати назване правове явище 

від суміжних, що теж має сприяти належній правозастосовній діяльності у сфері 

праці. 

У теорії трудового права дослідженням порушеної проблематики у тій чи 

іншій мірі займалися численні представники юридичної науки, зокрема: 

О.А. Абрамова, В.М. Андріїв, О.В. Андрійчук, О.С. Арсентьєва, О.Т. Барабаш, 

В.Я. Бурак, С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 

С.В. Вишновецька, Ю.М. Гришина, В.В. Жернаков, О.А. Замченко, 

Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, І.П. Климишин, 

С.С. Коринський, І.Д. Копайгора, Л.Р. Косьмій, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, 

С.С. Лукаш, Т.Г. Маркін, Н.О. Мельничук, І.В. Новосельська, О.М. Обушенко, 
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Ю.М. Полєтаєв, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, В.Г. Ротань, 

В.М. Скобєлкін, П.Р. Стависький, Л.О. Сироватська, Р.С. Харчук, Н.М. Хуторян, 

Г.І. Чанишева, Б.О. Шеломов, І.І. Шемелинець, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та 

інші. 

Аналіз теоретичних джерел у правовому регулюванні в галузі праці 

свідчить, що в переважній більшості вчені-правники приділяють увагу або 

загальнотеоретичним питанням відповідальності найманих працівників за 

вчинені ними трудові правопорушення, або проблематиці їх дисциплінарної та 

матеріальної відповідальності. В той же час, важливою та актуальною 

залишається тематика доктринального вивчення юридичної відповідальності 

окремих категорій учасників трудових правовідносин, зокрема посадових осіб 

підприємств, установ та організацій. Однак на сьогодні відповідним 

нерозв’язаним питанням у теорії трудового права приділено недостатньо уваги, 

що зумовлює необхідність проведення подальших наукових досліджень у цій 

сфері з метою з’ясування наявних невирішених проблем, а також розроблення 

пропозицій стосовно їх подолання. 

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

Дисертаційна робота виконана у Східноукраїнському національному 

університеті імені Володимира Даля відповідно до теми кафедри правознавства 

юридичного факультету «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та 

імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права», 

затвердженої на період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2016 року, Пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 роки, затверджених постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 24 вересня 

2010 pоку № 14, Переліку перспективних напрямів кандидатських та 

докторських дисертацій за юридичними спеціальностями, затвердженого 

постановою Президії Національної академії правових наук України від 18 

жовтня 2013 pоку № 86/11. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення 

проблем відповідальності посадових осіб підприємства за порушення 
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законодавства у сфері праці. Мета дослідження зумовила необхідність 

постановки та досягнення наступних завдань: 

 охарактеризувати сутність трудоправового статусу посадових осіб 

підприємства; 

 визначити поняття відповідальності посадових осіб підприємства за 

порушення законодавства у сфері праці; 

 з’ясувати зміст ознак відповідальності посадових осіб підприємства за 

порушення законодавства у сфері праці; 

 розкрити особливості дисциплінарної та матеріальної відповідальності 

посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці; 

 охарактеризувати особливості адміністративної та кримінальної 

відповідальності посадових осіб підприємства за порушення законодавства у 

сфері праці; 

 узагальнити проблеми відповідальності посадових осіб підприємства за 

порушення законодавства у сфері праці та надати пропозиції щодо їх вирішення; 

 сформулювати шляхи запозичення зарубіжного досвіду відповідальності 

посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають у 

сфері трудової діяльності посадових осіб підприємства та притягнення їх до 

юридичної відповідальності. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання відповідальності посадових осіб підприємства за порушення 

законодавства у сфері праці. 

Методи дослідження. У процесі теоретико-правового аналізу використано 

загальноправові і спеціальні методи наукового дослідження. В основу системи 

методології наукового аналізу відповідальності посадових осіб підприємства за 

порушення законодавства у сфері праці покладено наступні методи: 

1) діалектичний метод – дав змогу дослідити внутрішню сутність речей у процесі 

їх розвитку, а також внутрішніх та зовнішніх суперечностей, зокрема за 

допомогою даного методу проаналізовано правову природу відповідальності 
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посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці та 

сучасний стан її правового регулювання (підрозділи 1.1–1.2); 2) системний метод 

– дозволив здійснити повне та об’єктивне дослідження відповідного конкретно 

окресленого предмета, зокрема видів відповідальності посадових осіб 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці (підрозділи 2.1–2.3); 3) 

логічні методи і прийоми – дедукція, індукція, аналогія, аналіз, синтез – 

застосовувалися впродовж здійснення усього наукового аналізу. Використання 

структурно-логічного методу та методу моделювання дозволило виділити 

проблеми та шляхи їх вирішення у сфері відповідальності посадових осіб 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці, а також надати 

пропозиції щодо застосування позитивного зарубіжного досвіду з даної тематики 

в Україні (підрозділи 3.1–3.2). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація 

є першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання та 

урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити 

відповідальність посадових осіб підприємства за порушення законодавства у 

сфері праці. За результатами дисертаційного дослідження сформульовано 

основні авторські положення, які виносяться на захист і містять елементи 

наукової новизни. Назвемо основні з них. 

Уперше: 

 сформульовано визначення поняття «посадова особа у сфері праці», під 

яким запропоновано розуміти окрему категорію найманих працівників, які на 

підставі трудового договору (контракту) здійснюють керівництво (управління) 

підприємством, установою, організацією, їх структурними одиницями або 

певними ділянками роботи (виробництва, процесу тощо), що наділені 

необхідним правовим статусом, який передбачає виконання організаційно-

розпорядчих та/або адміністративно-господарських обов’язків щодо 

підпорядкованих працівників, майна, матеріальних цінностей тощо; 

 визначено, що під відповідальністю посадової особи підприємства за 

порушення законодавства про працю слід розуміти застосування уповноваженим 

державним органом чи роботодавцем до найманого працівника, який є 
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посадовою особою, тобто виконує постійно, тимчасово або спеціально на 

підприємстві, в установі чи організації організаційно-розпорядчі та/або 

адміністративно-господарські функції, негативних наслідків особистого, 

майнового або іншого характеру, внаслідок вчинення ним винного, 

протиправного трудового правопорушення, що пов’язане з невиконанням чи 

неналежним виконанням своїх трудових обов’язків, та полягає в можливості 

роботодавця або обов’язку компетентного державного органу накласти на такого 

найманого працівника стягнення у порядку, межах та на підставах, встановлених 

законодавчими актами про працю та інших галузей права, з метою попередження 

вчинення нових правопорушень у майбутньому (негативний/ретроспективний 

аспект) та усвідомлення посадовою особою значення і важливості виконуваних 

трудових функцій, що мотивує дотримання трудового правопорядку, сумлінне та 

відповідальне виконання трудових обов’язків; 

 встановлено, що специфіка юридичної відповідальності посадових осіб 

підприємств характеризується наступними ознаками: 1) наявністю трудових 

правовідносин; 2) особистим характер відповідальності; 3) винністю діянь 

посадової особи; 4) наявністю трудового правопорушення як підстави для її 

настання; 5) комплексним характером юридичної відповідальності; 6) суворістю 

санкцій; 7) наявністю статусу посадової особи підприємства, установи або 

організації. 

Удосконалено: 

 тлумачення дисциплінарної відповідальності посадових осіб 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці як інституту трудового 

права, який полягає у правовідношенні посадової особи із власником чи 

уповноваженим ним органом з приводу здійснення її трудових обов’язків 

організаційно-розпорядчого та/або адміністративно-господарського характеру, 

пов’язаних з управлінням, організацією та локальним регулюванням трудових 

правовідносин з іншими працівниками підприємства, які підпорядковані в тій чи 

іншій мірі такій посадовій особі; і за такого правовідношення при здійсненні 

порушень трудових прав підпорядкованих працівників з вини посадової особи 

(вчиненні трудового правопорушення) до неї власником або уповноваженим ним 
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органом застосовується дисциплінарне стягнення на умовах, визначених 

законодавством чи іншими актами, до яких законодавство відсилає; 

 характеристику особливостей матеріальної відповідальності посадових 

осіб підприємства, до яких відносяться наступні: 1) можливість нести 

матеріальну відповідальність за неодержаний прибуток; 2) повна матеріальна 

відповідальність за винне незаконне звільнення або переведення працівника на 

іншу роботу; 3) повна матеріальна відповідальність керівника підприємства, 

винного у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело 

до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що 

Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної 

форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством; 4) 

можливість врегулювати в установчих документах підприємства матеріальну 

відповідальність посадових осіб за розголошення комерційної таємниці чи 

конфіденційної інформації; 

 узагальнення комплексного переліку проблем по кожному з видів 

юридичної відповідальності посадових осіб підприємства за порушення 

законодавства у сфері праці та пропозиції щодо їх вирішення. 

Дістали подальшого розвитку: 

 узагальнення, що трудоправове положення посадових осіб 

підприємства виражає взаємовідносини між ними та роботодавцями під час їх 

участі у трудових правовідносинах, що проявляється у таких характеристиках: 

1) трудовій правосуб’єктності посадових осіб; 2) моменті набуття та втрати 

правового статусу посадової особи; 3) трудових правах і обов’язках посадових 

осіб; 4) юридичній відповідальності посадових осіб за порушення трудового 

законодавства України; 

 пропозиції щодо запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

стосовно відповідальності посадових осіб підприємства за порушення 

законодавства у сфері праці. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані: 
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– у науково-дослідницькій роботі – для подальших загальних і 

спеціальних наукових досліджень теоретичних та практичних проблем 

відповідальності посадових осіб підприємства за порушення законодавства у 

сфері праці; 

– у правотворчості – при перегляді та вдосконаленні положень чинного 

Кодексу законів про працю, доопрацюванні проекту Трудового кодексу України; 

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 

вдосконаленню практики застосування положень нормативно-правових актів 

щодо відповідальності посадових осіб підприємства за порушення законодавства 

у сфері праці; 

– у навчально-методичній роботі – в процесі вивчення навчальної 

дисципліни «Трудове право», при написанні підручників, навчально-методичних 

посібників, при проведенні семінарських занять із студентами й написанні ними 

рефератів, курсових і дипломних робіт. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля, а також були оприлюднені 

на міжнародних науково-практичних конференціях: «Пріоритетні проблеми 

юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18–19 

червня 2015 року), «Актуальні проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 28–

29 січня 2016 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у чотирьох статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, одній статті – у науковому виданні іншої держави, а також у 

двох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПОСАДОВИХ ОСІБ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОРУШЕННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРАЦІ 

 

1.1 Сутність трудоправового статусу посадових осіб підприємства 

 

Соціально-економічні зміни кінця ХХ – початку ХХІ століття зумовили 

істотні зрушення в багатьох сферах суспільного життя України. В галузі праці 

вони дістали свій прояв у розвитку та становленні ринкової економіки, 

виникненні нових видів роботодавців, зменшенні рівня контролю та ступеня 

втручання держави в діяльність суб’єктів, які використовують найману працю, 

зниженні ролі профспілкових організацій, зростанні числа зайнятості 

працівників у приватній сфері трудової діяльності та інших чинниках, які 

суттєво вплинули на стан дотримання прав та законних інтересів учасників 

трудових правовідносин, що має наслідком зростання кількості правопорушень 

у відповідній сфері. 

Розвиток ринкових відносин, збільшення кількості підприємств, установ 

та організації усіх форм власності, зростання міжнародної та внутрішньої 

торгівлі, вільний обіг капіталів, а також інші численні економічні фактори 

призвели до швидкої активізації суб’єктів трудових правовідносин, тобто появи 

нових роботодавців та залучення до найманої праці значної кількості 

працівників. За таких обставин цілком очевидним є і необхідність використання 

праці найманих працівників, які мають правовий статус посадової особи та 

здійснюють управління того чи іншого суб’єкта-роботодавця, його структурної 

одиниці або окремого аспекту роботи. 

Сучасний стан вітчизняного нормативно-правового регулювання праці 

дає всі підстави стверджувати, що забезпечення та гарантування трудових прав 

найманих працівників, у тому числі і посадових осіб підприємств, не відповідає 

вимогам міжнародних стандартів, а також соціальним, економічним, 

політичним і правовим реаліям сьогодення. Тому надзвичайно важливою та 
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актуальною проблемою є реформування діючої нормативної бази з питань 

праці і приведення її у відповідність до ступеня розвитку фактичних суспільних 

відносин в Україні, які склалися у трудовій галузі. Це має створити необхідні 

умови для належного захисту трудових прав і законних інтересів усіх 

працівників, зокрема й посадових осіб підприємств, у випадках їх притягнення 

до юридичної відповідальності за правопорушення у сфері праці. Крім істотних 

недоліків нормативно-правового регулювання досліджуваної тематики, увага 

до відповідних проблем зумовлена і різноманітністю існуючих доктринальних 

підходів до розуміння як юридичної відповідальності в теорії права, так і 

дискусій у межах трудового права стосовно відповідальності найманих 

працівників, в тому числі і такої їх окремої категорії як посадові особи 

підприємств, за правопорушення у сфері праці.  

Тематики розкриття сутності трудоправового статусу посадових осіб 

підприємства торкалися у своїх наукових працях наступні вчені: В.Я. Буряк, 

С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, В.В. Жернаков, О.А. Замченко,                            

М.І. Зубрицький, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, І.П. Климишин,                        

Л.Р. Косьмій, А.А. Курова, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, О.І. Процевський,                        

В.Г. Ротань, Р.С. Харчук, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина,                    

О.М. Ярошенко та інші. Проте питання розглядалося лише фрагментарно, що й 

зумовило актуальність проведення ґрунтовного комплексного наукового 

дослідження вказаної сфери. 

Вивчивши численні нормативно-правові акти, які складають трудове 

законодавство України, можемо резюмувати, що на сьогодні в ньому досить 

часто зустрічається термін «посадова особа», однак жоден нормативний 

документ не надає його офіційної дефініції, що є значним недоліком правового 

регулювання у галузі праці та значно ускладнює застосування правових норм у 

практичній діяльності. Названа проблема не знайшла свого вирішення й у 

зв’язку із внесенням змін до Кодексу законів про працю України [1], здійснені 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту прав інвесторів» від 13 травня 2014 року №  1255-VII, яким ч. 1 

ст. 41 Кодексу законів про працю України доповнено п. 5, де встановлено 
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додаткову підставу для розірвання трудового договору з окремими 

категоріями працівників за ініціативи власника або уповноваженого ним органу 

за певних умов – в результаті припинення повноважень посадових осіб [2]. 

Відсутність законодавчої дефініції названої правової категорії у трудовому 

праві призводить до порушення прав та законних інтересів найманих 

працівників з боку роботодавців, наприклад, їх безпідставне притягнення до 

адміністративної відповідальності, покладення на них повної матеріальної 

відповідальності без  достатніх на те умов тощо, а також істотним чином 

ускладнює захист такими суб’єктами своїх конституційних трудових прав при 

оскарженні рішень роботодавця. Таким чином, на сьогодні надзвичайно 

важливим є вироблення обґрунтованого визначення поняття «посадова особа» у 

трудових правовідносинах та його закріплення в трудовому законодавстві 

України.  

У науковій юридичній літературі справедливо відзначається, що введення 

до законодавства терміна «посадова особа», який характеризується юридичною 

невизначеністю та за змістом якого важко встановити коло таких суб’єктів, є 

слабким місцем у правовому регулюванні праці в Україні. Крім того, сам 

термін «посадові особи» в трудовому законодавстві не визначений і тому 

необхідно проводити термінологічний аналіз адміністративного, цивільного 

законодавства та правозастосовної практики [3, с. 288]. Отже, відсутність 

належної нормативно-правової регламентації посадових осіб у трудових 

правовідносинах змушує здійснити теоретико-правовий аналіз розуміння 

відповідних суб’єктів у межах інших галузей законодавства та вже на основі 

цього з’ясовувати сутність вказаного поняття у трудовому праві.  

Досліджувана категорія вперше була закріплена на нормативному рівні в 

Законі України «Про державну службу» (втратив чинність 30 квітня 2016 року, 

крім ст. 37, яка застосовується до осіб, зазначених у п. 10 і 12 розділу ХІ Закону 

України «Про державну службу» № 889-VIII від 10 грудня 2015 року) [4], а 

згодом і в інших законодавчих актах України – Законі України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» [5], Законі України «Про засади 
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запобігання та протидії корупції» [6], Кримінальному кодексі України [7], 

Кодексі України про адміністративні правопорушення [8]. 

Одним з небагатьох офіційних документів, у якому здійснено спробу 

надати дефініцію поняття «посадова особа у трудовому праві», є Роз’яснення 

Державної інспекції України з питань праці від 24 липня 2014 року «Категорія 

«посадової особи» у трудовому законодавстві» [9]. В ньому констатовано той 

факт, що на сьогодні вітчизняне законодавство про працю не містить 

визначення відповідного поняття, а тому слід звертатися до інших нормативно-

правових актів України, де воно не лише згадується, але і розкривається. Так, у 

ст. 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

встановлено, що посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка 

працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові 

повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету [5]. 

Отже, основними ознаками, які дозволяють відмежувати досліджуваних 

суб’єктів від найманих працівників є виконання ними організаційно-

розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. Такий підхід законодавця 

не дозволяє повною мірою розкрити розуміння посадових осіб, оскільки в 

законодавчому акті не вказується на те, які конкретно повноваження належать 

до названих вище функцій, виконання яких покладено на посадових осіб. За 

таких умов виникають складнощі в тому, які наймані працівники, що працюють 

у сфері місцевого самоврядування, можуть бути віднесені до посадових осіб. З 

огляду на наведене, існує потреба в уточненні положень Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» з метою більш чіткого 

визначення кола відповідних суб’єктів. 

У зв’язку з відсутністю нормативного регулювання досліджуваної 

проблематики необхідно звертатися до теоретичних джерел та наукових 

розробок з даного питання. В сучасній доктрині трудового права існують 

найрізноманітніші думки з приводу розуміння сутності та змісту поняття 

«посадова особа» в трудових правовідносинах [10; 11; 12; 13; 14; 15].  
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На переконання А.І. Щербак, посадова особа у трудовому праві – це 

особа, яка наділена засобами для забезпечення виконання своїх розпоряджень, 

спрямовує діяльність інших працівників і несе відповідальність за роботу своїх 

підлеглих [16, c. 83]. Позитивними аспектами названої дефініції є те, що в ній 

наголошено на керівній, управлінській ролі досліджуваних суб’єктів, що 

випливає з вказівки на можливість забезпечувати виконання своїх повноважень 

різними засобами, наприклад, приймати на роботу і звільняти з роботи 

працівників, притягати їх до відповідальності, здійснювати заходи заохочення 

щодо них тощо, а також на можливість застосування юридичної 

відповідальності до посадових осіб за протиправні діяння, вчинені їх 

підлеглими. Однак до недоліків даного підходу варто віднести відсутність 

ознак, які дозволяють відмежувати посадових осіб підприємства від інших його 

працівників, тобто автором не розкрито особливостей правового положення 

відповідних осіб, підстав його виникнення і припинення та інші характерні 

риси. 

О.В. Петришин вважає, що посадова особа – це громадянин, який виконує 

службову функцію з управління на професійній основі, наділений хоча б 

мінімумом державно-владних повноважень і здатністю приводити в дію апарат 

примусу, спеціальним юридичним статусом і офіційними атрибутами посади 

[17, с. 29]. До позитивних аспектів аналізованої дефініції можна віднести те, що 

в ній акцентовано увагу на виконанні функції з управління на професійній 

основі як головній ознаці досліджуваної категорії. Тобто основним напрямом 

діяльності таких суб’єктів є здійснення постійного управління працівниками, 

виробництвом та іншими процесами, що забезпечується можливістю 

застосування легального примусу, а також наявністю необхідного правового 

статусу в такого працівника. До недоліків даного визначення слід віднести 

вказівку на державно-владні повноваження посадової особи, оскільки це навряд 

чи можна визначити як таку рису, яка характеризує всіх без винятку названих 

суб’єктів, адже на сьогодні значна їх кількість зайнята у приватній сфері, де 

посадові особи підприємства, установи та організації не наділяються державно-

владними повноваженнями. Тобто посадові особи в трудових правовідносинах 
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наділені лише владними повноваженнями щодо підпорядкованих їм найманих 

працівників. Крім того, відповідних суб’єктів правильно називати 

працівниками, а не громадянами, оскільки вони також перебувають у трудових 

відносинах з роботодавцем, але наділені певним правовим статусом в силу 

зайняття тієї чи іншої посади. 

І.І. Шамшина вважає, що посадова особа у трудовому праві – це особлива 

категорія працівників, наділених державно-владними повноваженнями, які 

реалізують завдання й функції держави відповідно до займаної посади і 

перебувають у трудових відносинах з державним органом, який діє від імені 

держави [18, с. 119-120]. Істотним недоліком даної наукової позиції є звуження 

категорії «посадова особа» фактично до відносин державної служби. Однак, як 

відомо, виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-

господарських повноважень найманими працівниками має місце і у сфері 

місцевого самоврядування (посадові особи органів місцевого самоврядування, 

комунальних підприємств, установ та організацій), а також у приватноправових 

відносинах (посадові особи підприємств, установ та організацій приватної 

форми власності). З наведеного обґрунтування вбачається, що обсяг 

досліджуваного поняття є значно ширшим за авторське розуміння, яке 

викладено в наведеній вище дефініції. 

На думку Ю.А. Петрова, до посадових осіб слід віднести усіх службовців, 

які тією чи іншою мірою здійснюють управління як людьми, так і речами [19,            

с. 36]. Така позиція є занадто загальною та значно розширює коло відповідних 

працівників, внаслідок чого до них можуть бути віднесені не тільки керівники 

та інші управлінські особи, але й окремі технічні співробітники. За такого 

розуміння посадових осіб у трудовому праві можуть наставати негативні 

наслідки та порушуватися конституційні права людини на працю, що може 

виражатися, наприклад, у звільненні найманого працівника, який взагалі не 

наділений управлінськими, організаційними й іншими функціями, які 

дозволяють визначити його як посадову особу, тощо. 

Схожу наукову позицію висловлював і М.М. Конін, який до посадових 

осіб пропонував відносити керівників, відповідальних фахівців та частину 
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фахівців-виконавців, наприклад, техніків [20, с. 27]. В основу приведеного 

наукового погляду покладено визначення досліджуваних суб’єктів шляхом 

класифікації найманих працівників залежно від наділення їх розпорядчими 

повноваженнями. Такий підхід загалом є правильним, однак суттєвим його 

недоліком є те, що він не дозволяє розкрити характерні ознаки посадової особи 

як правової категорії, а лише надає перелік найманих працівників, які 

науковець пропонує визначати як посадових осіб. За таких умов неможливо 

вести мову про законодавче закріплення такої дефініції, оскільки законодавець 

не зможе встановити на нормативному рівні вичерпного переліку відповідних 

суб’єктів та постійно його оновлювати у зв’язку з розвитком суспільних 

відносин у сфері праці. 

О.А. Кульбашна, досліджуючи поняття посадової особи в трудовому 

праві, зазначає, що відмінною характеристикою названих суб’єктів є те, що 

вони виступають  учасниками службово-трудових відносин [21, с. 98-99]. Такий 

підхід видається нам надзвичайно спрощеним, він не дозволяє повною мірою 

розкрити сутність та зміст досліджуваної категорії. Крім того, вказівка на 

службово-трудові відносини, як ключову ознаку, при визначенні поняття 

посадових осіб є помилковою з точки зору того, що дефініція одного правового 

явища здійснюється через вказівку на інше, яке при цьому не розкривається. 

Також аналіз літературних джерел у сфері трудових правовідносин свідчить, 

що службово-трудові відносини в переважній більшості випадків визначають 

як відносини між працівником та органом державної влади [22, с. 236] або 

працівником і органом публічної влади. За таких умов поза увагою автора 

залишаються посадові особи підприємств, установ та організацій приватної 

форми власності, тобто мова йде про значну кількість досліджуваних суб’єктів, 

які зайняті в недержавному секторі трудової діяльності. Таким чином, при 

характеристиці посадових осіб як правової категорії у трудовому праві слід 

враховувати наведені зауваження та включати їх до обсягу відповідного 

правового поняття. 

Заслуговує на увагу думка А.А. Курової, що посадова особа у трудовому 

праві – це працівник, професійний управлінець, який на підставі трудового 
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договору (контракту) постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням 

здійснює функції управління та керівництва діяльністю всієї організації 

(підприємства, установи, організації) та/або її підрозділами, роботою 

працівників, володіє владними повноваженнями, в тому числі контрольними, 

які дозволяють приймати такі рішення і здійснювати такі дії, які спричиняють 

виникнення правових наслідків для інших працівників [23, с. 67]. Наведене 

визначення є одним з найбільш повних та вдалих у сучасній науці трудового 

права щодо розуміння досліджуваної категорії. У приведеній дефініції 

акцентовано увагу на ключових характеристиках поняття «посадова особа у 

галузі праці», а тому вона може бути взята за основу при розробці легального 

визначення та його нормативному закріпленні. 

Беручи до уваги наведені вище положення теорії трудового права, а 

також  врахувуючи норми чинного трудового законодавства України, посадову 

особу у сфері праці можна визначити як окрему категорію найманого 

працівника, який на підставі трудового договору (контракту) здійснює 

керівництво (управління) підприємством, установою, організацією, їх 

структурними одиницями або певними ділянками роботи (виробництва, 

процесу тощо), наділяється необхідним правовим статусом, який передбачає 

виконання організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських 

обов’язків щодо підпорядкованих йому працівників, майна, матеріальних 

цінностей тощо. 

Серед представників вітчизняної юридичної науки найбільш поширеним 

є підхід, відповідно до якого  трудоправовий статус посадових осіб підриємств 

включає в себе такі правові категорії як трудова правосуб’єктність та трудові 

права і обов’язки посадових осіб [24, с. 109]. Наведена позиція заслуговує на 

увагу, оскільки вона дозволяє розкрити особливості правового положення 

посадових осіб як учасників трудових правовідносин, хоча і неповною мірою. 

Так, специфіка правового положення досліджуваної категорії найманих 

працівників полягає у тому, що їх юридична відповідальність є ширшою за 

обсягом. Зокрема, виключно особи, які наділені статусом посадової особи, 

можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності.  
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У доктрині трудового права висловлюється й інша наукова позиція, 

відповідно до якої до трудоправового статусу посадової особи підприємства 

слід відносити такі складові елементи: 1) трудову правосуб’єктність; 2) трудові 

права та обов’язки посадової оосби як найманого працівника; 3) юридичні 

гарантії реалізації трудових прав та обов’язків; 4) особливості юридичної 

відповідальності посадових осіб підприємств [25, с. 78-86]. Даний підхід є 

більш обгрунтованим, адже наголошує на тому, що посадові особи можуть бути 

притягнені до юридичної відповідальності, а тому відповідна категорія має 

визначатися в структурі трудоправового положення як самостійний елемент. 

Стосовно недоліків вищеназваного підходу, то поза увагою автора залишається 

така складова як набуття і втрата статусу посадової особи. На наше 

переконання, названа обставина є надзвичайно важливою, оскільки саме вона 

опосередковує момент набуття відповідних повноважень та їх припиненя, що 

впливає на всю специфіку трудоправового статусу відповідних учасників 

трудових правовідносин. 

 Трудоправове положення посадових осіб підприємства виражає 

взаємовідносини між ними та роботодавцями під час їх участі у трудових 

правовідносинах, що проявляється у таких характеристиках: 1) трудовій 

правосуб’єктності посадових осіб; 2) моменті набуття та втрати правового 

статусу посадової особи; 3) трудових правах і обов’язках посадових осіб; 4) 

юридичній відповідальності посадових осіб за порушення трудового 

законодавства України.  

 

 

1.2. Поняття та ознаки відповідальності  

посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці 

 

Трансформація суспільних відносин у сфері праці зумовлює зміни 

соціально-економічних реалій, а отже, викликає потребу в забезпеченні їх 

належного нормативно-правового регулювання з метою захисту прав, свобод та 

законних інтересів учасників трудових правовідносин. На сьогодні актуальним 
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питанням теорії та практики трудового права є проблематика юридичної 

відповідальності посадових осіб підприємства, установи або організації за 

правопорушення у сфері праці. Відповідні суб’єкти в силу свого правового 

становища наділяються певним комплексом повноважень щодо 

підпорядкованих їм найманих працівників, доручених меж роботи, ввірених 

структурних підрозділів тощо, а тому відповідальність таких осіб за 

правопорушення у галузі трудових правовідносин має власну специфіку, яка 

потребує глибокого вивчення, комплексного науково-теоретичного аналізу та 

доктринального опрацювання. 

Господарська та організаційна діяльність майже кожного суб’єкта-

роботодавця пов’язана із здійсненням керівництва усім підприємством, його 

окремою частиною, структурним підрозділом, певною ділянкою роботи тощо. 

В таких умовах важлива роль відводиться найманим працівникам, в даному 

випадку посадовим особам, які відповідальні за здійснення такого керівництва, 

оскільки наділяються необхідним правовим статусом, що дає змогу реалізувати 

функції з управління на тому або іншому рівні (притягати до дисциплінарної 

відповідальності, приймати та звільняти з роботи тощо). Враховуючи, що стан 

дотримання норм трудового законодавства України на конкретному 

підприємстві, в установі або організації у значній мірі залежить від 

організаційних, управлінських, контрольних та інших функцій посадових осіб 

того чи іншого суб’єкта, який використовує найману працю, важливе значення 

має дослідження питання юридичної відповідальності названих осіб за 

допущені ними порушення законодавства у сфері праці.  

Необхідність вивчення даної проблематики викликана потребою у 

виробленні однозначного трактування відповідної правової категорії, яка на 

сьогодні відсутня в чинному трудовому законодавстві України, що має 

позитивно вплинути на правильність застосування правових норм у випадку 

притягнення відповідних суб’єктів до встановленої законом відповідальності за 

недотримання нормативних приписів у галузі трудової діяльності. Також для 

проведення науково-теоретичного обґрунтування поняття юридичної 

відповідальності посадових осіб у трудовому праві та встановлення їх 
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специфіки, слід визначити систему ознак, яка дозволить відмежувати назване 

правове явище від суміжних, що теж має сприяти належній правозастосовній 

діяльності у сфері праці.  

Таким чином, необхідність легального закріплення категорії «посадова 

особа у трудовому праві» та з’ясування особливостей її юридичної 

відповідальності за трудові правопорушення зумовлює актуальність 

проведення доктринальних досліджень щодо чіткого встановлення належного 

понятійно-категоріального апарату та його характерних ознак, що повинно 

сприяти забезпеченню реалізації й гарантуванню трудових прав посадових осіб 

як найманих працівників.  

У теорії трудового права дослідженням порушеної проблематики у тій чи 

іншій мірі займалися численні представники юридичної науки, зокрема:                 

О.А. Абрамова, О.Т. Барабаш, В.Я. Буряк, В.С. Венедіктов, В.В. Жернаков, 

О.А. Замченко, М.І. Зубрицький, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський,                          

І.П. Климишин, С.С. Коринський, І.Д. Копайгора, Л.Р. Косьмій, А.А. Курова, 

В.В. Лазор, Л.І. Лазор, Т.Г. Маркін, І.В. Новосельська, Ю.М. Полєтаєв,                 

О.І. Процевський, В.Г. Ротань, В.М. Скобєлкін, П.Р. Стависький,                          

Л.О. Сироватська, Р.С. Харчук, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, Б.О. Шеломов,     

І.І. Шемелинець, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. 

Аналіз теоретичних джерел правового регулювання у галузі праці 

свідчить, що в переважній більшості вчені-правники приділяють увагу або 

загальнотеоретичним питанням відповідальності найманих працівників за 

вчинені ними трудові правопорушення, або проблематиці їх дисциплінарної та 

матеріальної відповідальності. У той же час, важливою та актуальною 

залишається тематика доктринального вивчення юридичної відповідальності 

окремих категорій учасників трудових правовідносин, зокрема посадових осіб 

підприємств, установ і організацій. Однак на сьогодні відповідним 

нерозв’язаним питанням у теорії трудового права приділено недостатньо уваги, 

що зумовлює необхідність проведення подальших наукових досліджень у цій 

сфері з метою з’ясування наявних невирішених проблем, а також розроблення 

пропозицій стосовно їх подолання. 
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Підставою для притягнення посадових осіб підприємств до юридичної 

відповідальності за порушення трудового законодавства є вчинене ними 

трудоправове правопорушення. У науковій юридичній літературі зазначається, 

що специфічною властивістю правового регулювання юридичної 

відповідальності посадових осіб у трудовому праві є те, що офіційного 

визначення поняття «трудове правопорушення» чи «правопорушення в 

трудовій сфері» немає, на відміну від того ж адміністративного 

правопорушення та злочину [26, с. 103]. Такий стан речей у правовому 

регулюванні трудових правовідносин обумовлений тим, що за порушення 

трудового законодавства посадових осіб підприємств може бути притягнено до 

різних видів юридичної відповідальності: кримінальної, де підставою для 

притягнення до відповідальності є склад конкретного злочину; 

адміністративної відповідальності, підставою для застосування якої є склад 

адміністративного правопорушення; майнової відповідальності, яка 

застосується у разі скоєння  майнового трудового правопорушення; а також 

дисциплінарної відповідальності, яка може наставати у разі вчинення 

дисциплінарного проступку. Таким чином, юридична відповідальність 

досліджуваних суб’єктів може зумовлюватися різними підставами, що 

пов’язано з застосуванням різних видів відповідальності та відмінним правовим 

регулюванням останніх. 

Проте в науковій юридичній літературі з проблем трудового права вже 

тривалий час ведеться мова про необхідність виокремлення трудоправового 

правопорушення як підстави для притягнення до юридичної відповідальності 

найманих працівників, в тому числі і посадових осіб підприємств, за порушення 

трудового законодавства. Однією з перших тезу про необхідність виокремлення 

трудового правопорушення висловила Л.О. Сироватська [26, с. 103].                       

П.Р. Стависький підтримує точку зору цієї дослідниці, але з певними 

застереженнями. Зокрема він зазначає, що якщо вести мову про трудове 

правопорушення і водночас, як це робить Л.О. Сироватська, виокремлювати у 

його межах дисциплінарне та матеріальне правопорушення, то перше (тобто 

трудове правопорушення) слід розглядати тільки як родове поняття, науковий 
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висновок, тобто цього правопорушення як такого не існує. Воно реально 

проявляється тільки у формі дисциплінарного проступку або майнового 

правопорушення. Ось чому не можна погодитися з твердженням про наявність 

особливої відповідальності у трудовому праві. Правник наголошує, що це 

твердження було б зрозумілим, якби в кожній галузі права був вид 

відповідальності, який застосовувався б тільки в ній, а в інших – ні. Але у 

трудовому праві такого характеру правопорушення та відповідного виду 

відповідальності не встановлено, а дисциплінарна та матеріальна 

відповідальність – це не виняткова приналежність трудового права, хоча кожен 

їх галузевий підвид, як підкреслювалося вище, має своєрідні риси, набуває 

забарвлення та особливостей цього виду суспільних відносин [27, c. 74]. 

Необхідність існування такого поняття має швидше суто теоретичне, ніж 

практичне значення, оскільки до складу трудового правопорушення входять два 

види правопорушень, які різняться за своїм характером (дисциплінарний 

проступок і трудове матеріальне правопорушення), а отже, доцільніше 

сформулювати та закріпити на рівні трудового законодавства чіткі визначення 

понять «дисциплінарне правопорушення» та «матеріальне правопорушення» 

[26, с. 103-104]. Аналізуючи наведені вище теоретичні положення та 

враховуючи акти чинного законодавства України, слід підтримати думку, яка 

була висловлена П.Р. Ставиським, що категорія трудоправового 

правопорушення є теоретичним поняттям, яке в кожному виді конкретної 

юридичної відповідальності відображається у тому правовому явищі, яке є 

притаманним саме для такого виду, а саме: майновому правопорушенні, 

дисциплінарному проступку тощо. Крім того, досліджуючи проблематику 

відповідальності посадових осіб за порушення законодавства у сфері праці, слід 

наголосити на тому, що зазначені суб’єкти можуть притягуватися за порушення 

актів трудового законодавства і до таких видів відповідальності як кримінальна 

та адміністративна, що мають свої науково обґрунтовані та законодавчо 

закріплені підстави.  

Так, у ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

закріплено, що адміністративним правопорушенням (проступком) визнається 
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протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає 

на громадський порядок, власність, права та свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність [8]. Відповідно до ст. 11 Кримінального 

кодексу України злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне 

винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. Не є злочином 

дія або бездіяльність, яка, хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, 

передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної 

небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи 

юридичній особі, суспільству або державі [7]. Отже, названі вище підстави 

можуть тягнути юридичну відповідальність для посадових осіб підприємства, в 

тому числі і за порушення законодавства про працю, що є характерною 

особливістю відповідальності саме досліджуваних учасників трудових 

правовідносин як окремої категорії найманих працівників та свідчить про 

комплексний характер їх юридичної відповідальності. 

У науковій літературі наводяться різні підходи до розуміння 

правопорушення у сфері праці. Так, І.В. Новосельська розуміє під відповідним 

поняттям суспільно шкідливий, протиправний вчинок, вчинення якого 

спричиняє юридичну відповідальність [28, с. 211]. Така доктринальна позиція є 

досить загальною та навряд чи може свідчити про специфіку притягнення до 

відповідальності учасників трудових відносин, в тому числі і посадових осіб 

підприємств. До позитивних аспектів наведеної дефініції слід віднести вказівку 

на всі необхідні та достатні ознаки, які характеризують відповідну правову 

категорію в цілому, тому вона може бути взята за основу, однак потребує 

додаткового уточнення в частині власне трудових правовідносин. 

Н.Л. Полішко трудоправове правопорушення трактує як протиправне, 

винне невиконання чи неналежне виконання сторонами трудових відносин 

трудових обов’язків, яке спричинило заподіяння матеріальної і/або немайнової 

шкоди іншій стороні трудового правовідношення, відповідальність за яку 

передбачена нормами трудового права [29, с. 62]. Позитивними аспектами 

даного підходу є те, що він враховує специфіку трудових правовідносин, 
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зокрема те, що діяння полягає у невиконанні чи неналежному виконанні 

працівником своїх трудових обов’язків. Однак слід зауважити, що особливістю 

юридичної відповідальності посадових осіб підприємства є те, що їх може бути 

притягнено до відповідальності за допущені ними порушення у сфері праці не 

лише на підставі норм трудового законодавства, але й інших галузей права. 

Зокрема йдеться про можливості застосування кримінальної та 

адміністративної відповідальності до досліджуваних суб’єктів, яка встановлена 

Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні 

правопорушення відповідно. Отже, наведене потребує врахування при 

виробленні теоретичної дефініції та взяття до уваги при науковій 

характеристиці відповідальності посадових осіб у сфері праці. 

На переконання В.Л. Костюка, трудове правопорушення можна 

розглядати як винне, протиправне порушення суб’єктом норм трудового права 

у вигляді невиконання чи неналежного виконання покладених на нього 

трудових обов’язків [30, с. 70]. До недоліків даної дефініції слід віднести те, що 

в ній не зосереджено увагу на питаннях наслідків вчинення учасником 

трудових правовідносин трудоправового правопорушення, що може 

виражатися в заподіянні матеріальної/нематеріальної шкоди. Крім того, поза 

увагою автора залишається така суттєва ознака як караність, оскільки скоєння 

суб’єктом трудового права відповідних діянь тягне за собою притягнення до 

юридичної відповідальності. В цілому ж дана дефініція відображає сутність 

досліджуваного поняття, однак потребує урахування наведених вище зауважень 

для повноти та всебічності розкриття відповідної категорії. 

Таким чином, трудоправове правопорушення як підставу для притягнення 

до відповідальності посадових осіб підприємств можна визначити як 

встановлене актами трудового, кримінального та адміністративного 

законодавства винне, протиправне і каране діяння (дію або бездіяльність), яке 

виражається у невиконанні або неналежному виконанні найманим працівником, 

що наділений організаційно-розпорядчими та адміністративного-

господарськими повноваженнями, своїх трудових обов’язків, внаслідок чого 
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учаснику трудових правовідносин або публічним інтересам завдано майнової 

та/або немайнової шкоди. 

Юридичну відповідальність посадових осіб підприємств за 

правопорушення у сфері праці слід відмежовувати від суміжних категорій. У 

першу чергу, мова йде про відповідальність службових осіб за порушення актів 

трудового законодавства. З даного приводу варто звернути увагу на те, що на 

сьогодні у законодавстві України ототожнюються такі правові категорії як 

«посадова особа» і «службова особа». Складнощі розмежування відповідних 

понять обумовлені тим, що Законом України «Про внесення змін і доповнень 

до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності посадових осіб» 

від 11 липня 1995 року № 282/95-ВР у Кодексі України про адміністративні 

правопорушення словосполучення «службова особа» замінено на 

формулювання «посадова особа» [31]. Крім того, ряд чинних законодавчих 

актів оперують виключно терміном «службова особа», наприклад, у ст. 364 

Кримінального кодексу України визначено, що службовими особами є особи, 

які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції 

представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно 

чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на 

державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, 

пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним 

повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної 

влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного 

управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною 

особою підприємства, установи, організації, судом або законом [7]. Таким 

чином, на сьогодні чинне законодавство України закріплює такі категорії як 

«посадова особа» та «службова особа». Однак ясність у їх співвідношення на 

законодавчому рівні не внесена. Також не змогла вирішити дане питання і 

судова практика, зокрема у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про 

судову практику у справах про хабарництво» від 26 квітня 2002 року № 5 

службова особа визначається крізь призму наявності в неї організаційно-
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розпорядчих обов’язків, тобто обов’язків із здійснення керівництва галуззю 

промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою 

діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах, організаціях 

незалежно від форми власності [32]. Тобто на сьогодні і на рівні найвищого 

судового органу держави не вдалося здійснити чіткого розмежування понять 

«посадова особа» та «службова особа», оскільки здійснення найманим 

працівником організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських 

обов’язків слугує підставою для віднесення його до розряду посадова/службова 

особа з усіма відповідними правовими наслідками щодо нього. 

У Листі Міністерства юстиції України від 22 лютого 2013 року № 1332-0-

26-13/11 роз’яснено, що визначаючи поняття «посадова особа», необхідно 

виходити з правозастосовної практики, яка зазначає, що головним критерієм 

віднесення особи до кола посадових осіб є наявність у неї організаційно-

розпорядчих або адміністративно-господарських функцій [33]. За таких умов 

поняття «посадова особа» та «службова особа» у сфері праці збігаються та є 

тотожними категоріями. Однак з такою позицією погодитися не можна з огляду 

на те, що поняття «службова особа»  включає до свого складу і суб’єктів, які не 

перебувають у трудових відносинах, наприклад, осіб, що здійснюють 

незалежну професійну діяльність, фізичних осіб-підприємців тощо. Отже, 

поняття «службова особа» є ширшим, ніж «посадова особа» та співвідноситься 

з ним як ціле і частина.  

Досліджуючи проблематику відповідальності посадових осіб підприємств 

за порушення трудового законодавства, необхідно наголосити на тому, що 

самозайняті особи, тобто фізичні особи-підприємці, особи, які здійснюють 

незалежну професійну діяльність тощо, не є працівниками в розумінні чинного 

трудового законодавства України, а отже, і не можуть мати статусу посадової 

особи. Зокрема посадову особу підприємства, установи або організації, а також 

фізичну особу-підприємця чи іншу фізичну особу, яка використовує найману 

працю та наділяється відповідними повноваженнями (прийняття на роботу і 

звільнення з роботи, вирішення питання про надання відпустки тощо), може 

бути притягнено до кримінальної відповідальності за грубе порушення 
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законодавства про працю (ст. 172 Кримінального кодексу України) [7]. Однак 

оскільки останні з названих суб’єктів не перебувають у трудових відносинах з 

роботодавцем, хоча і наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-

господарськими функціями щодо підлеглих їм осіб, а самі і є роботодавцями 

для інших осіб (найманих працівників), то їх не можна відносити до посадових 

осіб підприємств. Отже, юридичну відповідальність досліджуваних суб’єктів 

потрібно відрізняти від юридичної відповідальності осіб, які використовують 

найману працю та є учасниками трудових правовідносин, проте самі не 

виступають у статусі працівників. 

Категорію «відповідальність» тлумачний словник визначає як покладений 

на когось або взятий на себе обов’язок відповідати за певну ділянку роботи, 

справу, за чиїсь дії, вчинки, слова [34, с. 177]; обов’язкову поруку під страхом 

відповіді, стягнення; необхідність, обов’язок відповідати за свої дії, вчинки, 

бути відповідальним за них [35, с. 717]; необхідність виконати обов’язок, 

договір, спокутувати провину [36, с. 910]; необхідність зробити щось без чужої 

підказки або наказу, те, за що відповідає особа [37, с. 217]. З аналізу наведеного 

вбачається, що поняття «відповідальність» тісно зв’язано з поняттям 

«обов’язок», що зумовлено покладенням останнього на певну особу щодо 

вчинення дії, утримання від її вчинення або прийняття рішення та можливість 

самостійно нести відповідальність за їх результатами. 

М.М. Розенталь вказував, що відповідальність – це категорія етики і 

права, що відображає особливе соціальне й морально-правове ставлення 

особистості до суспільства (людства загалом), яке характеризується моральним 

обов’язком дотримуватися правових норм [38, с. 299-300]. Автор розглядає 

досліджувану категорію в двох аспектах: правовому та моральному, що загалом 

є виправданим, оскільки, в першу чергу, коли мова йде про юридичну 

відповідальність, то слід брати до уваги і відповідальність у моральному сенсі. 

Наприклад, особа не вчиняє караних діянь (невиплата заробітної плати, 

безпідставне звільнення, примушення до страйку тощо) не у зв’язку з боязню 

понесення негативних наслідків для себе (штраф, обмеження волі тощо), а в 

силу своїх внутрішніх переконань, усвідомлення свого значення у суспільстві 
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та необхідності дотримання загальновизнаних вимог, поваги до підлеглих 

найманих працівників та іншого. 

Н.В. Вітрук зазначає, що відповідальність можлива лише за умови 

попереднього пред’явлення до поведінки людей певних вимог, сформульованих 

усно або письмово у відповідних нормах [39, с. 74]. У даній дефініції 

зосереджена увага на питаннях формування відповідальності як соціального 

явища. Тобто мова йде про те, що вона може наставати лише за таких умов, 

коли у суспільстві, серед певного кола суб’єктів є встановлені правила 

поведінки щодо тих або інших явищ і процесів, порушення яких і може 

виявлятися у притягненні особи до відповідальності. Отже, відповідальність 

являє собою соціальне явище, яке пов’язане з вибором поведінки особи в 

межах, визначених суспільством або державою, що зумовлює існування 

моральної та юридичної відповідальності. Крім того, категорія 

«відповідальність» є надзвичайно складною та багатогранною, що ускладнює 

з’ясування її сутності та змісту, а також пояснює відсутність у науці єдиного 

погляду на неї. В загальному вигляді досліджуване поняття можна розуміти як 

покладення на того чи іншого суб’єкта певного обов’язку щодо вчинення дії, 

прийняття рішення або утримання від їх вчинення, а також обов’язок відповісти 

за їх результатами перед суспільством, його частиною або окремою особою.  

С.С. Алексєєв зазначав, що юридична відповідальність опосередковує 

обов’язок особи зазнати заходів державного примусу, покарання за порушення 

закону [40, с. 266]. У даній дефініції акцентується увага на несприятливих 

наслідках, які суб’єкт повинен зазнати в результаті вчинених ним діянь. До 

недоліків слід віднести те, що підставою для притягнення до юридичної 

відповідальності може бути не тільки порушення закону, але і невиконання 

будь-якого нормативного документа, наприклад, локального акту роботодавця. 

За таких умов необхідно уточнити дану дефініцію та закріпити, що 

відповідальність настає за порушення актів законодавства, тобто нормативно-

правових актів різного рівня, в тому числі і законів. 

В.В. Лазарєв назване поняття розуміє як обов’язок особи зазнавати 

певних позбавлень державно-владного характеру, передбачених законом, за 
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скоєне правопорушення [41, с. 159]. Недоліком такого підходу є те, що в 

ньому не розкриваються особливості тих негативних наслідків, яких може 

зазнавати особа при притягненні до відповідальності, зокрема їх майновий або 

особистий характер. Крім того, вказівка на державно-владний характер 

відповідних позбавлень навряд чи є виправданою, адже їх застосування досить 

часто здійснюється приватними особами, наприклад, при притягненні найманих 

працівників до дисциплінарної або матеріальної відповідності за вчинення 

трудових правопорушень. За таких умов вести мову про державний примус не 

можна, тому доцільно обмежити розуміння відповідальності виключно її 

владним характером щодо підпорядкованих осіб. 

І.М. Погрібний юридичну відповідальність визначає як вид та міру 

примусового позбавлення благ майнового або особистого немайнового 

характеру, що належать правопорушникові [42, с. 104]. До недоліків даного 

підходу варто віднести відсутність вказівки на підставу для притягнення особи 

до юридичної відповідальності, а саме скоєння нею правопорушення. Крім 

того, не зрозуміло яким чином відповідальність визначає вид та міру 

покарання, оскільки останні визначаються на рівні закону, а ототожнювати 

відповідальність та нормативно-правовий акт некоректно. Також варто 

наголосити на тому, що конкретний вид і розмір покарання визначається 

суб’єктом, який уповноважений застосовувати їх, наприклад, роботодавець, 

суд, комісія з трудових спорів тощо. 

О.Ф. Скакун вважає, що досліджувана категорія виражається в 

передбачених законом виді і мірі державно-владного (примусового) зазнання 

особою втрат благ особистого, організаційного і майнового характеру за 

вчинене правопорушення [43, с. 431-432]. Наведені доктринальні підходи щодо 

розуміння юридичної відповідальності є класичними для вітчизняної 

юридичної науки, їх основна суть зводиться до того, що особа повинна понести 

покарання за вчинене нею порушення правових норм. Тобто, фактично мова 

йде про негативну (ретроспективну) відповідальність. 

У той же час особливістю трудового права є більш вагома роль 

позитивної (проспективної) юридичної відповідальності. Так, у науковій 
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літературі відзначається, що у сфері праці відповідальність виступає, перш за 

все, в її загальному позитивному значенні – як сумлінне виконання своїх 

обов’язків перед громадянським суспільством, правовою державою, 

колективом людей та окремою особою [44, с. 36]. З даного приводу слід 

звернути увагу на думку Л.О. Сироватської, яка хоча й не заперечує можливості 

дослідження позитивної відповідальності прибічниками цієї теорії, усе ж 

дотримується такого погляду: в дисциплінарній відповідальності не може 

існувати позитивного аспекту з тієї причини, що у трудовому праві, на відміну 

від інших галузей права, обов’язок виконувати всі трудові обов’язки (і норми 

права, що їх закріплюють) прямо сформульований у вигляді обов’язку 

дотримуватись дисципліни праці, а тому немає потреби запроваджувати ще 

одну правову категорію, яка по суті дублює цей обов’язок [45, с. 27-28]. Така 

доктринальна позиція заслуговує на увагу, однак відповідальність за 

порушення законодавства про працю виражається не лише у такому її виді як 

дисциплінарна, але і як адміністративна, кримінальна відповідальність, що 

зумовлює необхідність врахування двох аспектів відповідного правового явища 

– позитивної (проспективної) та негативної (ретроспективної) відповідальності. 

Юридична відповідальність у трудовому праві спрямована, в першу чергу, на 

попередження вчинення суспільно небезпечних діянь проти встановленого 

правопорядку та усунення їх шкідливих наслідків.  

Представники науки трудового права, ведучи мову про юридичну 

відповідальність за порушення трудового законодавства, вважають за необхідне 

вживати такі терміни як «відповідальність у трудовому праві», 

«відповідальність за порушення трудового законодавства» тощо. Так,                  

В.С. Венедіктов, досліджуючи юридичну відповідальність у сфері трудового 

права, пояснює необхідність застосування саме терміна «трудова 

відповідальність», адже ця відповідальність настає при реалізації трудових 

правовідносин [46, с. 107]. Однак, коли мова йде про відповідальність за 

порушення законодавства про працю, мають на увазі, насамперед, 

дисциплінарну й матеріальну відповідальність як самостійні види юридичної 

відповідальності за порушення трудового законодавства. Проте, крім власне 
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галузевої відповідальності, за вчинення трудових правопорушень може 

наставати загальноохоронювана відповідальність – адміністративна та 

кримінальна. Беручи до уваги наведене вище, зазначимо, що в юридичній 

літературі цілком обґрунтовано пропонується об’єднувати два вищеназвані 

аспекти юридичної відповідальності в трудовому праві у загальну категорію – 

«трудоправова відповідальність». 

Проблематика трудоправової відповідальності посадових осіб 

підприємств є однією з головних у науці трудового права, тому що право 

втрачає сенс без належного механізму забезпечення його реалізації, виконання, 

основною ланкою чого й виступає відповідальність. Зважаючи на це, ситуація, 

що склалась у цій сфері правовідносин, вимагає активізації діяльності органів 

державної влади шляхом створення потужного законодавства, яке дасть змогу 

надалі звести до мінімуму зростання правопорушень у сфері праці [28, с. 209]. 

Особливістю трудоправової відповідальності посадових осіб підприємств є 

поєднання приватних й публічних засад. Крім того, для трудоправової 

відповідальності досліджуваних суб’єктів трудових правовідносин притаманна 

і рівність суб’єктів трудових правовідносин при застосуванні юридичної 

відповідальності, що характерно при застосуванні дисциплінарної і 

матеріальної відповідальності. 

У спеціальній науковій літературі трудоправову відповідальність 

пропонується визначати як обов’язок працівників і роботодавців, їхніх 

представників зазнати юридично несприятливих наслідків у формі втрат 

особистісного, організаційного і майнового характеру в порядку та на умовах, 

передбачених трудовим законодавством [47, с. 19]. Такий підхід до розуміння 

досліджуваної категорії є занадто спрощеним і не дозволяє розкрити всю 

складність та багатогранність даного виду юридичної відповідальності, а тому 

потребує істотного уточнення. Також автор пропонує розглядати трудоправову 

відповідальність виключно з точки зору негативної (ретроспективної) 

відповідальності, що зумовлює значне звуження її обсягу.  

Л.О. Сироватська пропонує визначення юридичної відповідальності за 

трудовим правом як обов’язок особи, що порушила норму права, відповісти 
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перед колективом, підприємством (установою) або державою й перетерпіти ті 

несприятливі наслідки, які містяться в санкціях правових норм [48, с. 231]. 

Недолік наведеної дефініції полягає в тому, що вона не враховує правову 

природу трудових відносин, де учасниками є, зокрема, роботодавець і 

найманий працівник.  

У юридичній літературі відповідальність у трудовому праві пропонують 

визначати як особливий правовий стан суб’єктів суспільних відносин, який 

випливає із змісту правових норм і направлений на забезпечення реалізації їх 

суб’єктивних прав та обов’язків [24, с. 109]. Наведений підхід істотним чином 

відрізняється від зазначеного вище, оскільки в його основі лежить розуміння 

трудових правовідносин, в яких їх учасники реалізують свої права та обов’язки. 

Проте така дефініція не дозволяє розкрити всю сутність досліджуваного 

поняття, адже в ній не відображено характерних рис відповідної правової 

категорії. Наприклад, аналогічне визначення можна надати,  характеризуючи і 

заохочення найманих працівників, і надання відпусток тощо. Таким чином, не 

відкидаючи можливості існування такої наукової позиції, можемо 

констатувати, що, на наш погляд, вона видається помилковою, а тому її не слід 

брати до уваги. 

Трудоправова відповідальність – це передбачена законом необхідність 

перетерпіння особою, що порушила свої трудові обов’язки, несприятливих 

наслідків особистого та/або майнового характеру, покладених на неї 

роботодавцем у встановленому процесуальному порядку [49, с. 983]. Недоліком 

визначення є те, що автором розглядається виключно негативний 

(ретроспективний) аспект юридичної відповідальності за трудові 

правопорушення. 

Беручи до уваги наведені вище теоретичні положення, вкажемо, що під 

відповідальністю посадової особи підприємства за порушення законодавства 

про працю слід розуміти застосування уповноваженим державним органом чи 

роботодавцем до найманого працівника, який займає правове положення 

посадової особи, тобто виконує постійно, тимчасово або спеціально на 

підприємстві, в установі чи організації організаційно-розпорядчі або 
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адміністративно-господарські функції, негативних наслідків особистого, 

майнового або іншого характеру внаслідок вчинення ним винного, 

протиправного трудового правопорушення, що пов’язане з невиконанням чи 

неналежним виконанням своїх трудових обов’язків, та полягає в можливості 

роботодавця або обов’язку компетентного державного органу покласти на 

такого найманого працівника стягнення у порядку, межах та на підставах, 

встановлених законодавчими актами про працю та інших галузей права, з 

метою попередження вчинення нових правопорушень у майбутньому 

(негативний/ретроспективний аспект) та усвідомлення посадовою особою 

значення і важливості виконуваних трудових функцій, що мотивує дотримання 

трудового правопорядку, сумлінного та відповідального виконання трудових 

обов’язків. 

На думку В.І. Жернакова, для всіх видів трудоправової відповідальності 

характерні такі загальні ознаки: 1) це види відповідальності одного суб’єкта 

трудових правовідносин перед іншим, так звані «внутрішні» види 

відповідальності; 2) зв’язок видів трудоправової відповідальності з державою 

має опосередкований, латентний характер і зумовлений наявністю відповідних 

правових норм і правом працівника оскаржувати дії іншої сторони в суді; 3) 

конкретні склади правопорушень, за які передбачена трудоправова 

відповідальність, у Кодексі законів про працю України та трудовому 

законодавстві в повному обсязі не передбачені; 4) суб’єктами, які притягаються 

до трудоправової відповідальності, можуть бути сторони трудових 

правовідносин і їхні представники [47, с. 21]. На переконання І.І. Шамшиної,  

до рис, які притаманні трудоправовій відповідальності, можна віднести: 1) 

нормативно-правове регулювання актами трудового, адміністративного і 

кримінального законодавства; 2) спеціальний суб’єкт відповідальності – 

посадову особу підприємства, установи або організації, тобто найманого 

працівника, який виконує організаційно-розпорядчі або адміністративно-

господарські обов’язки; 3) підстава для її застосування – трудове 

правопорушення, тобто невиконання або неналежне виконання працівником 

покладених на нього трудових обов’язків; 4) специфіка суб’єктів, які 
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уповноважені здійснювати притягнення до юридичної відповідальності: 

суб’єкти приватного права, що мають право, але не зобов’язані притягувати до 

дисциплінарної чи матеріальної відповідальності, а також суб’єкти публічного 

права, які зобов’язані притягувати винних працівників до відповідальності; 5) 

трудові правопорушення містяться як в актах законодавства про працю, так і 

інших нормативно-правових актах [49, с. 983-984]. Такий підхід є виправданим 

для загальнотеоретичної характеристики названого виду юридичної 

відповідальності, однак відповідальність посадових осіб підприємств за 

порушення у сфері праці має власну специфіку, а відповідно і притаманні їй 

ознаки. Таким чином, з урахуванням наведених вище теоретичних положень в 

межах юридичної відповідальності посадових осіб підприємств за порушення 

трудового законодавства України слід виділяти загальні ознаки, які 

характеризують в цілому трудоправову відповідальність найманих працівників, 

а також спеціальні ознаки, що визначають особливості притягнення до 

названого виду відповідальності посадових осіб як окремої категорії 

працівників. Такий підхід до розуміння характерних рис досліджуваних 

учасників трудових правовідносин дозволяє встановити специфіку притягнення 

їх до юридичної відповідальності за правопорушення у сфері праці та 

встановити відмінності, порівняно із загальними правилами, визначеними для 

найманих працівників. 

Специфіка юридичної відповідальності посадових осіб підприємств 

виражається в наступних характерних її рисах: 1) наявність трудових 

правовідносин; 2) особистий характер відповідальності; 3) винність діянь 

посадової особи; 4) наявність трудового правопорушення як підстави для її 

настання; 5) комплексний характер юридичної відповідальності; 6) суворість 

санкцій; 7) наявність статусу посадової особи підприємства, установи або 

оргіназації. 

До загальних ознак, які притаманні для усіх працівників як учасників 

трудових правовідносин, можна віднести наступні: 

 1) трудоправова відповідальність посадових осіб підприємств, установ та 

організацій за трудові правопорушення може виникати тільки в тому разі, якщо 
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між такою особою та особою, яка використовує її працю, наявні трудові 

правовідносини, тобто за умови наявності укладеного трудового договору. 

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовим 

договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, 

організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою 

працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з 

підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, 

установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа 

зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати 

умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про 

працю, колективним договором і угодою сторін [1]. У трудовому договорі 

діють дві сторони – найманий працівник та роботодавець, які мають взаємні 

права та обов’язки щодо одне одного. Одним із аспектів правового статусу 

працівника є дотримання актів трудового законодавства України, а також 

обов’язок понести покарання в разі вчинення правопорушень у сфері праці. 

Оскільки трудові відносини виникають з моменту укладення трудового 

договору і закінчуються розірванням останнього, то і виникнення підстав 

трудоправової відповідальності можливе лише під час чинності трудового 

договору. Відсутність трудових відносин унеможливлює покладення на особу 

матеріальної відповідальності. Однак у юридичній літературі наголошується на 

тому, що покладення такої юридичної відповідальності можливе і тоді, коли 

трудові відносини вже припинилися, наприклад, за умови, що трудове 

правопорушення було вчинено під час існування трудових відносин [50, с. 95]. 

Таким чином, діюче законодавство України дозволяє притягнути посадових 

осіб підприємства за правопорушення в сфері праці до юридичної 

відповідальності лише в тому разі, якщо така посадова особа є найманим 

працівником, а суб’єкт, що використовує її працю, – роботодавцем, між якими 

існують (або існували на момент вчинення таких порушень трудового 

законодавства) трудові правовідносини. Робота за цивільно-правовими 

договорами (підряду, послуг), використання праці самозайнятих осіб, фізичних 
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осіб-підприємців тощо не дає можливості притягнути посадових осіб 

підприємства до трудоправової відповідальності; 

2) особистий характер трудоправової відповідальності посадових осіб 

підприємств, установ та організацій за порушення трудового законодавства. 

Дана ознака юридичної відповідальності відповідних учасників трудових 

відносин випливає з положень Кодексу законів про працю України, де в ст. 30 

закріплено, що працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто 

і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, 

передбачених законодавством [1]. Отже, кожна посадова особа підприємства 

зобов’язана особисто виконувати доручені їй трудові обов’язки, адже за 

вчинення будь-якого трудового правопорушення вона відповідає особисто. 

Трудове законодавство та інші акти законодавства України за правопорушення 

у сфері праці не передбачають додаткової, субсидіарної або солідарної 

відповідальності. Таким чином, в силу особистісного характеру трудових 

правовідносин кожна посадова особа підприємства несе персональну юридичну 

відповідальність за скоєні нею правопорушення. Дана ознака тісно пов’язана з 

іншою рисою трудоправової відповідальності, а саме необхідністю наявності 

вини;  

3) юридична відповідальність посадових осіб підприємств за 

правопорушення у сфері праці виникає лише за умови наявності вини у їх діях. 

Навіть за умови укладення між роботодавцем та посадовою особою 

підприємства (бригадою) договору про колективну (бригадну) матеріальну 

відповідальність, притягнення відповідних учасників до матеріальної 

відповідальності можливе лише за наявності їх вини у завданні майнової шкоди 

роботодавцю.  

Відповідно до ст. 138 Кодексу законів про працю України для покладення 

на працівника матеріальної відповідальності за шкоду власник або 

уповноважений ним орган повинен довести наявність умов, передбачених                 

ст. 130 цього Кодексу. В той же час, у ч. 2 ст. 130 Кодексу законів про працю 

України вказано, що при покладенні матеріальної відповідальності права і 

законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran754#n754
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відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, 

передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна 

підприємству, установі, організації винними протиправними діями 

(бездіяльністю) працівника [1]. Отже, для притягнення посадової особи 

підприємства до матеріальної відповідальності необхідна наявність такої 

обов’язкової умови як винні дії (бездіяльність), в результаті яких роботодавцю 

завдано матеріальної шкоди. Крім того, з аналізу трудового законодавства 

України випливає, що на сьогодні діє презумпція правомірності дій посадової 

особи підприємства, а тягар доказування вини відповідної особи покладається 

на роботодавця. 

Що стосується дисциплінарної відповідальності, то в юридичній 

літературі справедливо відзначається, що суб’єктивною стороною 

дисциплінарного проступку є вина, тобто психічне ставлення працівника до 

вчинюваної дії чи бездіяльності та її наслідків, виражене у формі умислу або 

необережності. Умисел передбачає, що посадова особа підприємства 

усвідомлювала протиправний характер своєї поведінки (дії або бездіяльності), 

передбачала їх шкідливі наслідки і бажала їх настання або свідомо припускала 

їх настання. Необережність передбачає, що вона усвідомлювала протиправність 

своєї поведінки (дії або бездіяльності), передбачала її шкідливі наслідки, проте 

легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала, хоча повинна 

була і могла їх передбачити [51, с. 586]. Отже, дисциплінарний проступок 

характеризується певною юридичною сукупністю елементів, до складу яких 

входить і вина працівника, що дає можливість притягнути його до даного виду 

відповідальності за вчинення трудового правопорушення. Відсутність вини 

особи виключає і можливість притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

Варто наголосити на тому, що форма і вид вини впливають на вид покарання 

працівника, який допустив правопорушення в сфері праці; 

4) підставою для притягнення до трудоправової відповідальності є  

порушення посадовою особою підприємства покладених на неї трудових 

обов’язків, що виражається у їх невиконанні або неналежному виконанні. На 

сьогодні в Україні передбачено значну кількість видів порушень законодавства 
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про працю (несвоєчасна виплата зарплати, незаконне звільнення працівників, 

незаконна відмова в прийнятті на роботу, порушення правил охорони праці, 

невиконання зобов’язань за колективними договорами тощо). Актуальним 

питанням є розмежування правопорушень між різними видами юридичної 

відповідальності, що здійснюється за такими критеріями: а) характер 

правопорушення у сфері праці, ступінь його суспільної небезпеки; б) суб’єкт, 

який несе відповідальність; в) процедура притягнення до відповідальності;                

г) юридичні наслідки порушення трудового законодавства. 

Підставами для притягнення до юридичної відповідальності за 

порушення нормативних актів у сфері праці є трудове правопорушення. 

Загалом в юридичній науці названу категорію розуміють як будь-який вчинок, 

що порушує норми права [52, с. 312; 53, с. 576; 54, с. 288; 55, с. 168]. У науковій 

літературі до ознак, які характеризують трудове правопорушення, відносять:              

а) винність; б) протиправність; в) вчинення спеціальним суб’єктом – суб’єктом 

трудового права; г) змістовним елементом є невиконання чи неналежне 

виконання трудових обов’язків [30, с. 70]. Виходячи з наведеного вище,  

зазначимо, що правопорушення у сфері праці (трудове правопорушення) можна 

визначити як винне, протиправне діяння суб’єкта трудових правовідносин, яке 

виражається в порушенні ним норм трудового права в частині невиконання або 

неналежного виконання покладених на нього трудових обов’язків. 

Трудове правопорушення, вчинене посадовою особою підприємства, 

можна визначити як винне, протиправне та каране діяння посадової особи 

підприємства, установи або організації, що полягає в невиконанні або 

неналежному виконання нею своїх трудових обов’язків, які мають наслідком 

порушення норм трудового законодавства та створюють підстави для її 

притягнення до юридичної відповідальності. Правопорушення в сфері праці 

мають універсальний характер, тобто вони можуть виступати умовою настання 

як відповідальності, яка встановлена актами трудового законодавства України 

(дисциплінарна та матеріальна), так і визначеної нормативно-правовими актами 

інших галузей законодавства (адміністративна і кримінальна). 
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До спеціальних ознак, які характеризують трудоправову 

відповідальність посадових осіб підприємства за правопорушення у сфері праці 

слід віднести такі: 

1) особливий суб’єктний склад – участь найманого працівника, який має 

статус посадової особи підприємства. В науковій літературі до ознак посадової 

особи в системі трудового права пропонується віднести: а) визначення 

правового статусу посадових осіб відбувається з урахуванням вимог 

законодавства про працю, а також спеціального законодавства про господарські 

товариства, статутами та іншими внутрішніми актами; б) особливий статус 

працівника – посадової особи – пов’язаний із виконанням ним особливих 

функцій – управління та керівництва; в) посадові особи в системі трудового 

права є професійними управлінцями, діяльність яких має бути спрямована на 

організацію процесу праці для виконання основних статутних завдань 

підприємства (отримання прибутку, розширення матеріально-технічної бази, 

підвищення продуктивності праці, вихід на новий рівень та обсяги продажу 

тощо); г) посадові особи, як і інші працівники, здійснюють свою діяльність на 

підставі трудового договору (контракту); ґ) основними функціями посадових 

осіб є управління та керівництво діяльністю всієї організації (підприємства, 

установи, організації) та/або її підрозділами, належною роботою працівників; д) 

посадова особа володіє владними повноваженнями, в тому числі і 

контрольними, та може застосовувати заходи дисциплінарного впливу 

(стягнення); е) посадова особа може здійснювати свої повноваження як на 

постійній, так і на тимчасові основі, а також за спеціальним повноваженням; є) 

рішення та дії посадових осіб є причиною виникнення правових наслідків для 

інших працівників; ж) посадові особи характеризуються наявністю підвищеної 

відповідальності (соціальної та правової) за невиконання або неналежне 

виконання як безпосередньо своїх посадових обов’язків, так і обов’язків 

підлеглих працівників [23, с. 67-68]. На основі названих характерних рис 

досліджуваних суб’єктів можна сформулювати доктринальну дефініцію, яка 

повною мірою буде розкривати сутність та зміст відповідного правового явища. 

Крім того, необхідно наголосити на тому, що неможливо однозначно вирішити 
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вичерпний перелік посадових осіб в законодавстві про працю внаслідок 

великої кількості найменувань посад працівників, які не даватимуть змогу 

точно встановити їх приналежність до категорії «посадова особа».  

Оскільки ключовими характеристиками, що дозволяють віднести того або 

іншого найманого працівника до категорії «посадова особа», є покладання на 

такого учасника трудових правовідносин організаційно-розпорядчих або 

адміністративно-господарських функцій, слід з’ясувати сутність останніх. В 

науковій літературі під організаційно-розпорядчими обов’язками пропонується 

розуміти обов’язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, 

трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих 

працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від 

форми власності [56, с. 999]. Під організаційно-розпорядчими функціями 

посадових осіб у трудовому праві варто розуміти здійснення ними керівництва 

підприємством, установою, організацією, їх структурним підрозділом або 

конкретною ділянкою роботи (виробництва) незалежно від форми власності 

такого суб’єкта-роботодавця.  

Такі функції, зокрема, виконують керівники міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, державних, колективних та приватних 

підприємств, установ і організацій, а також їх заступники, керівники 

структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, 

лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт 

(майстри, виконроби, бригадири тощо) [56, с. 999]. 

Стосовно адміністративно-господарських обов’язків, то в теорії права їх 

пропонується визначати як обов’язки з управління або розпоряджання 

державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його 

зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями 

тощо) [56, с. 999-1000]. Сутність адміністративно-господарських функцій 

посадових осіб у сфері праці полягає в тому, що вони наділяються комплексом 

повноважень щодо того або іншого майна та інших матеріальних цінностей 

(придбання, зберігання, списання тощо).  



 

 

50 

Таке повноваження у тому чи іншому обсязі є у начальників планово-

господарських, постачальних, фінансових відділів в служб, завідуючих 

складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів 

підприємств, відомчих ревізорів, контролерів тощо [56, с. 1000]; 

2) комплексний характер трудоправової відповідальності посадової особи 

підприємства за правопорушення в сфері праці. У теорії трудового права 

зазначається, що за правопорушення у сфері праці суб’єкти притягаються до 

таких видів юридичної відповідальності: а) дисциплінарна; б) матеріальна 

(майнова); в) адміністративна; г) кримінальна. Відповідно до ст. 265 Кодексу 

законів про працю України посадові особи органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій, винні у 

порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним 

законодавством [1]. Тобто в кодифікованому законодавчому акті в сфері праці 

міститься норма, яка відсилає до інших нормативних приписів законодавства 

України, як актів трудового права, так і нормативно-правової бази інших 

галузей.  

Поняття «дисциплінарна відповідальність» не закріплено на 

нормативному рівні, а тому для з’ясування його правової природи необхідно 

проаналізувати доктринальні джерела. Досліджувану категорію пропонують 

розуміти як обов’язок працівника відповісти (понести покарання) за 

дисциплінарний проступок, передбачений нормою трудового права [57, с. 364]; 

осуд поведінки працівника шляхом оголошення йому владою роботодавця 

дисциплінарного стягнення [58, с. 266]; передбачений нормами трудового права 

особливий правовий стан суб’єктів охоронних правовідносин, який виявляється 

в тому, що роботодавець дає негативну оцінку протиправній поведінці 

працівника та реагує на неї визначеними законом примусовими заходами [59,  

с. 730]. Отже, дисциплінарну відповідальність пропонують визначати з точки 

зору накладення роботодавцем на найманого працівника дисциплінарного 

стягнення за порушення трудової дисципліни. Таке розуміння відповідного 

правового явища є занадто спрощеним та не може розкрити всіх його 

характерних ознак.  
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Наведений вище підхід є одним з найбільш поширених у науці 

трудового права та зберігає своє значення і сьогодні, однак у юридичній 

літературі висловлювалися й інші підходи. Наприклад, А.А. Абрамова та              

М.А. Тімонов вважали дисциплінарний вплив одним із різновидів державного 

примусу, оскільки він здійснювався керівництвом державних підприємств 

фактично від імені держави [60, с. 29; 61, с. 93]. Проте у сучасних соціально-

економічних реаліях актуальність такого підходу фактично зведена до нуля, 

оскільки переважна кількість роботодавців – це суб’єкти приватного права, а 

комунальні та державні підприємства, установи і організації реалізують щодо 

своїх найманих працівників не державний примус, а заходи дисциплінарного 

впливу, які відрізняються рядом характерних ознак – суб’єктом застосування; 

правовим положенням особи, яка притягається до дисциплінарної 

відповідальності; підставами притягнення до відповідальності; 

дисциплінарними засобами правового впливу тощо. 

В.А. Козлов вважає, що суттєвим недоліком сучасного розуміння 

дисциплінарної відповідальності є ігнорування факту, що відповідальність 

може містити в собі можливість протилежних наслідків правового впливу – 

схвалення, заохочення, виправдання [62, с. 357]. У доктрині трудового права 

цілком справедливо зазначається, що позитивний і негативний аспекти 

дисциплінарної відповідальності діалектично взаємопов’язані та нерозривні 

один з одним: чим вище рівень дисциплінарної відповідальності в позитивному 

сенсі, тим рідше виникає негативна дисциплінарна відповідальність [59, с. 732]. 

Тобто, мова йде про те, що на сьогодні в переважній більшості концепції 

відповідного виду юридичної відповідальності базуються виключно на 

врахуванні одного аспекту даного правового явища – негативної 

(ретроспективної) відповідальності. За таких обставин повною мірою не можна 

розкрити сутність поняття «дисциплінарна відповідальність» працівників, 

оскільки позитивна (проспективна) відповідальність є її невід’ємною частиною. 

До обсягу трудового правопорушення входить категорія «трудове 

майнове правопорушення», яке є підставою для притягнення працівників до 

матеріальної відповідальності, що настає за невиконання працівником своїх 
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трудових обов’язків [59, с. 732]. У загальному вигляді її можна визначити як 

вид юридичної відповідальності, що настає в результаті вчинення трудового 

майнового правопорушення, наслідком якого є  заподіяння майнової шкоди. 

Н.М. Хуторян вважає, що матеріальна відповідальність – це один з видів 

юридичної відповідальності, яка становить собою обов’язок однієї сторони 

трудового договору – працівника або власника (уповноваженого ним органу) – 

відшкодувати іншій стороні шкоду, заподіяну внаслідок винного, 

протиправного невиконання або неналежного виконання трудових обов’язків у 

встановленому законом розмірі й порядку [63, с. 44]. Таким чином, 

характерною рисою даного виду юридичної відповідальності є те, що вона 

може бути застосована до обох сторін трудового договору: працівника, в тому 

числі посадової особи підприємства, установи або організації, та роботодавця, 

що забезпечує реалізацію засади рівності й однакового захисту учасників 

трудового правовідношення від протиправних посягань на їх трудові права та 

законні інтереси в сфері праці. Також недоліком запропонованої автором 

дефініції є те, що у ній відсутня вказівка на підставу притягнення до 

матеріальної відповідальності, тобто поза увагою залишається категорія 

«трудове майнове правопорушення», внаслідок чого досліджуване поняття не 

може бути повністю розкритим та проаналізованим. Крім того, за такого 

підходу матеріальна відповідальність розглядається виключно з точки зору 

ретроспективної (негативної) юридичної відповідальності, що значно звужує 

зміст досліджуваного правового явища. 

На думку А.В. Колосовського, матеріальна відповідальність сторін 

трудового договору – це обов’язок суб’єктів трудових правовідносин 

дотримуватися і виконувати покладені на них обов’язки, а в разі винного 

порушення даних обов’язків однією стороною трудових правовідносин, яка 

заподіяла майнову шкоду іншій стороні, обов’язок винної сторони 

відшкодувати шкоду іншій стороні в межах і порядку, встановлених законом 

[64, с. 43]. Позитивною рисою наведеного визначення є акцентування уваги на 

двох аспектах досліджуваного виду відповідальності – як позитивної 

(проспективної), так і негативної (ретроспективної) відповідальності за 
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вчинення трудового майнового правопорушення, що відповідає сучасним 

загальнотеоретичним уявленням про юридичну відповідальність у доктрині 

права.  

У доктрині трудового права критикується виокремлення в межах 

матеріальної відповідальності її двох аспектів та зазначається, що належне 

виконання стороною трудового правовідношення майнових обов’язків – це не 

відповідальність, а правомірна поведінка. Також відповідно до ст. 140 Кодексу 

законів про працю України заохочення застосовується за сумлінну працю, а не 

за належне виконання стороною трудового правовідношення майнових 

обов’язків [1]. За таких міркувань постає питання щодо доцільності вводити 

нове поняття, яке підміняє вже усталені конструкції «правомірна поведінка» та 

«заохочення» Крім того, відповідальність, правомірна поведінка та заохочення 

– це різні правові явища, і змішувати їх не можна [65, с. 67]. Наведена критика 

заслуговує на увагу, однак вона не враховує загальнотеоретичних підходів до 

сучасного розуміння концепції юридичної відповідальності в юридичній науці. 

Надмірне акцентування на тому, що в трудових правовідносинах є обов’язок 

суб’єкта дотримуватися трудового правопорядку не означає, що для трудового 

права характерне вузьке розуміння відповідальності, адже і в інших галузях 

права наявні аналогічні категорії, наприклад, дотримання принципів 

розумності, добросовісності та справедливості учасниками цивільних 

правовідносин тощо. 

Адміністративна відповідальність за порушення посадовими особами 

підприємства законодавства про працю встановлена Кодексом України про 

адміністративні правопорушення [8]. Даний вид юридичної відповідальності за 

порушення трудового законодавства полягає в застосуванні до конкретних 

винних осіб заходів адміністративного стягнення, якими, зазвичай, є штрафи. 

Особливістю адміністративної відповідальності також є те, що вона настає 

безпосередньо за фактом вчинення адміністративного правопорушення. Таким 

чином, на відміну від дисциплінарної та матеріальної відповідальності за 

порушення трудового законодавства, особи, які притягаються до 

адміністративної відповідальності не можуть уникнути її.  
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У зв’язку з тим, що трудові правопорушення в окремих випадках 

можуть утворювати склади злочинів або бути умовою настання кримінальної 

відповідальності, посадових осіб підприємств, установ та організацій за 

порушення законодавства про працю може бути притягнено до кримінальної 

відповідальності. Крім того, злочини, які містять ознаки трудових 

правопорушень, можуть слугувати умовою притягнення найманого працівника 

до дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності. 

Загальною нормою, яка охоплює більшість трудових прав найманого 

працівника, є норма, встановлена в ст. 172 Кримінального кодексу України 

(«Грубе порушення законодавства про працю»), де передбачено кримінальну 

відповідальність за грубе порушення будь-яких прав найманих працівників, 

визначених діючими актами законодавства України про працю, виділивши як 

самостійну форму – незаконне звільнення. У ст. 170 («Перешкоджання законній 

діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій»), 

ст. 173 («Грубе порушення угоди про працю»), ст. 174 («Примушування до 

участі у страйку або перешкоджання участі у страйку»)  та ст. 175 («Невиплата 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат») 

закріплено кримінальну відповідальність за окремі порушення у сфері трудових 

правовідносин [7]. Отже, кваліфікація діянь посадових осіб за трудові 

правопорушення за спеціальними статтями кримінального закону України 

можлива тільки за умови наявності специфічних ознак, встановлених 

законодавцем, які відрізняють їх від загальної кримінально-правової норми.  

Стосовно розуміння кримінальної відповідальності, то в юридичній науці 

висловлюють різні думки з даного приводу. Найбільш поширеним серед вчених 

є визначення названого поняття як певного обов’язку особи, що вчинила злочин 

[66, с. 149]. На думку Ю.М. Ткачевського, правовий обов’язок не може 

ототожнюватися з правовою відповідальністю. Правовий обов’язок особи, 

засудженої за вчинення злочину, виконується в примусовій формі, всупереч 

волі зобов’язаної особи. Отже, відповідальність – це не обов’язок перетерпіти 

наслідки вчиненого правопорушення, а само їх перетерпіння у стані примусу 

[67, с. 38]. Аналізуючи наведені вище теоретичні концепції розуміння категорії 
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«кримінальна відповідальність», можна зробити висновок, що мова йде про 

негативну (ретроспективну) відповідальність як складовий елемент 

кримінально-правової відповідальності в цілому.  

У науковій літературі обґрунтовується необхідність врахування і 

позитивного аспекту кримінальної відповідальності, що реалізується в 

усвідомленій та вольовій поведінці суб’єктів-учасників як регуляторних, так і 

охоронних відносин, котрі складаються відповідно з реалізації суб’єктивних 

прав, виконання покладених обов’язків, використання наданих повноважень та 

дотримання кримінальних заборон. Законослухняна поведінка може бути як 

внутрішньою ціннісною установкою, так і формуватися зовні під впливом 

державного примусу. Такий підхід до проблеми кримінальної відповідальності 

зумовлює багато варіантів правомірної поведінки в кримінальному праві, але 

коли його заборони порушуються, надає чимало перспективних форм 

вирішення кримінально-правових конфліктів. Також він є дієвим чинником 

вирішення завдань кримінального закону в частині правового забезпечення 

охорони прав та свобод людини і громадянина, а також запобігання злочинам 

[68, с. 125]. Таким чином, ефективність кримінального закону має визначатися з 

урахуванням того, якою мірою його правові норми стримують суб’єктів від 

вчинення злочинів в цілому, а також як вони стимулюють соціально корисну, 

правомірну поведінку [68, с. 125]; 

3) ширший та суворіший перелік санкцій, які застосовуються до 

посадових осіб підприємства за правопорушення у сфері праці. Дана ознака 

тісно пов’язана з іншими та зумовлена правовим статусом суб’єкта – наявністю 

повноважень посадової особи, що істотно впливає на можливість притягнення 

особи до юридичної відповідальності за правопорушення в трудових 

правовідносинах. 

Наприклад, відповідно до ст. 175 Кримінального кодексу України 

безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої, 

установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена 

умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від 

форми власності чи громадянином-суб’єктом підприємницької діяльності,  
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карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років [7]. В 

спеціальній юридичній літературі зазначається, що суб’єктом даного злочину 

може бути лише керівник підприємства, установи або організації незалежно від 

форми власності. Інші посадові особи підприємства, установи або організації  

можуть нести кримінальну відповідальність за вчинення даного злочину лише 

як співучасники (організатори, підбурювачі, пособники тощо) [69, с. 450]. 

Таким чином, лише така посадова особа підприємства, як його керівник, може 

бути притягнена до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину 

як невиплата заробітної плати та інших платежів, які належні до виплати 

найманим працівникам. В результаті цього до названого суб’єкта можуть бути 

застосовані за правопорушення у сфері праці такі кримінально-правові санкції: 

штраф, виправні роботи, позбавленні волі та інші. 

Відповідно до ст. 134 Кодексу законів про працю України працівники 

несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх 

вини підприємству, установі, організації, у випадках, коли, зокрема, службова 

особа, винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу 

роботу; керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, 

винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що 

призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, 

що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної 

форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством [1]. Отже, з 

аналізу наведеного положення законодавчого акта випливає, що у зв’язку з тим, 

що посадові особи підприємства наділяються комплексом повноважень щодо 

здійснення керівництва, управління підприємством, установою або 

організацією, на них покладається і підвищений рівень юридичної 

відповідальності, зокрема матеріальної, що виражається в тому, що в окремих 

випадках вони зобов’язані відшкодовувати завдану роботодавцеві пряму дійсну 

шкоду в повному обсязі без будь-якого обмеження. 
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В умовах, коли в Україні здійснюється реформування всієї системи 

суспільних відносин, у зв’язку зі становленням ринкових відносин та зміною 

соціально-економічних умов, які тією чи іншою мірою пов’язані з працею, 

проблема підтримки належного трудового правопорядку на підприємстві, в 

установі, організації або їх структурних підрозділах не може бути вирішена 

сама по собі. Таким чином, існує потреба у застосуванні комплексного підходу, 

де юридична відповідальність посадових осіб підприємств займає надзвичайно 

важливе місце як складова трудових правовідносин, що забезпечує виконання 

зобов’язань і відшкодування завданих збитків.  

За порушення трудового законодавства посадові особи підприємства 

наразі несуть дисциплінарну, адміністративну, майнову та кримінальну 

відповідальність, яка на сьогодні закріплена різними нормативно-правовими 

актами, що зумовлює необхідність систематизації та виокремленні даних норм 

й обов’язкове їх відображення у новому Трудовому кодексі України у вигляді 

трудоправової відповідальності. Специфіка юридичної відповідальності 

посадових осіб підприємств полягає, в першу чергу, в посиленій юридичній 

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері трудової діяльності. Ця 

характерна риса даної категорії учасників трудових правовідносин зумовлює 

особливість, а отже, і унікальність трудоправового статусу посадових осіб  

підприємств, порівняно з будь-якими іншими найманими працівниками. 

У зв’язку з необхідністю забезпечення належного нормативно-правового 

регулювання питань юридичної відповідальності посадових осіб підприємств за 

правопорушення у сфері праці існує потреба у проведенні наукових досліджень 

в даній галузі з метою доктринального обґрунтування наявних правових норм, а 

також перегляду окремих з них та розроблення нових нормативних приписів, 

що має забезпечити захист прав і законних інтересів учасників трудових 

правовідносин, як найманих працівників, так і роботодавців. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Посадова особа у сфері праці – це окрема категорія найманого 

працівника, який на підставі трудового договору (контракту) здійснює 
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керівництво (управління) підприємством, установою, організацією, їх 

структурними одиницями або певними ділянками роботи (виробництва, 

процесу тощо), наділяється необхідним правовим статусом, який передбачає 

виконання організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських 

обов’язків щодо підпорядкованих йому працівників, майна, матеріальних 

цінностей тощо. 

2. Трудоправове положення посадових осіб підприємства виражає 

взаємовідносини між ними та роботодавцями під час їх участі у трудових 

правовідносинах, що проявляється у таких характеристиках: 1) трудовій 

правосуб’єктності посадових осіб; 2) моменті набуття та втрати правового 

статусу посадової особи; 3) трудових правах і обов’язках посадових осіб; 4) 

юридичній відповідальності посадових осіб за порушення трудового 

законодаства України.  

3. Під відповідальністю посадової особи підприємства за порушення 

законодавства про працю слід розуміти застосування уповноваженим 

державним органом чи роботодавцем до найманого працівника, який займає 

правове положення посадової особи, тобто виконує постійно, тимчасово або 

спеціально на підприємстві, в установі чи організації організаційно-розпорядчі 

або адміністративно-господарські функції, негативних наслідків особистого, 

майнового або іншого характеру, за вчинення ним винного, протиправного 

трудового правопорушення, що пов’язане з невиконанням чи неналежним 

виконанням своїх трудових обов’язків та полягає в можливості роботодавця або 

обов’язку компетентного державного органу накласти на такого найманого 

працівника стягнення у порядку, межах та на підставах, встановлених 

законодавчими актами про працю та інших галузей права, з метою 

попередження вчинення нових правопорушень у майбутньому 

(негативний/ретроспективний аспект), усвідомлення посадовою особою 

значення і важливості виконуваних трудових функцій, що мотивує 

дотримуватися трудового правопорядку, сумлінно та відповідально виконувати 

трудові обов’язки. 
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4. Специфіка юридичної відповідальності посадових осіб підприємств 

виражається в наступних характерних її рисах: 1) наявності трудових 

правовідносин; 2) особистому характеру відповідальності; 3) винності діянь 

посадової особи; 4) наявності трудового правопорушення як підстави для її 

настання; 5) комплексного характеру юридичної відповідальності; 6) суворості 

санкцій; 7) наявності статусу посадової особи підприємства, установи або 

оргіназації. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРАЦІ 

 

2.1 Дисциплінарна, матеріальна та цивільно-правова відповідальність 

посадових осіб підприємства 

 

 Посадові особи підприємств, будучи за статусом уповноваженими 

забезпечувати неухильне дотримання законодавства у сфері праці, є 

відповідальними за його виконання його вимог на підприємстві як з власного 

боку, так і підпорядкованими їм згідно з внутрішнім регулюванням особами 

відповідно до покладених на них повноважень та обов’язків. Належне 

виконання цих обов’язків забезпечує неухильне дотримання положень 

законодавства та трудових прав інших осіб. Натомість гарантією, що посадові 

особи підприємства будуть належним чином виконувати покладені на них 

обов’язки, є встановлення відповідальності таких осіб за порушення 

законодавства про працю. При цьому за такі порушення встановлюється 

декілька видів відповідальності, які  в сукупності утворюють відповідну 

забезпечувальну систему. Тому відповідальність посадових осіб підприємства 

доцільно досліджувати комплексно в розрізі відповідних видів 

відповідальності. 

 Першими для дослідження обрано дисциплінарну та матеріальну 

відповідальність посадових осіб підприємства за порушення законодавства про 

працю. Ці види відповідальності є інститутами, які випливають із положень 

трудового законодавства та є предметом дослідження науки трудового права. 

Актуальність дослідження полягає у відсутності комплексних та ґрунтовних 

розробок, які б у повній мірі розкрили проблематику особливостей 

дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб підприємства 

за порушення законодавства у сфері праці. 

 У контексті прикладного характеру обрана тема має високий рівень 

суспільної значимості, оскільки інститут дисциплінарної та матеріальної 
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відповідальності забезпечує належне функціонування підприємств у всіх 

сферах його діяльності загалом та у сфері організації трудових правовідносин 

зокрема. Крім цього, посадові особи підприємства – надзвичайно поширена 

категорія працівників, а тому дослідження і регулювання їх посадових 

обов’язків та відповідальності є важливим з точки зору значної ролі цих 

інститутів у системі трудових правовідносин як в межах конкретного 

підприємства, так і в межах економічної та соціальної системи в державі 

загалом. Тому теоретико-практичний аналіз даної проблематики буде мати 

значний потенціал як для використання у практичній юридично-кадровій 

роботі на конкретних підприємствах, так і у навчальній діяльності з підготовки 

фахівців у сфері трудового права.  

 Враховуючи те, що інститут дисциплінарної та матеріальної 

відповідальності є особливим видом відповідальності у межах трудових 

правовідносин, зазначимо, що цієї проблематики торкалися багато науковців. 

Так, матеріальну або ж дисциплінарну відповідальність досліджували, зокрема, 

такі вчені: О.Т. Барабаш, Я.І. Безугла, Н.Б. Болотіна, B.C. Венедиктов,                   

Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков, П.І. Жигалкін, І.В. Зуб, Д.О. Карпенко,                   

Р.І. Кожушко, С.І. Кондратьєв, Л.І. Лазор, А.Р. Мацюк, В.І. Нікітінський,              

Р.І. Обручков, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський,                       

А.В. П’ятаков, В.Г. Ротань, Л.А. Сироватська, В.Н. Скобелкін, С.А. Соболєв, 

М.П. Стадник, Б.С. Стичинський, Ю.В. Ткалич, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, 

В.В. Юровська та інші. Результати досліджень становлять теоретичну основу 

дисциплінарної та матеріальної відповідальності, дають змогу стверджувати, 

що відповідна проблематика була розроблена на належному рівні. Однак 

особливості та інші аспекти такої відповідальності конкретно щодо посадових 

осіб підприємств були описаними лише фрагментарно, особливо у тій частині, 

яка стосується порушення законодавства у сфері праці. З огляду на наведене, 

можна резюмувати, що сфера дисциплінарної та матеріальної відповідальності 

посадових осіб підприємства є актуальним предметом дослідження. 

Як особливий вид юридичної відповідальності у трудовому праві, 

загальні основи дисциплінарної відповідальності були предметом досліджень 
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багатьох науковців. Так, К.В. Коваленко визначає дисциплінарну 

відповідальність як зазнання (претерпіння) особою, винною у порушенні норм 

трудової дисципліни (дисциплінарний проступок), негативних наслідків з боку 

уповноваженого суб’єкта, що виражаються у дисциплінарних стягненнях [70,  

с. 235]. Визначення відповідальності, як зазнання негативних наслідків, звужує 

цю більш широку з етимологічної точки зору категорію до самого факту 

застосування таких негативних наслідків у вигляді дисциплінарних стягнень. 

Однак в науці саме у вужчому правовому розумінні у переважній більшості 

випадків трактується категорія «відповідальність», на відміну від 

філософського розуміння цієї категорії як певного відношення дій та їх 

наслідків у суспільстві. У цьому контексті можна зазначити позицію                   

Ю.П. Орловського, який вважає, що дисциплінарна відповідальність є 

правовим явищем, і тому юридичний характер носять і дисциплінарні 

стягнення, кожне з яких можна розглядати як захід відповідальності [71,                

c. 8-10]. З наведеним необхідно погодитись, оскільки занадто широке 

тлумачення категорії «дисциплінарна відповідальність» буде втрачати 

практично-прикладний зміст як терміна трудового права, який позначає 

відповідний інститут. З наведених позицій доцільно резюмувати, що поняття 

«дисциплінарна відповідальність» нерозривно пов’язане із поняттям 

«дисциплінарне стягнення», яке науковці вважають ключовим. 

Такий стан речей не є дивним, адже КЗпП використовує дослівно термін 

«дисциплінарна відповідальність» лише чотири разу у наступних положеннях: 

у ч. 1 ст. 252-8, ч. 2, 9 ст. 252, ч. 2 ст. 147-1. Натомість у главі Х Кодексу 

«Трудова дисципліна», яка покликана встановити правові основи інституту 

дисциплінарної відповідальності у трудовому праві, у переважній більшості 

використовується термін «дисциплінарне стягнення» [1], що зумовило 

переважання поняття «дисциплінарне стягнення» у праварозумінні 

дисциплінарної відповідальності у визначеннях більшості науковців. Хоча для 

такого трактування є обґрунтовані підстави, однак потрібно відзначити, що 

притягнення до дисциплінарної відповідальності є категорією більш широкою 

та включає в себе не лише накладення дисциплінарного стягнення. Це 
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стосується як теоретичної категорії, так і самого правового інституту, який 

регулює багато аспектів, які не лише пов’язані із самим дисциплінарним 

стягненням.  

У свою чергу, проект Трудового кодексу України від 27.12.2014 № 1658 

частіше оперує та надає основи для правильного розуміння юридично-

значимого терміна «дисциплінарна відповідальність». Регулюванню інституту 

дисциплінарної відповідальності присвячена однойменна глава 1 книги восьмої 

проекту [72].  

Як зазначає В.В. Середа, дисциплінарна відповідальність є одним із видів 

юридичної відповідальності, що полягає в обов’язку працівника відповідати 

перед керуючим суб’єктом або уповноваженим органом за скоєний ним 

дисциплінарний проступок, сутність якого полягає в невиконанні або в 

неналежному виконанні працівником покладених на нього трудових чи 

службових обов’язків, і понести дисциплінарні стягнення, передбачені 

законодавством [73, с. 23]. Таким чином підкреслюється те, дисциплінарна 

відповідальність є самостійним видом відповідальності у межах трудового 

права та породжена неналежним виконанням працівником покладених на нього 

обов’язків. Це застереження має практично-прикладне значення, адже вказує на 

те, що як до самостійного виду відповідальності та стягнень працівника може 

бути притягнуто незалежно від того, чи був останній притягненим до інших 

видів відповідальності, таких як матеріальна, кримінальна, адміністративна, 

тощо. Щодо посадових осіб підприємства, то визначення дисциплінарної 

відповідальності як повністю самостійного виду стягнення має особливе 

значення, оскільки за порушення законодавства у сфері праці зазвичай 

передбачена законодавством ще й адміністративна або ж інша відповідальність. 

Також слід звернути увагу, що загальною підставою та ознакою дисциплінарної 

відповідальності є саме невиконання покладених на таку особу трудових та 

посадових обов’язків відповідно до трудової функції посадової особи на 

підприємстві. Тобто сам склад відповідного трудового правопорушення як 

умови несення дисциплінарної відповідальності посадової особи підприємства 

за порушення законодавства у сфері праці випливає із системи регулювання 
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трудових відносин. З наведеного можна зробити висновок, що таке трудове 

правопорушення може бути встановленим як у законодавстві та в актах 

локального трудового регулювання, так і у відповідних трудових договорах 

(контрактах), що укладаються із посадовими особами підприємства.  

М.Д. Бойко вважає, що дисциплінарна відповідальність полягає в 

обов’язку працівника відповідати перед власником або уповноваженим ним 

органом за скоєний ним дисциплінарний проступок і понести дисциплінарні 

стягнення, передбачені нормами трудового права [74, c. 234]. Звернімо увагу, 

що категорію «обов’язок» для тлумачення поняття та сутності дисциплінарної 

відповідальності використано також попередніми науковцями. Тут потрібно 

підкреслити, що визначення дисциплінарної відповідальності працівника як 

«обов’язку» є поширеним та зустрічається у переважній більшості праць, які 

стосувалися визначення та тлумачення змісту дисциплінарної відповідальності. 

Наприклад, К.Н. Гусова зазначає, що дисциплінарна відповідальність являє 

собою обов’язок працівника нести покарання, передбачене нормами трудового 

права, за винне, протиправне невиконання своїх трудових обов’язків [75,               

c. 102-103]. Очевидно, відповідальність та обов’язок – різні категорії трудового 

права, проте слід мати на увазі, що у даному випадку інститут дисциплінарної 

відповідальності також передбачає ті чи інші обов’язки у сфері трудово-

деліктних правовідносин. При цьому «відповідати перед власником» чи іншим 

уповноваженим органом за скоєний дисциплінарний проступок більше вказує 

на наявність сталого правовідношення. Тобто, посадова особа підприємства 

несе відповідальність за дії, які вона здійснює з використанням своїх 

повноважень постійно, незалежно від факту наявності проступку чи ні – в 

цьому полягає широкий філософський зміст відповідальності.  

Керуючись вищенаведеним для характеристики відповідальності 

посадової особи підприємства, вважаємо за доцільне запропонувати 

використання категорії «правовідношення» для визначення поняття 

дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства у сфері праці. 

При цьому таке правовідношення буде мати багатосторонній характер, 

виходячи із змісту трудового правопорушення, – між посадовою особою та 
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власником, між посадовою особою та працівниками, чиї трудові права та 

законні інтереси було порушено, між посадовою особою та уповноваженими 

державними органами щодо притягнення до відповідальності публічно-

правового характеру. Саме це зумовлює необхідність дослідження різних видів 

відповідальності в обраній сфері крізь призму правовідношень – сталого та 

одиничного, пов’язаних із абстрактним чи конкретним порушенням 

законодавства у сфері праці.  

 Зазначимо, що в міру відсутності законодавчого визначення поняття 

«дисциплінарна відповідальність» у законодавчому акті, визначення його 

розуміння відбулось на теоретичних рівнях. Усі їх проаналізувати та навести в 

межах одного дослідження неможливо. Так, окрім наведених вище науковців, 

свій акторський внесок у розуміння дисциплінарної відповідальності внесли 

А.В. Андрушко [76], І.Л. Бородін [77], М.О. Кабаченко [78], В.П. Пєтков [79] та 

багато інших. У більшості випадків сутнісна та змістовна складова за винятком 

певних особливостей у представників науки залишається незмінною. Однак 

доцільно звернути увагу, що дисциплінарна відповідальність також була 

об’єктом досліджень у частині такої відповідальності державних службовців, 

що має змішаний адміністративний та трудовий характери регулювання та 

наукових розробок. О.О. Чумак, наприклад, розглядав особливості 

дисциплінарної відповідальності працівників державної виконавчої служби 

[80]. Це зумовлює необхідність впровадження у правову науку такої категорії 

як «загальна» та «спеціальна» дисциплінарна відповідальність. 

Так, К.В. Коваленко визначає загальну дисциплінарну відповідальність як 

зазнання особою, винною у порушенні норм трудової дисципліни, негативних 

наслідків з боку уповноваженого суб’єкта, що виражається у дисциплінарних 

стягненнях, види та підстави застосування яких передбачено КЗпП. Різницю із 

спеціальною відповідальністю науковець наводить у тому контексті, що види та 

підстави застосування дисциплінарних стягнень передбачено спеціальними 

нормативно-правовими актами (закони, статути, положення) [70, с. 235]. 

Справді, таке розмежування у науці є, однак ми вважаємо, що на такі позиції 

щодо розмежування можна глянути із нової точки зору. Такий поділ у доктрині, 
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на нашу думку, викликає багато проблем і неузгодженостей теоретичного 

характеру, які потребують більш детального аналізу. Оскільки ця позиція є 

поширеною в науці, то для повноти дослідження теоретико-практичної природи 

дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства необхідно 

надати відповідь, чи така відповідальність буде спеціальною, чи загальною.  

У контексті наведеного науковцем розмежування, наприклад щодо 

підстав для застосування дисциплінарних стягнень, слід зазначити наступне: за 

загальним правилом такі підстави конкретно не деталізуються, а роботодавець 

чи уповноважена ним особа (орган) вже самі вирішують, яке стягнення за 

конкретне правопорушення застосувати до працівника. Тобто, підстави є 

складом правопорушення та можуть передбачатися як в законодавстві, так і 

бути визначеними у актах локального правового регулювання чи трудових 

договорах. По суті, визначення трудових обов’язків працівника, які він 

неналежно виконує, – та ж підстава для притягнення до відповідальності, а такі 

підстави можуть бути зазначені не лише в законодавстві. Більше того, у 

переважній більшості випадків підстави для притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників не передбачені законодавчими актами, а 

вносяться на рівні локального правового регулювання та трудових договорів. 

Як виняток, можемо навести новий Закон України «Про державну службу», у 

ст. 65 якого визначено підстави притягнення державного службовця до 

відповідальності [81]. Проте потрібно відзначити, що багато таких положень 

мають відсильний характер. Наприклад, формулювання «невиконання своїх 

обов’язків» відсилає нас до актів, у яких такі обов’язки передбачені. А це, 

зазвичай, трудові договори та акти локального правового регулювання 

трудових правовідносин. 

Крім того, науковцем наведено формулювання «підстави застосування 

дисциплінарних стягнень» [70, с. 235], встановлення яких у спеціальних 

законах, статутах, положеннях є, на думку вченого, визначальною ознакою 

спеціальної дисциплінарної відповідальності. Таким прикладом можуть бути 

положення ст. 66 уже наведеного Закону України «Про державну службу», 

якими встановлено загальні умови застосування конкретного виду 
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дисциплінарного стягнення [81]. Однак такі умови – це радше виняток, а не 

правило, що зумовлює недоцільність використання «підстав застосування 

дисциплінарних стягнень» як умов для розмежування спеціальної 

дисциплінарної відповідальності від загальної. Доцільніше у цій ситуації 

говорити саме про «підстави застосування дисциплінарних стягнень» як 

визначальну ознаку для спеціальної дисциплінарної відповідальності. Однак і в 

цьому випадку за загальним правилом доцільність виділення такої визначальної 

ознаки спеціальної дисциплінарної відповідальності викликає сумнів з огляду 

на те, що такі підстави як щодо загальної, так і спеціальної дисциплінарної 

відповідальності у більшій мірі врегульовані у трудових договорах (контрактах) 

або ж на рівні локального правового регулювання.  

Наближену позицію щодо загальної та спеціальної дисциплінарної 

відповідальності наводить В.В. Середа. Найбільш унікальною ознакою 

розрізнення загальної та спеціальної відповідальності, на думку вченого, є те, 

що у спеціальній дисциплінарній відповідальності працівники за вчинений 

дисциплінарний проступок несуть покарання в межах спеціальних нормативних 

актів, якими передбачено більш суворі заходи дисциплінарного впливу, що 

реалізуються шляхом застосування особливої процедури їх застосування [73,             

с. 24]. По-перше, щодо суворості заходів впливу, то найбільш суворим 

дисциплінарним стягненням є звільнення. Останнє врегульоване в КЗпП, а 

отже, помилково стверджувати про суворість стягнення як ознаку спеціальної 

дисциплінарної відповідальності. Те ж саме стосується і особливої процедури 

застосування стягнень у межах спеціальної відповідальності. Очевидно, що у 

інших законодавчих актах більш деталізована процедура притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, якщо така встановлена, однак особливості 

відповідних процедур також можуть бути встановленими в межах окремих 

підприємств на рівні локального правового регулювання. Крім цього, у 

приватній сфері дисциплінарна практика підлягає самоформуванню на основі 

взаємодії таких суб’єктів як власник, уповноважений ним орган та працівники і 

профспілки і не обов’язково процедурні аспекти притягнення до 

відповідальності будуть детально формально визначені, як це є у регулюванні 
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дисциплінарних проваджень в актах адміністративного законодавства щодо 

державних службовців. Тому в більшій мірі з огляду на невизначеність поняття 

«особлива процедура», яка в межах кожного підприємства може підлягати 

окремому регулюванню, цю ознаку виділити як основоположну також складно.  

Найбільш обґрунтованою ознакою, на підставі якої все ж таки відповідне 

розмежування можна здійснити, є «несення покарання в межах спеціальних 

нормативних актів», що дослівно зазначено В.В. Середою [73, с. 24]. Така ж 

позиція висловлена М.Д. Бойком, на думку якого загальна дисциплінарна 

відповідальність застосовується до всіх працівників, за винятком тих, які 

підлягають спеціальній відповідальності, натомість спеціальна дисциплінарна 

відповідальність передбачена тільки для конкретно визначених категорій 

працівників на підставі спеціальних нормативно-правових актів [74, c. 238]. 

Вважаємо останню позицію найбільш обґрунтованою та лаконічною. З неї 

можна чітко простежити думку науковця з приводу того, що підставою для 

виділення спеціальною дисциплінарної відповідальності є, по-перше, конкретна 

категорія працівників, по-друге, їх окреме регулювання на підставі окремих 

нормативно-правових актів. Саме сукупність цих двох підстав дає можливість 

вказати, що відповідна конкретна дисциплінарна відповідальність є 

спеціальною. Однак, виходячи з такого формулювання, зазначимо, що виникає 

логічне питання, про який нормативно-правовий акт йдеться – закон, 

підзаконний нормативно-правовий акт, чи інший акт локального регулювання  

 Для цього можна звернутися до ст. 147 КЗпП, якою зазначено, що, крім 

догани та звільнення за порушення трудової дисципліни, до окремих категорій 

працівників може бути застосовано інші дисциплінарні стягнення, якщо це 

передбачено законодавством, статутами і положенням про дисципліну [1]. 

Щодо трактування складу терміна законодавства, то тут необхідно керуватися 

рішенням Конституційного Суду України від 09.07.1998 № 12-рп/98, відповідно 

до положень якого під законодавством необхідно розуміти закони України, 

чинні міжнародні договори України, згода наобов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази 

Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті 
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в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів 

України [82]. Однак юридичну природу таких актів як «статути» та «положення 

про дисципліну», які діють у поєднанні із законодавством, окремо не 

визначено. Тобто, із формального тлумачення положень вказаної статті не 

можна визначити, чи такі статути та положення повинні затверджуватись також 

на рівні законодавства, чи у будь-якій іншій формі.  

 Як приклад, можемо навести Дисциплінарний статут Збройних Сил 

України, затверджений на рівні Закону [83], чи старий Дисциплінарний статут 

прокуратури України, затверджений постановою Верховної Ради України [84], 

або ж Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України [82], тощо. Усі ці акти 

входять у розуміння поняття «законодавство», викладене у вищенаведеному 

рішенні КСУ [82]. Однак, чи такі Статути чи Положення про дисципліну 

можуть затверджуватися на рівні конкретного підприємства з відповідними 

положеннями щодо встановлення інших дисциплінарних стягнень – питання, 

яке залишатиметься спірним у науці та практиці. Наприклад, на думку 

провідного спеціаліста відділу з питань праці Департаменту соціального, 

трудового та гуманітарного законодавства Міністерства юстиції України 

(сучасне Управління соціального, трудового та гуманітарного законодавства 

Департаменту публічного права Мін’юсту) А.О. Мішенкова, до працівника 

одночасно можуть бути застосовані одне дисциплінарне стягнення та інші 

заходи впливу, що передбачені локальними актами [85]. В цьому випадку 

вимушені не погодитись із фахівцем, оскільки переконані, що юридична 

відповідальність повинна регулюватися на принципах верховенства права, який 

включає також засади юридичної визначеності. Тому до працівника можуть 

бути застосовані виключно визначені в законодавстві заходи впливу, які в 

трудовому праві представлені інститутами дисциплінарної та матеріальної 

відповідальності. Через неоднозначність законодавства у підприємства справді 

є можливість прийняти на локальному рівні положення про трудову дисципліну 

чи відповідний статут, однак у ньому в ідеалі не повинно бути положень, у 

тому числі щодо додаткових видів дисциплінарних стягнень, якщо вони 



 

 

70 

погіршують становище найманого працівника у сфері трудово-деліктних 

правовідносин у порівнянні з положеннями законодавства.  

 Проте ця проблематика відпаде із прийняттям нового Трудового кодексу 

України, який чітко і недвозначно забезпечить врегулювання наведененого 

питання. Відповідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 362 Проекту, лише законами можуть бути 

встановлені інші види дисциплінарних стягнень [72]. Пропоноване положення 

можна вважаємо позитивним, оскільки воно вносить юридичну визначеність у 

регулювання одного з видів юридичної відповідальності, яка може бути 

застосована, у тому числі, і до посадових осіб підприємств.  

У контексті вищезазначеного можна також вказати, що регулювання 

дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємств за порушення 

законодавства у сфері праці, крім положень відсильного характеру, відсутні, а 

отже, не відрізняється спеціальним регулюванням. Так, у ч. 1 ст. 265 КЗпП 

зазначено: «Посадові особи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні 

законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним 

законодавством» [1]. Проте чинне законодавство не має відповідних 

особливостей правового регулювання, крім тих, які випливають із можливості 

застосування контрактної форми трудового договору з окремими категоріями 

посадових осіб підприємства, про які зазначимо згодом.  

  З огляду на все вищесказане, можемо зробити висновок, що 

виділення загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності є 

недоцільним як щодо посадових осіб підприємства, так і щодо найманих 

працівників загалом. Тому пропонуємо відмовитись від концепції поділу 

дисциплінарної відповідальності, яка поширена в науці, та замінити її на 

виділення загальних та спеціальних заходів дисциплінарного стягнення. 

Також варто зазначити, що перспективним є виділення інших видів 

дисциплінарної відповідальності, аніж загальні та спеціальні, та здійснення 

нового аналізу останніх в межах певної класифікації, чого ми не можемо 

здійснити у межах даної роботи, не вийшовши за предмет дослідження.  
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 Враховуючи те, що нами визначено, як недоцільне розглядати 

дисциплінарну відповідальність посадових осіб підприємства в розрізі її видів – 

загальної та спеціальної, повернімось до визначення здійснюваної нами 

категорії, склад якої обмежується не лише особливою категорією працівників, 

але й тим, що порушення покладених на посадових осіб трудових обов’язків 

пов’язане із порушенням законодавства у сфері праці. 

 Враховуючи це та підбиваючи підсумки попередньо здійсненого 

аналізу, визначимо досліджувану категорію наступним чином: 

«Дисциплінарна відповідальність посадових осіб підприємства за 

порушення законодавства у сфері праці – інститут трудового права, який 

полягає у правовідношенні посадової особи із власником чи 

уповноваженим ним органом з приводу здійснення її трудових обов’язків 

організаційно-розпорядчого та/або адміністративно-господарського 

характеру пов’язаних з управлінням, організацією та локальним 

регулюванням трудових правовідносин з іншими працівниками 

підприємства, які підпорядковані в тій чи іншій мірі такій посадовій особі; 

і за такого правовідношення при здійсненні порушень трудових прав 

підпорядкованих працівників з вини посадової особи (вчиненні трудового 

правопорушення) до неї власником або уповноваженим ним органом 

застосовується дисциплінарне стягнення на умовах, визначених 

законодавством чи іншими актами, до яких законодавство відсилає».  

Вище нами зазначалося, що законодавче правове регулювання 

дисциплінарної відповідальності посадових осіб не має спеціального 

регулювання, однак це не означає, що відповідна сфера не має особливостей, 

які випливають із правової природи цих правовідносин та практики їх 

застосування. Розкривати ознаки дисциплінарної відповідальності в даному 

дослідженні окремо не бачимо сенсу з огляду на те, що, по-перше, спеціальні 

ознаки випливають із аналізу досліджуваної категорії, а загальним ознакам вже 

приділено значну увагу науковцями, крім того, вони будуть перегукуватися з 

виділеними нами ознаками щодо юридичної відповідальності за трудове 
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правопорушення загалом. Тому зосередимось на встановленні основних ознак 

дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства у сфері праці.  

Першою особливістю дисциплінарної відповідальності посадових осіб 

підприємства є те, що така відповідальність пов’язана із порушенням 

трудових прав підпорядкованих найманих працівників, у тому числі самої 

посадової особи. Іншими словами, об’єктом трудового правопорушення є 

трудові правовідносини із підпорядкованими особами та самою такою 

посадовою особою.  

Хоча остання теза може виявитись вкрай дивною, однак насправді 

можливі ситуації, коли відповідальна особа у сфері праці може нести 

відповідальність за порушення законодавства у сфері праці щодо себе. Таке 

порушення полягатиме, наприклад, у невиконанні вимог стосовно сплати в 

повному розмірі єдиного соціального внеску (найчастіше трапляється), 

порушенні імперативних вимог щодо відпустки тощо. Крім цього, як вже 

зазначалося, будь-яке порушення законодавства у сфері праці матиме об’єктом 

такого правопорушення трудові права найманих працівників, проте необхідно 

мати на увазі, що підлягати дисциплінарній відповідальності за відповідне 

правопорушення може лише та особа, яка в міру покладених на неї трудовим 

договором, актами локального правового регулювання та законодавством 

обов’язків виконує організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-

господарські функції по відношенню до конкретних працівників, трудові права 

яких порушено, залежно від тяжкості таких порушень законодавства. Тобто тут 

прослідковується чіткий взаємозв’язок дисциплінарної відповідальності із 

повноваженнями посадової особи у сфері управлінсько-організаційного 

забезпечення управління трудовими відносинами. 

 Отже, дисциплінарна відповідальність може настати за умови порушення 

трудових прав підпорядкованих осіб та самої посадової особи за умови 

наявності відповідних повноважень.  

 Другою особливістю є повне дублювання підстав дисциплінарної 

відповідальності посадових осіб та відповідних підстав для притягнення до 

адміністративної відповідальності.  
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 Специфікою дисциплінарної відповідальності є те, що підстави для її 

застосування визначені доволі широко. Так, ч. 1 ст. 140 Кодексу законів про 

працю встановлено, що відповідними підставами для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності є порушення трудової дисципліни 

працівником [1]. Відповідна стаття не є достатньо інформативною у плані 

спеціального правового регулювання праці службових осіб, адже категорія 

«трудова дисципліна» не в повній мірі наголошує на основні підстави несення 

дисциплінарної відповідальності посадовими особами підприємства. 

Незважаючи на те, що поняття трудової дисципліни є важливим терміном, 

який, зокрема, є підставою для притягнення до адміністративної 

відповідальності, неодноразово використовується в КЗпП у відповідних 

положеннях, однак Кодекс визначення відповідного поняття не надає, що 

зумовило сталі наукові пошуки у сфері визначення цього поняття. Вважаємо, 

що проблема визначення підстав та самого поняття трудової дисципліни є 

суттєвим недоліком законодавства, про що буде йти мова детальніше. Однак 

щодо посадових осіб більш доцільно, як на підставу притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, вказувати на порушення ними обов’язків, які 

виникають із положень трудових договорів, локального правового регулювання 

та законодавства. Не вдаючись до глибокого аналізу законодавства щодо 

терміна «трудова дисципліна» та, відповідно, підстав для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, можемо зазначити, що це поняття вживається 

у широкому розумінні, тому порушення посадовою особою підприємства своїх 

обов’язків у сфері дотримання законодавства про працю та трудових прав 

підпорядкованих їй працівників також вважатиметься порушенням трудової 

дисципліни і буде підставою для притягнення до дисциплінарної 

відповідальності.  

 Проаналізувавши положення ст. 41 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення під назвою «Порушення вимог законодавства про працю та 

про охорону праці», де формулювання «інші порушення вимог законодавства 

про працю» та порушення «інших нормативних актів про охорону праці» 

визначено як самостійний склад правопорушень [8], можна стверджувати, що ці 



 

 

74 

норми містять санкції, які настільки широко визначені, що включають будь-

які підстави несення дисциплінарної відповідальності посадової особи за 

порушення законодавства про працю. Це стосується, в тому числі, порушення 

прав підпорядкованих осіб, які виникають не із положень трудового 

законодавства, а із положень трудових договорів, актів соціального партнерства 

та локального правового регулювання, адже всі вони забезпечуються 

відповідними загальними законодавчими механізмами, а їх порушення буде 

трактуватися як порушення трудових прав працівників, яке одночасно 

вважатиметься порушенням положень законодавства у сфері праці, які 

визначають обов’язковість забезпечення трудових прав, передбачених не на 

законодавчому рівні, та їх дотримання роботодавцем.  

Тобто, якщо є підстави для притягнення особи до дисциплінарної 

відповідальності за порушення законодавства у сфері праці, очевидно будуть 

також підстави для притягнення її до відповідної адміністративної 

відповідальності. 

 Третьою особливістю дисциплінарної відповідальності посадової 

особи підприємства за порушення законодавства у сфері праці є 

необов’язковість її застосування. 

 У даному випадку слід пам’ятати про те, що застосування відповідного 

стягнення, незважаючи на те, чи було притягнуто особу до іншого виду 

відповідальності, є правом, а не обов’язком власника чи уповноваженого ним 

органу. Тому формулювання у ч. 1 ст. 140 КЗпП [1] «за порушення трудової 

дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів 

стягнення» потрібно трактувати не лише як заборону застосовувати обидва 

види відповідних стягнень одночасно, але й дискрецію власника чи 

уповноваженого ним органу у сфері деліктно-трудових правовідносин за 

участю посадових осіб підприємства. 

 Тому можна резюмувати, що власник чи уповноважений ним орган не 

зобов’язаний притягувати до дисциплінарної відповідальності посадову особу, 

якщо нею вчинено відповідне правопорушення. Це вказує на те, що такий вид 

відповідальності випливає із правовідносин дискретних внутрішньо-



 

 

75 

організаційних відносин на підприємстві, уповноваженими суб’єктами яких є 

власник або уповноважений ним орган та посадова особа, яка наділена 

повноваженнями у сфері трудових правовідносин щодо їх організації по 

відношенню до інших працівників та себе самої. 

 Як четверту специфічну особливість дисциплінарної відповідальності 

посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці 

відзначимо можливість встановлення повноважень, підстав та рівня такої 

відповідальності у положеннях трудових договорів та контрактів, інших 

актах соціально партнерського чи локального правового регулювання.  

 В основному, коли йдеться про порушення законодавства про працю 

посадовою особою, мається на увазі відповідальність директора, інших 

посадових осіб підприємства за порушення конкретної норми закону. Однак 

сам порядок регулювання трудових правовідносин та міру належної поведінки 

посадової особи у цій сфері може бути закріплено у внутрішніх актах 

підприємства, наприклад, відповідними посадовими інструкціями, іншими 

локальними актами індивідуального та/або нормативного характеру. Також 

потрібно мати на увазі, що на підприємстві може діяти розгалужена система 

делегованих повноважень у сфері кадрової роботи, а тому широке коло 

уповноважених осіб у сфері трудових правовідносин матиме наслідком 

розширення деліктоздатних суб’єктів щодо порушень законодавства у сфері 

праці. По суті таким делегуванням перекладаються права та обов’язки власника 

підприємства із забезпечення дотримання положень трудового законодавства та 

трудових прав найманих працівників на відповідних посадових осіб.  

 Не менш важливою є контрактна форма регулювання трудових 

правовідносин у наведеній сфері, яка розширює роль даної особливої форми 

трудового договору у трудово-деліктних правовідносинах. Відповідно до ст. 21 

Кодексу законів про працю України у контракті, зокрема, можуть 

встановлюватись права та обов’язки і відповідальність сторін [1]. Очевидно, що 

таку відповідальність – матеріальну та дисциплінарну, можливо та доцільно 

передбачити щодо відповідних посадових осіб з приводу організації та 

управління трудовими правовідносинами на підприємстві. 
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 Отже, можна підтвердити особливу роль індивідуального й 

нормативного локального правового регулювання у сфері визначення прав, 

обов’язків і відповідальності посадових осіб з приводу реалізації їхніх 

повноважень у сфері трудових правовідносин та додержання законодавства про 

працю. 

 Резюмуючи, можна зазначити, що крім більш загальних ознак і 

характерних рис, які притаманні дисциплінарній, а також і юридичній 

відповідальності у трудовому праві загалом, дисциплінарна відповідальність 

посадових осіб підприємств за порушення законодавства у сфері праці містить 

ряд цікавих характерних особливостей, які характерні тільки для даного 

вузького виду відповідальності конкретної категорії працівників. 

 Іншою видом відповідальності, повністю пов’язаного з положенням 

трудового законодавства, є інститут матеріальної відповідальності. Ця 

відповідальність має особливе значення у сфері дотримання норм трудового 

законодавства посадовими особами підприємства, оскільки не лише виконує 

певні превентивні та каральні функції, але й може забезпечити мінімізацію 

втрат власника в особі підприємства, які останнє може понести у зв’язку з 

необхідністю здійснити компенсацію, пов’язану з відновленням порушених 

трудових прав працівників чи сплатою відповідних штрафних санкцій, якщо 

такі витрати підприємства спричинені діями чи бездіяльністю його посадових 

осіб. 

 В.І. Щербина визначає матеріальну відповідальність у трудовому праві 

України як передбачену нормами трудового законодавства необхідність для 

однієї із сторін трудових правовідносин відшкодувати матеріальну шкоду (а в 

деяких випадках і моральну), заподіяну іншій стороні внаслідок неналежного 

виконання своїх трудових обов’язків [86, с. 31]. Не можемо погодитись із тим, 

що в окремих випадках підлягатиме відшкодуванню моральна шкода, оскільки 

це суперечить як правовій природі матеріальної відповідальності, так і 

відповідному нормативно-правовому регулюванню. Загальновідомо, що 

сторонами трудового договору є працівник та роботодавець, останньому не 

притаманна така категорія як «моральна шкода». Якщо ж мова йде про 
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роботодавця-фізичну особу, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, 

то у такому разі необхідно підкреслити, що моральна шкода – предмет 

регулювання цивільним правом і її відшкодування не відноситься до предмета 

регулювання нормами інституту матеріальної відповідальності та й трудового 

права загалом. Тому визначаючи як загальне поняття матеріальної 

відповідальності, так і поняття матеріальної відповідальності посадових осіб 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці, необхідно звертати 

особливу увагу на те, що таку відповідальність потрібно відмежовувати від 

цивільно-правової на основі правильної кваліфікації правовідносин та 

законодавства, яке до них застосовується, а також особливу увагу приділяти 

межам такої відповідальності.  

Ю.В. Ткалич зазначає, що матеріальна відповідальність – це добровільне 

чи примусове відшкодування стороною трудового договору шкоди за збиток, 

завданий іншій стороні майновим або (і) немайновим, протиправним, винним 

невиконанням або неналежним виконанням своїх трудових обов’язків 

внаслідок дії чи бездіяльності, в порядку і розмірі, визначеному законодавством 

[87, с. 227]. По-перше, ми вважаємо, що при визначенні матеріальної 

відповідальності необхідно уточняти, що така відповідальність завжди 

передбачає відшкодування саме шкоди, завданої працівником роботодавцю, 

тому тоді, коли ці сторони чітко визначені, недоцільно використовувати термін 

«стороною стороні». По-друге, також скептично відносимося до формулювання 

«добровільного чи примусового» відшкодування. Адже у випадку інших видів 

відповідальності також відшкодування шкоди може здійснюватися як у 

добровільному, так і примусовому порядку,  наприклад при притягненні до 

цивільно-правової відповідальності. На нашу думку, в переважній більшості 

випадків завданий збиток відшкодовується у рамках матеріальності 

відповідальності все таки у примусовому порядку, однак це не є визначальним і 

таку характеристику недоцільно застосовувати у визначенні. По-третє, не 

зовсім зрозумілою для нас є ознака «майновим або (і) немайновим» 

протиправним діянням. З нашої точки зору, така характеристика не зовсім 

стосується видів протиправних діянь, вона скоріше описує вид шкоди, однак 
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залишаємо за автором право на відповідну думку. Крім цього, не 

применшуючи ролі автора у розробці проблематики матеріальної 

відповідальності у трудовому праві, все ж підкреслимо, що наша коректна 

критика відповідної позиції спрямована, у першу чергу, на оптимальне 

визначення досліджуваної категорії.  

На думку Р.І. Обручкова, матеріальну відповідальність, відповідно до 

змісту та характеру норм діючого законодавства України, слід розуміти як 

обов’язок однієї сторони трудового договору (контракту) відшкодувати шкоду, 

завдану іншій стороні. На думку науковця, з вищенаведеного випливає, що 

оскільки сторонами трудового договору (контракту) можуть бути лише два 

суб’єкти (працівник і роботодавець), матеріальна відповідальність поділяється 

на два види саме за суб’єктним складом [88, с. 604]. З такою позицією не 

можемо погодитись з вищенаведених підстав. За суб’єктами поділ матеріальної 

відповідальності може проводитись за різними підставами, наприклад за 

відповідальністю посадових осіб підприємства, яка буде лише одним з видів 

відповідного поділу. Натомість у правовідносинах з приводу матеріальної 

відповідальності, як вже було підкреслено, деліктоздатним суб’єктом є лише 

працівник, а не роботодавець, відповідальність якого перед працівником носить 

інший характер. При цьому приведене визначення є занадто вузьким, що не 

дозволяє у повній мірі відмежувати матеріальну відповідальність від цивільно-

правової.  

 Свої позиції на праворозуміння матеріальної відповідальності, як і у 

випадку з дисциплінарною відповідальністю, надавали такі науковця як                

Д.М. Кравцов [89], О.М. Лук’янчиков [90], С.М. Прилипко [91], Н.М. Хуторян 

[63], В.В. Юровська [92] та багато інших. Вважаємо, що їх наукові позиції 

обов’язково потрібно врахувати при наданні власного визначення 

дисциплінарної відповідальності у межах даного предмета дослідження.  

Отже, матеріальна відповідальність посадової особи підприємства за 

порушення законодавства у сфері праці – особливий вид відповідальності в 

трудовому праві, за якого між працівником – посадовою особою 

підприємства, та роботодавцем існує правовідношення з приводу 
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відшкодування посадовою особою шкоди, що завдана майну 

підприємства, або фінансових втрат, що виникли через дії чи бездіяльність 

такої посадової особи, які полягали у неналежному виконанні посадових 

обов’язків з приводу адміністрування трудових правовідносин на 

підприємстві та забезпечення трудових прав підпорядкованих працівників, 

внаслідок чого така шкода (фінансові втрати) були завдані підприємству, 

та підлягає відшкодуванню в межах, визначених законодавством, а в 

поодиноких випадках – в інших актах.  

У доктрині трудового права слушно зазначається, що в КЗпП визначено 

два види матеріальної відповідальності працівників: обмежена і повна. Отже, 

ключовим у дослідженні специфіки матеріальної відповідальності щодо тих чи 

інших категорій найманих працівників та в особливих випадках є встановлення 

меж матеріальної відповідальності.  

Спеціальне законодавство, яке визначає елементи статусу посадової 

особи підприємства в межах управлінської системи, не містить відповідного 

спеціального правового регулювання матеріальної відповідальності посадових 

осіб. Натомість воно обмежується загальними нормами, які також мають 

бланкетний характер, проте й у інших нормативно-правових актах у галузі 

трудового права відсутня будь-яка конкретика. Так, відповідно до ч. 4 ст. 23 

Закону України «Про господарські товариства» посадові особи відповідають за 

заподіяну ними товариству шкоду відповідно до чинного законодавства 

України. У ч. 5 даної статті встановлено, що посадові особи повинні зберігати 

комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення 

відповідальність, передбачену чинним законодавством України та установчими 

документами товариства [93]. Таким чином, бачимо, що дискретні 

повноваження щодо встановлення відповідальності в установчих документах 

товариства (по суті є внутрішнім документом підприємства найвищої 

юридичної сили) можуть стосуватися лише відповідальності за розголошення 

комерційної таємниці (захист якої регулюється положеннями Цивільного 

кодексу України [94]), проте  загалом матеріальна відповідальність буде 

здійснюватися згідно із законодавством, тобто на даний момент згідно з 
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відповідними положеннями КЗпП [1]. Аналогічні норми бланкетного 

характеру містяться також у Законі України «Про акціонерні товариства», 

відповідно до положень частин 2, 3 ст. 63 якого посадові особи органів 

акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, 

завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі, якщо 

відповідальність відповідно до зазначеної статті несуть кілька осіб, їх 

відповідальність перед товариством є солідарною [95]. Відповідно, крім 

можливості солідарної відповідальності декількох посадових осіб, будь-яких 

інших спеціальних положень дане законодавство також не містить. Таким 

чином, основне регулювання матеріальної відповідальності посадових осіб 

підприємства та її меж як індикатора особливих характеристик такої 

відповідальності щодо конкретної категорії осіб здійснюється на основі 

положень КЗпП, аналіз яких здійснимо у подальшому.  

Ст. 130 Кодексу встановлює основи матеріальної відповідальності та її 

загальні межі. Так, відповідно до ч. 1 даної статті працівники несуть 

матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, 

організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. 

Згідно з ч. 2 цієї ж статті при покладенні матеріальної відповідальності права і 

законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення 

відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, 

передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна 

підприємству, установі, організації винними протиправними діями 

(бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується 

певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного 

розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством. 

Натомість потрібно звернути увагу на ч. 4 аналізованої статті, відповідно до 

якої на працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка 

відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а 

також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої 

необхідності. Відповідальність за неодержаний підприємством, установою, 
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організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є 

посадовими особами [1]. 

Отже, першою особливістю матеріальної відповідальності посадових 

осіб підприємства є можливість нести матеріальну відповідальність за 

неодержаний прибуток. Ця особливість врегульована шляхом виключення з 

відповідних загальних меж такої категорії працівників та матеріально-

деліктоздатних суб’єктів як посадові особи підприємства.  

Основні межі інституту матеріальної відповідальності встановлені у ч. 1 

ст. 132 КЗпП, відповідно до якої за шкоду, заподіяну підприємству, установі, 

організації при виконанні трудових обов’язків, працівники, крім працівників, 

що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну 

відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого 

середнього місячного заробітку. У приведеній правовій нормі нечітко 

сформульовано, чи винятки щодо посадових осіб стосується лише розміру 

прямої дійсної шкоди, чи вони стосуються меж середнього місячного заробітку. 

Проте з аналізу ч. 2 досліджуваної статті випливає, що матеріальна 

відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у 

випадках, визначених у законодавстві [1]. Останнє положення застосовується 

без будь-яких винятків до всіх посадових осіб, а отже, у повній мірі стосується і 

досліджуваної нами категорії осіб.  

Ст. 133 КЗпП встановлює випадки обмеженої матеріальної 

відповідальності. Згідно з п. 2 ч. 1 наведеної статті у відповідності з 

законодавством обмежену матеріальну відповідальність несуть керівники 

підприємств, установ, організацій та їх заступники, а також керівники 

структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх 

заступники у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше їх середнього 

місячного заробітку, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно 

зайвими грошовими виплатами працівникам, неправильною постановкою 

обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, 

невжиттям необхідних заходів щодо запобігання простоям [1]. Тобто у даному 

випадку трудового правопорушення відповідальність керівників та інших 
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посадових осіб підприємства буде обмеженою, якщо такі діяння заподіяні 

переліченими випадками з їх вини.  

Щодо повної матеріальної відповідальності, такі випадки встановлені у ч. 

1 ст. 134 КЗпП, згідно з положенням якої відповідно до законодавства 

працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, 

заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, у випадках, коли: 1) 

між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до 

статті 135-1 цього Кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе 

працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості 

майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей; 

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою 

довіреністю або за іншими разовими документами; 3) шкоди завдано діями 

працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку; 

4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані; 5) шкоди завдано 

недостачею, умисним знищенням або умисним псуванням матеріалів, 

напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, а також 

інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, 

виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування; 

6) відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну 

відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при 

виконанні трудових обов’язків; 7) шкоди завдано не при виконанні трудових 

обов’язків; 8) службова особа винна в незаконному звільненні або переведенні 

працівника на іншу роботу; 9) керівник підприємства, установи, організації всіх 

форм власності винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один 

місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати і 

за умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи 

державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством 

[1]. Останні два положення є спеціальними щодо посадових осіб підприємства 

та встановлюють саме ті випадки порушень, за якими деліктоздатність 

пов’язана з обов’язковою наявністю відповідного трудоправового статусу та 

повноважень у особи. Хоча і інші делікти, за які даною статтею передбачена 
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повна матеріальна відповідальність, можуть бути вчинені посадовими 

особами, однак останні не є спеціальними по відношенню до таких осіб, 

оскільки стосуються усіх без винятку найманих працівників підприємства.  

Також слід звернути увагу, що письмовий договір про повну матеріальну 

відповідальність відповідно до положень ст. 135-1 КЗпП може бути укладено 

підприємством, установою, організацією з працівниками (що досягли 

вісімнадцятирічного віку), які займають посади або виконують роботи, 

безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), 

перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм 

цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну 

індивідуальну матеріальну відповідальність затверджуються в порядку, який 

визначається Кабінетом Міністрів України [1]. На даний момент діє постанова 

Державного комітету Ради Міністрів СРСР праці та соціальних питань та 

Секретаріату Всесоюзного Центру Ради Професійних спілок «Про 

затвердження переліку посад і робіт, які заміщаються або виконуються 

робітниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть 

укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за 

незабезпечення збереження цінностей, які були передані їм для збереження, 

обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі 

виробництва, а також типового договору про повну індивідуальну матеріальну 

відповідальність» [1]. Однак, на нашу думку, ця постанова не повинна 

застосовуватися, так як вона не затверджена Кабінетом Міністрів України, на 

що є пряма вказівка закону. Відповідно, наведене питання неналежним чином 

не врегульоване, що створює правозастосовну практичну проблему.  

Ще однією особливістю правового регулювання матеріальної 

відповідальності посадових осіб підприємств є окрема норма процесуального 

характеру – ч. 4 ст. 136 КЗпП, відповідно до якої стягнення з керівників 

підприємств, установ, організацій та їх заступників матеріальної шкоди в 

судовому порядку провадиться за позовом вищестоящого в порядку підлеглості 

органу [1]. Однак це положення вочевидь застаріло, воно не відповідає 

сучасному процесуальному законодавству та відповідним правовідносинам. 



 

 

84 

Позов до керівника чи іншої особи подається від імені самого підприємства 

уповноваженим ними особами. Такою уповноваженою особою без довіреності є 

керівник за загальним правилом або ж інша, визначена установчими 

документами чи уповноважена довіреністю, особа.  

Підсумовуючи, зазначимо, що особливостями матеріальної 

відповідальності посадових осіб підприємства є наступні: 

1) можливість нести матеріальну відповідальність за неодержаний 

прибуток; 

2) повна матеріальна відповідальність за винне незаконне звільнення 

або переведення працівника на іншу роботу;  

3) повна матеріальна відповідальність керівника підприємства, 

винного у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що 

призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за 

умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні 

особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим 

підприємством; 

4) можливість врегулювати в установчих документах підприємства 

матеріальну відповідальність посадових осіб за розголошення комерційної 

таємниці чи конфіденційної інформації.  

 Враховуючи все вищенаведене, можемо стверджувати, що дисциплінарна 

та матеріальна відповідальність посадових осіб підприємств за порушення 

законодавства у сфері праці має свої характерні особливості, які полягають у 

спеціальному правовому регулюванні відповідальності даної категорії осіб та 

особливостях фактичних трудових правовідносин за їх участі, у тому числі з 

приводу організаційно-розпорядчого та господарсько-адміністративного 

забезпечення трудових правовідносин на підприємстві, установі, організації. 

 Підводячи остаточний висновок, можемо зазначити, що дисциплінарна 

відповідальність полягає у застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення 

трудової дисципліни, у тому числі трудових службових обов’язків посадової 

особи підприємства з приводу забезпечення трудових правовідносин на ньому. 

Склад такого правопорушення зазвичай випливатиме із поєднання локального 
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правового регулювання, у тому числі індивідуального та нормативного, і 

законодавчого. Відповідно, порушення трудової дисципліни може тлумачитися 

доволі широко, а найбільш суворим дисциплінарним стягненням є звільнення.  

 Матеріальна ж відповідальність має здебільшого компенсаційний 

характер для підприємства та полягає у відшкодуванні заподіяної матеріальної 

шкоди посадовою особою підприємства. Загальними межами такого 

відшкодування є середній заробіток відповідної посадової особи, за винятком 

описаних нами законодавчих визначень. Хоч трудове право не регулює 

цивільно-правової відповідальності, теоретичною та практичною проблемою у 

цій сфері є розмежування сфер регулювання (застосування) цих видів 

відповідальності та законодавчого забезпечення, що потребуватиме приділення 

окремої увагу у наступних підрозділах нашого дослідження 

 

 

 

 

 

 

2.2 Адміністративна відповідальність посадових осіб підприємства 

 

 Для забезпечення правопорядку у сфері трудових правовідносин у межах 

підприємства одних лише інститутів трудового права та відповідальності, яка 

випливає із відповідних інститутів, недостатньо. Враховуючи важливість сфери 

забезпечення трудових прав найманих працівників, застосування лише 

дисциплінарної та матеріальної відповідальності не дозволяє вирішити 

вищезазначену проблему. Крім цього, матеріальна та дисциплінарна 

відповідальність є такою, що застосовується за ініціативою власника або 

уповноваженого ним органу на власний розсуд. У випадку, коли порушення 

трудових прав виходить саме від власника підприємства, яке він реалізує, 

зокрема, через уповноважених ним осіб, по суті внутрішня відповідальність у 

межах підприємства буде взагалі неефективним механізмом забезпечення 

трудових прав найманих працівників. Тому система захисту трудових прав 

найманих працівників, яка нами досліджується, забезпечується значною 
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сукупністю різних видів відповідальності, яка покладається як на саме 

підприємство, так і на уповноважених ним осіб. Важливим елементом такої 

системи є адміністративна відповідальність посадових осіб підприємства за 

порушення законодавства у сфері праці. 

 Актуальність досліджуваної проблематики полягає, по-перше, в тому, що 

детально даний аспект забезпечення дотримання трудових прав найманих 

працівників не вивчався, по-друге, зміни у законодавстві в частині збільшення 

числа санкцій, які накладаються на саме підприємство, зумовили необхідність 

гарантувати як працівникам, так і самому підприємству, що уповноважені у 

сфері праці посадові особи будуть належно виконувати свої посадові обов’язки, 

по-третє, існування реальної проблеми з тотальним порушенням трудових прав 

найманих працівників у приватному секторі, зокрема через неофіційну 

зайнятість, зумовили необхідність зробити державну політику у сфері праці 

більш жорсткою. Щодо останньої позиції актуальності, то важливим елементом 

державної політики у сфері праці є інститут адміністративної відповідальності 

за порушення законодавства. 

 Усе вищенаведене свідчить про те, що досліджувана адміністративна 

відповідальність посадових осіб підприємства за порушення законодавства у 

сфері праці є не лише актуальною, але й суспільно значимою темою 

дослідження. Адже її вивчення та пропозиції щодо оптимізації такої 

адміністративної відповідальності буде позитивно впливати як на систему 

трудових правовідносин в державі загалом, так на підвищення економічних 

показників розвитку підприємства, зокрема в частині збільшення фіскальних та 

страхових надходжень до фондів соціального та пенсійного страхування. Тому 

ця сфера дослідження є важливою як з правової, так і з суспільно-економічної 

точки зору, а її результати можуть стати основою для подальшої оптимізації 

правової політики держави у сфері захисту прав найманих працівників в 

Україні. 

        Проблеми адміністративної відповідальності, що пов’язані із сферою 

трудових правовідносин, у тій чи іншій мірі досліджуються у працях таких 

фахівців: О.А. Абрамової, О.Т. Барабаша, В.С. Венедіктова, М.І. Іншина,                
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С.С. Каринського, Є.О. Кльонова, І.Д. Копайгори, В.В. Лазора, Л.І. Лазор,       

І.В. Новосельської, Ю.М. Полєтаєва, О.І. Процевського, В.М. Скобєлкіна,              

П.Р. Стависького, Л.О. Сироватської, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої,                      

Б.О. Шеломова та інших. Усі ці напрацювання мають вагомий практичний та 

теоретичний результат, який може бути використаним як на практиці, так і в 

науці, зокрема в нашому дослідженні. Але вважаємо, що проблемам більш 

вужчої сфери – адміністративної відповідальності посадових осіб підприємства 

за порушення законодавства у сфері праці, приділено недостатню увагу. Цю 

прогалину повинне заповнити наше дослідження, з урахуванням того, що зміни 

до законодавства зумовлюють необхідність нової комплексної наукової 

розробки даної проблематики. 

 З огляду на все вищесказане підтвердимо, що адміністративна 

відповідальність посадових осіб підприємства за порушення законодавства у 

сфері праці є надзвичайно важливим та актуальним предметом для здійснення 

дослідження.  

 Вивчення зазначеного поняття доцільно розпочати із встановлення його 

сутнісно-понятійного розуміння. Визначенню сутності, змісту, ознак та 

особливостей адміністративної відповідальності присвячено праці багатьох 

науковців як у сфері адміністративного права, так і в інших наукових 

дослідженнях.  

Т.О. Коломієць формулює адміністративну відповідальність як різновид 

юридичної відповідальності, специфічну форму негативного реагування з боку 

держави в особі уповноважених органів на відповідну категорію протиправних 

діянь (насамперед адміністративних проступків), а особи, які вчинили зазначені 

правопорушення, повинні відповісти перед уповноваженим державним органом 

за свої неправомірні дії і понести адміністративне стягнення в установлених 

законом формах і порядку [97, с. 66]. Це розуміння даної категорії влучно 

показує ту основну різницю, яка відрізняє адміністративну відповідальність від 

суто трудо-правової відповідальності в системі. Остання полягає в тому, що 

деліктні правовідносини у сфері адміністративної відповідальності існують між 

посадовою особою і державою, а щодо юридичної відповідальності, 
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врегульованої суто трудовими положеннями законодавства, такі 

правовідносини існують між посадовою особою та власником, який є 

роботодавцем посадової особи та уповноваженим суб’єктом на її притягнення 

до відповідальності. У випадку ж із адміністративною відповідальністю, 

власник в особі підприємства може бути залучений до провадження з приводу 

притягнення посадової особи до адміністративної відповідальності в статусі 

потерпілої особи, оскільки, незважаючи на притягнення відповідної посадової 

особи до відповідальності, підприємство також притягується до фінансової 

відповідальності та може понести втрати у зв’язку із необхідністю поновлення 

порушених трудових прав інших найманих працівників та відповідної 

компенсації за їх порушення. Це також можна віднести до особливостей 

адміністративної відповідальності посадових осіб за порушення законодавства 

у сфері праці.  

На думку І.О. Галагана, під адміністративною відповідальністю слід 

розуміти застосування у встановленому порядку уповноваженими на це 

органами і службовими особами адміністративних стягнень (сформульованих у 

санкціях адміністративно-правових норм) до винних у вчиненні 

адміністративних проступків, які містять державний і громадський осуд, 

засудження їх особи і протиправного діяння, що виявляється у негативних для 

них наслідках, має на меті їх покарання, виправлення і перевиховання тощо [98, 

с. 41]. В даному випадку слід мати на увазі, що адміністративна 

відповідальність як підвид юридичної є широким правовим інститутом, який 

включає як матеріально-правовий, так і процесуальні аспекти, і їх не потрібно 

ототожнювати із самими лише санкціями, які є засобами стягнення в 

адміністративній відповідальності.  

Професор В.К. Колпаков стверджує, що адміністративна відповідальність 

– це примусове, з додержанням встановленої процедури, застосування 

правомочним суб’єктом заходів впливу, передбачених законодавством, за 

вчинення адміністративного проступку, які здійснені правопорушником [99,           

с. 290]. Детальніше цю категорію визначає О.С. Літошенко, зазначаючи, що 

адміністративна відповідальність, як різновид юридичної відповідальності 
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являє собою врегульовані нормами права відносини між державою в особі 

органів адміністративної юрисдикції і відповідних посадових осіб та особою, 

яка скоїла адміністративне правопорушення, що знаходять свій вираз у 

застосуванні до правопорушника заходів державного примусу у вигляді 

адміністративних стягнень, які тягнуть за собою несприятливі наслідки 

особистісного, майнового та іншого характеру і владний осуд винного суб’єкта, 

з метою попередження та припинення адміністративних правопорушень [100,   

с. 8; 101, с. 65; 102, с. 70; 103, с. 245] Останнє розуміння доволі ґрунтовно 

охоплює основоположні ознаки адміністративної відповідальності, які потрібно 

враховувати, визначаючи більш вузьку досліджувану нами категорію. 

Як бачимо, зміст адміністративної відповідальності особи нерозривно 

пов’язаний із поняттям «адміністративне правопорушення». Відповідно до ч. 1 

ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративним 

правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або 

необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за 

яку законом передбачено адміністративну відповідальність [8]. Тому, 

визначаючи поняття адміністративної відповідальності посадових осіб 

підприємства за порушення трудового законодавства, в першу чергу необхідно 

розуміти, що така відповідальність настає за адміністративні правопорушення, 

склад яких визначений у КУпАП. Це ж саме стосується і матеріально-правової 

та процедурної складової, яка також врегульована у цьому Кодексі. Відповідно 

досліджувана нами категорія, по-перше, відповідає загальним ознакам та 

характеристикам такої відповідальності, по-друге, в межах сукупності цих 

ознак має визначальні риси, які притаманні даному об’єкту дослідження.  

У контексті нашої дисертаційної роботи доцільно звернути увагу на 

думку Н.П. Христинченко, яка зазначає, що КУпАП передбачає 

адміністративну відповідальність посадових осіб, але не містить норми про 

відповідальність керівників підприємств, установ, організацій як посадових 

осіб, що мають спеціальний статус, яка згідно з Кодексом ототожнюється із 

відповідальністю посадових осіб [104, с. 936]. По-перше, ми не вважаємо, що 
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таке ототожнення є коректним, про що зазначимо згодом. По-друге, слід 

враховувати, що визначуване нами поняття потрібно розкривати крізь призму 

спеціального суб’єкта адміністративної відповідальності відповідно до 

обраного предмета дослідження.  

Характеризуючи особливості адміністративної відповідальності 

посадових осіб, П.М. Білий, А.С. Василєв та М.С. Студенікіна вказували, що 

адміністративні проступки посадових осіб поділяються на декілька різновидів. 

До адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті посадові особи, 

по-перше, за порушення своїми діями загальноприйнятих у суспільстві правил; 

по-друге, за давання підлеглим вказівок, що суперечать вимогам цих правил; 

по-третє, за прийняття заходів із забезпечення виконання правил підлеглими, 

які входять до кола службових обов’язків конкретної посадової особи [105, с. 

195]. Усе вищенаведене необхідно врахувати як при визначенні понятійно-

категоріального апарату, так і при дослідженні особливостей даного виду 

юридичної відповідальності посадових осіб підприємств як спеціального 

суб’єкта адміністративно-деліктних правовідносин, які випливають із захисту 

правопорядку у сфері праці.  

Підсумовуючи все вищенаведене, зазначимо, що адміністративна 

відповідальність посадової особи за порушення законодавства у сфері 

праці – вид юридичної відповідальності, до якого притягується посадова 

особа підприємства уповноваженими державними органами за правилами, 

передбаченими Кодексом України про адміністративні правопорушення, 

яка настає за неналежне виконання її посадових обов’язків організаційно-

розпорядчого та господарсько-адміністративного характеру з приводу 

дотримання законодавства у сфері праці, зокрема відповідного 

законодавства про охорону праці, що мало наслідком порушення положень 

законодавства у сфері праці та трудових прав найманих працівників, за 

умови, що в її діях відсутній склад злочину, і полягає у застосуванні 

штрафів до такої особи або інших засобів стягнення.  

 Адміністративній відповідальності посадової особи підприємства за 

порушення законодавства у сфері праці притаманні свої характерні особливості 
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та ознаки, які, по-перше, визначають її специфіку, по-друге, дозволяють 

відмежувати саме цей вузький вид відповідальності від відповідальності іншого 

характеру, по-третє, дозволяють охарактеризувати відповідний вид 

відповідальності з урахуванням положень законодавства.  

 У доктрині як кримінального, так і адміністративного права існує 

загальноприйнята доктринальна концепція розглядати злочин (адміністративне 

правопорушення) крізь призму чотирьох складових, які у сукупності 

утворюють склад злочину (правопорушення). Такими складовими є суб’єкт, 

суб’єктивна сторона, об’єкт та об’єктивна сторона. Тому, керуючись цим 

надзвичайно практичним в науковій теорії досягненням, вважаємо, що 

адміністративну відповідальність, в першу чергу, слід проаналізувати крізь 

призму складу таких правопорушень, адже правопорушення посадових осіб 

підприємств у сфері праці характеризуються своїми визначальними 

особливостями, які доцільно навести. Саме ці особливості також відрізнятимуть 

правову природу правопорушень у сфері праці від інших видів 

адміністративних правопорушень, а також стануть основою для відмежування 

таких адміністративних правопорушень від злочинів, передбачених у 

Кримінальному кодексі України [7]. 

 Суб’єктом у сфері адміністративних правопорушень, які ми досліджуємо, 

є посадова особа. Проте слід мати на увазі, що у випадку з інститутом 

адміністративної відповідальності такий суб’єкт не збігатиметься із суб’єктом 

загальної юридичної відповідальності посадових осіб підприємства за 

порушення законодавства у сфері праці. Це зумовлюється тим, що якщо в 

широкому сенсі суб’єкт юридичної відповідальності у сфері праці як поняття 

включає у свій зміст будь-яких суб’єктів, які можуть нести будь-який вид 

відповідальності, зокрема матеріальну та дисциплінарну, то у адміністративній 

відповідальності, яка на відміну від двох попередніх видів відповідальності не є 

інститутом трудового права, такий суб’єкт буде суттєво відрізнятись відповідно 

до положень, які встановлені у КУпАП [8].  

 Так, відповідно до ст. 14 КУпАП посадові особи підлягають 

адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, 
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пов’язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку 

управління, державного і громадського порядку, природи, здоров’я населення 

та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових 

обов’язків [8]. У науці є різні погляди на розуміння даного терміна [97, 99, 100, 

102]. Однак ми переконані в наступному. Одним з елементів принципу 

верховенства права, гарантованого Конституцією України [106], є юридична 

визначеність, яка полягає у тому, що положення права повинні бути прописані 

таким чином, щоб кожна особа могла спрогнозувати наслідки своїх юридично 

значимих дій та бездіяльності, особливо в контексті юридичної 

відповідальності. Саме тому ми зазначили, що суб’єкт адміністративної 

відповідальності відрізнятиметься від суб’єкта юридичної відповідальності у 

трудових правовідносин, адже перший випливатиме із буквального тлумачення 

положень КУпАП, а другий – із сукупності положень трудового, 

адміністративного та кримінального законодавства, які разом визначають 

такого суб’єкта, що може нести той чи інший вид відповідальності.  

 Отже, з формального тлумачення вищенаведеної ст. 14 випливає, що 

посадовою особою підприємства, яка підлягає адміністративній 

відповідальності за порушення законодавства у сфері праці, буде особа, до 

«службових обов’язків якої входить» «забезпечення виконання» «з додержання 

правил у сфері охорони порядку управління» у сфері трудових правовідносин. 

Тобто до сфери повноважень та трудових обов’язків посадової особи 

підприємства повинно входити забезпечення додержання на відповідному 

підприємстві трудового законодавства та прав підпорядкованих працівників. 

 Не відриваючись від попередньої думки, зазначимо, що в основній статті 

41 КУпАП, яка встановлює відповідальність за порушення законодавства у 

сфері праці, у формулюванні деліктоздатних осіб використовується, зокрема, 

термін «посадова особа підприємства». Поряд з ним використовуються й інші 

поняття: «посадова особа установ, організацій» та «фізична особа, яка 

використовує найману працю» [8]. Тобто згідно із ст. 41 єдиною 

деліктоздатною особою є спеціальний суб’єкт, який відповідає розумінню 

поняття «посадова особа підприємства», яке вочевидь є вужчим від поняття 
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«посадова особа», що випливає із загального тлумачення терміна «посадова 

особа», яке, у свою чергу, слідує із положення ст. 14 і також є вужчим ніж 

розуміння посадової особи підприємства як суб’єкта юридичної 

відповідальності. Єдиний виняток із цього правила містить ч. 5 даної статті, до 

нього ми повернемось згодом.  

 Сам КУпАП визначення поняття «посадова особа підприємства» не 

містить, тому необхідно тлумачити такий термін відповідно до 

загальноприйнятого його юридичного та етимологічного значення, при цьому 

таке тлумачення відповідно до принципу юридичної визначеності повинно бути 

здійснено буквально. На відміну від Кримінального кодексу України, ч. 4 ст. 3 

якого прямо забороняє застосування закону про кримінальну відповідальність 

за аналогією [7], КУпАП такої заборони не містить. Проте як акт, який 

регламентує окрему юрисдикційну процедуру притягнення до адміністративної 

відповідальності, КУпАП посилання на можливість застосування аналогії права 

чи закону, а також відповідних правил застосування аналогії також не містить 

[8]. Оскільки відповідно до положень ч. 2 ст. 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України [106], то підстав для 

застосування аналогії в частині визначення посадової особи підприємства 

немає. Тому в даному випадку існує серйозна прогалина законодавства в 

частині визначення деліктоздатного суб’єкта, який повинен нести 

відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері праці, способи 

усунення якої на законодавчому рівні опишемо згодом.  

 Визначаючи суб’єктний склад посадових осіб підприємства за порушення 

законодавства у сфері праці, необхідно виходити із наявної прогалини в 

законодавстві та можливості її усунути за допомогою відповідних юридичних 

прийомів, а також стану іншого суміжного законодавства. На відміну від 

КУпАП, Кодекс адміністративного судочинства містить основи застосування 

аналогії. Так, у ч 7. ст. 9 КАС зазначено, що у разі відсутності закону, що 

регулює відповідні правовідносини, суд застосовує закон, що регулює подібні 
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правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону суд виходить 

із конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права) [107]. 

Тому можна попередньо припустити, що до правовідносин, спори з приводу 

яких можуть розглядатися за правилами КАС, повинні застосовувати відповідні 

положення щодо аналогії закону та права. Відносини з приводу 

адміністративної відповідальності посадових осіб є публічно-правовими. Хоча 

наведена позиція є не зовсім однозначною, проте очевидно, що практика 

застосування судами законодавства України повинна враховуватися і 

відповідними органами публічної адміністрації, оскільки будь-якої іншої 

альтернативи з вирішення практичної проблеми в даному випадку не існує.  

  Однак і у даній ситуації щодо правил застосування аналогії виникає 

проблема, яка полягає у розмежуванні сфери регулювання КАС та КУпАП. Так, 

п. 3 ч. 3 КАС чітко встановлено, що юрисдикція адміністративних судів не 

поширюється на публічно-правові відносини з приводу накладення 

адміністративного стягнення [107]. Отже, даний Кодекс не регулює розгляд 

судом справ про накладення адміністративного стягнення на посадових осіб 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці, проте відповідно до 

положень останнього предметом регулювання цього акта є порядок розгляду 

справ про оскарження особами, на яких накладено стягнення іншим 

уповноваженим суб’єктом (не судом), рішень, дій та бездіяльності з приводу 

притягнення до адміністративної відповідальності.  

 Отже, на підставі наведеного вище можна стверджувати, якщо суд є 

органом, уповноваженим на притягнення до адміністративної відповідальності, 

таке провадження не регулюється положеннями КАС, а в повній мірі 

врегульовано КУпАП, з чого випливає відсутність прямо визначеної 

можливості в законодавстві застосовувати аналогію права та закону в частині 

встановлення суб’єктного складу адміністративних правопорушень у сфері 

праці (в широкому розумінні). Натомість, якщо правом на притягнення до 

адміністративної відповідальності (накладення адміністративного стягнення) 

наділений інший орган державної влади, його рішення оскаржується у порядку 

КАС. Відповідно, у такому разі є опосередкована можливість застосувати 
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відповідні правила щодо аналогії, так як такими повноваженнями у цих 

правовідносинах буде наділений адміністративний суд при розгляді даної 

справи, а отже, поняття «посадова особа підприємства» визначатиметься 

відповідно до такого розуміння в інших нормативно-правових актах.  

 З положень ч. 1 ст. 221 КУпАП випливає, що судді районних, районних у 

місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні 

правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 

41, статтями 41-1-41-3 Кодексу. Натомість відповідно до положень ст.231, 236 

правопорушення, передбачені ч. 5 та ч. 6 ст. 41 (крім порушень санітарно-

гігієнічних та санітарно-епідеміологічних правил і норм), накладає центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці в 

особі уповноважених ним осіб, чи органи державної санітарно-епідеміологічної 

служби щодо порушень санітарно-гігієнічних та санітарно-епідеміологічних 

правил і норм [8]. Отже, з формальної точки зору лише до правопорушень, 

передбачених ч. 5 та ч. 6 КУпАП, може бути застосована аналогія закону та 

аналогія права в частині визначення поняття посадової особи підприємства, так 

як рішення за цією категорією спорів переглядається в порядку позовного 

провадження, передбаченого в КАС. Натомість провадження щодо інших 

частин даної статті, а також ст. 41-1–41-3 КУпАП здійснюються у порядку, 

встановленому в КУпАП, який, як зазначалося, не передбачає застосування 

аналогії законодавства. 

 Проте в будь-якому випадку необхідно здійснити тлумачення положень 

законодавства в частині розуміння поняття «посадова особа підприємства». У 

цьому контексті виглядає логічною позиція деяких науковців, суть якої полягає 

в тому, що аналогія законодавства та права повинна застосовуватися в будь-

якому випадку, оскільки іншого механізму подолання деяких прогалин 

законодавства немає [108, c. 63, 64]. При її застосуванні необхідно виходити з 

основних принципів права, зокрема верховенства права та юридичної 

визначеності.  

 Отже, тлумачення посадової особи повинно бути взято виключно з тих 

законодавчих актів, які регулюють відповідні правовідносини та в яких прямо 
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визначено ту чи іншу категорію осіб як посадових осіб. Така дефініція 

досліджуваного поняття міститься в ч. 2 ст. 23 Закону України «Про 

господарські товариства», відповідно до якої посадовими особами органів 

управління товариства є наступні фізичні особи: голова та члени виконавчого 

органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого 

органу товариства, наділені повноваженнями з управління товариством, якщо 

утворення такого органу передбачено установчими документами товариства 

[93]. Положення аналогічного змісту дублюються п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону 

України «Про акціонерні товариства» [95]. Тому в розумінні частин 1-4, частин 

6-7 ст. 41 КУпАП відповідальними будуть саме посадові особи підприємств в 

розумінні вищенаведеного положення, не включаючи осіб, наділених 

повноваженнями на певних ділянках роботи (виробництва, процесу тощо) на 

підприємстві, якщо вони не є головою та членами іншого органу підприємства, 

передбаченого статутом. 

 Натомість особи, наділені повноваженнями на певних ділянках роботи 

(виробництва, процесу тощо) на підприємстві, будуть суб’єктами 

відповідальності в розумінні ч. 5 ст. 41 КУпАП і нестимуть відповідальність за 

«порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону 

праці, крім порушення, передбаченого частиною шостою цієї статті», в статусі, 

де-юре, «працівників» з відповідною пом’якшеною санкцією, проте де-факто 

такі особи в широкому розумінні будуть вважатися «посадовими особами у 

сфері праці». Таким чином, на теоретичному рівні є всі підстави віднести їх до 

відповідного статусу у загальних деліктних правовідносинах, оскільки їхня 

відповідальність буде пов’язана з наявністю в них окремих повноважень 

організаційно-розпорядчого та/або адміністративно-господарського характеру. 

 У частині деліктоздатних суб’єктів правопорушень, передбачених 

статтями 41-1 – 41-3 КУпАП, такими суб’єктами є, зокрема, «особи, 

уповноважені представляти власника або уповноважений ним орган» [8]. Проте 

ні у Законі України «Про колективні договори і угоди» [109], ні у Законі 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 

[110] не деталізовано розуміння таких суб’єктів. Очевидно, що у даному 
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випадку може йти мова як про посадових осіб підприємств, так і про іншого 

представника власника чи уповноваженого ним органу, яким може бути, 

наприклад, фахівець в галузі права, медіатор, інша особа, яка представляє 

власника у таких переговорах. А тому, хоча щодо даних складів правопорушень 

і визначено спеціального суб’єкта, можемо констатувати, що деліктоздатність 

такого суб’єкта визначається саме повноваженнями з представництва інтересів 

власника чи уповноваженого ним органу у колективних переговорах з приводу 

колективних трудових спорів (конфліктів), а не повноваженнями організаційно-

розпорядчого чи господарсько-адміністративного характеру як елемента 

статусу посадової особи підприємства.  

 Таким чином, ставлячись з належною повагою до наукових надбань 

вищезазначених науковців, вимушені зауважити, що наведене нами вище 

спростовує поширену позицію щодо загального суб’єкта правопорушення, 

передбаченого ст. 41 КУпАП, та/або ототожнення його з поняттям «посадова 

особа» в усталеному розумінні ст. 14 КУпАП. 

 Отже, доведено, що адміністративній відповідальності посадових осіб 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці притаманні 

наступні особливості: 

 – поняття «посадова особа підприємства» у трактуванні ст. 41 

КУпАП відрізняється від поняття «посадова особа», закріплене у ст. 14 

КУпАП, та є спеціальним по відношенню до нього; 

 – за правопорушення, передбачене частинами 1-4, 6-7 ст. 41 КУпАП, 

несуть відповідальність наступні посадові особи підприємства: голова та 

члени виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також 

голова та члени іншого органу товариства, наділені повноваженнями з 

управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено 

установчими документами товариства, а також директор; 

 – за правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 41 КУпАП, крім посадових 

осіб підприємства в розумінні інших частин ст. 41 КУпАП, також 

нестимуть відповідальність посадові особи підприємства в широкому 

розумінні, зокрема особи, які наділені окремими повноваженнями 
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організаційно-розпорядчого та/або адміністративно-господарського 

характеру на певних ділянках роботи (виробництва, процесу тощо) на 

підприємстві, хоча не є посадовими особами підприємства у вузькому 

розумінні цього терміна відповідно до розуміння в інших положеннях ст. 

41, проте таку відповідальність останні нестимуть у статусі «працівників»; 

 – за правопорушення, передбачені статтями 41-1 – 41-3 КУпАП, 

нестимуть відповідальність посадові особи в залежності від факту їх 

повноважень бути представником у конкретних колективних трудових 

переговорах з приводу вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів), у процесі яких було здійснено такі порушення.  

 Суб’єктивна сторона порушень законодавства про працю, за які несуть 

відповідальність посадові особи підприємства, також є не менш важливою 

характеристикою даного виду адміністративної відповідальності. 

О.В. Бєлікова зазначає, що суб’єктивна сторона адміністративного 

правопорушення вказує на психічний стан особи в момент здійснення нею 

адміністративного правопорушення. Зміст її складає одна з форм вини (намір 

або необережність) суб’єкта протиправного діяння, що є обов’язковою умовою 

притягнення його до адміністративної відповідальності [111, с. 26]. Варто 

підкреслити, що така позиція щодо цього елемента відповідає 

загальноприйнятим думкам інших науковців з приводу даної категорії. 

В.К. Колпаков зазначає, що суб’єктивна сторона адміністративного 

правопорушення – це сукупність ознак, які характеризують психічне ставлення 

суб’єкта до вчиненого діяння та його наслідків [112, с. 66]. З наведеним 

лаконічним поясненням сутності, змісту та поняття суб’єктивної сторони 

необхідно погодитись. У даному випадку зайвим буде щось зазначати 

додатково.  

Слушно вказує І.Р. Безпалько, що у кожному конкретному випадку 

відповідальність несуть саме ті особи, які винні в порушенні законодавства 

[113, с. 30]. Тобто вина як особлива ознака суб’єктивної сторони 

адміністративного правопорушення є необхідним елементом для несення 
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адміністративної відповідальності посадовою особою підприємства за 

порушення законодавства у сфері праці. 

Вищенаведена думку ґрунтується, зокрема, на визначенні самого поняття 

«адміністративного правопорушення», за яке настає адміністративна 

відповідальність, визначальною ознакою якої є вина суб’єкта. Виною 

узагальнено вважається психічне ставлення особи до вчинюваного нею 

правопорушення. 

Формами вини є умисел та необережність, які врегульовані у статтях             

10 та 11 КУпАП. Так, статтею 10 встановлено, що адміністративне 

правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, 

усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її 

шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків. 

Статтею 11 визначено, що адміністративне правопорушення визнається 

вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала 

можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але 

легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості 

настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити [1]. Дані 

положення встановлюють дві основні форми вини, наявність однієї з яких є 

обов’язковим елементом несення адміністративної відповідальності. Крім 

цього, форма не лише дозволяє в значній мірі повно та всебічно встановити всі 

обставини вчиненого адміністративного правопорушення посадовою особою 

підприємства, але й в окремих випадках є обов’язковим елементом складу 

правопорушення.  

Слушно зазначає В.К. Колпаков, що лише у поодиноких статтях КУпАП 

(411, 461, 116)  умисел прямо визначається як ознака складу проступку [112,            

с. 68]. У нашому випадку таке застереження міститься у ст. 41-3, воно 

викладене таким чином: «Умисне порушення встановленого законодавством 

строку початку переговорів або незабезпечення роботи комісій з представників 

сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк» [8]. 

Тобто, за умови необережного порушення встановленого законодавством 

строку початку переговорів відповідальність не наступає. Наскільки таке 
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застереження щодо обов’язкової форми вини є доцільним, питання достатньо 

дискусійне.  

 Загалом для суб’єктивної сторони правопорушень у сфері праці, що 

вчиняються посадовими особами підприємства, характерною є значна роль 

необережної форми вини, оскільки широка сфера трудових прав працівників 

вимагає надзвичайно сумлінного виконання своїх організаційно-розпорядчих 

та/або господарсько-адміністративних обов’язків посадовими особами, а їх 

неналежне виконання доволі часто призводить до порушень прав 

підпорядкованих осіб без наявності прямого умислу.  

 Об’єктом адміністративного правопорушення, за який нестиме 

відповідальність посадова особа підприємства, є ті суспільні відносини, шкода 

яким завдається в першу чергу відповідним проступком.  

 Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері праці 

зазвичай розглядалася в науці в контексті дисциплінарної або ж матеріальної 

відповідальності, а також як збірне поняття використовується категорія 

трудового правопорушення, яке нами було визначено. Усе це впливає на 

особливості досліджуваних об’єктів відповідного правопорушення. Однак ці 

об’єкти можна використати також у контексті адміністративної 

відповідальності, особливо в частині дисциплінарної відповідальності, 

оскільки, як нами доведено, доволі часто об’єктивна сторона дисциплінарних 

правопорушень співпадає з об’єктивною стороною адміністративних 

правопорушень, відповідно наближеними буде також їхній об’єкт, що викликає 

необхідність звернення до відповідних положень науки. 

 В.Л. Костюк зазначає, що об’єктом трудового правопорушення виступає 

трудова дисципліна [30, c. 70]. Дійсно, якщо розглядати дотримання 

законодавства та інших елементів трудового правопорядку у сфері праці як 

частину трудових обов’язків посадових осіб, які відповідно до свого 

трудоправового статусу повинні його забезпечити, то можна стверджувати, що 

була порушена трудова дисципліна в широкому розумінні цього терміна з боку 

відповідних посадових осіб підприємства. Крім цього, може також 

розглядатися ситуація, за якої в міру неналежного виконання посадових 
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обов’язків такими особами трудова дисципліна буде порушуватися як з боку 

останніх, так і з боку підпорядкованих їх працівників. Особливо така ситуація 

може бути виражена в правопорушеннях, пов’язаних з безпекою праці, які 

вважаємо частиною законодавства у сфері праці. Відповідний об’єкт також 

можна застосувати в контексті більш вузького виду відповідальності, яка 

наступає за адміністративне правопорушення, однак, на наш погляд, сама 

категорія «трудова дисципліна», незважаючи на її широке тлумачення, не 

зовсім вдало з термінологічної точки зору описує об’єкт даного 

правопорушення, що зумовлює необхідність пошуку більш вдалої 

характеристики об’єкта адміністративних правопорушень. 

 Влучною є позиція Г.А. Ожегової, яка під об’єктом правопорушення 

пропонує розуміти суспільні відносини, що охороняються та/або регулюються 

правовими нормами і яким в результаті вчинення правопорушення завдається 

шкода. При цьом, у своїй кандидатській дисертації вона зазначає недоцільність 

визначати його як один або декілька об’єктів суспільних відносин [114, с. 7, 13]. 

Ця теза науковця є надзвичайно вдалою, їй складно запропонувати якусь 

концептуальну альтернативу. Однак необхідно врахувати, що праця 

російського науковця стосується в першу чергу загальних аспектів об’єктів 

правопорушень і останні були надані з метою досягнення якнайбільшого рівня 

універсальності. Не спростовуючи цю позицію, яку рекомендуємо 

застосовувати в контексті інших досліджень юридичної відповідальності, 

можемо зазначити, що більш вузький спектр конкретних правопорушень, у 

тому числі адміністративних правопорушень у сфері праці, може мати певні 

особливості об’єкта, які дозволятимуть більш влучно його охарактеризувати 

крізь призму певного елемента правовідносин. 

 Цікавою є позиція Ю.А. Кузнєцова, який, з одного боку, вказує на 

недоцільність виділяти об’єкт як складову частину трудового правопорушення, 

а з іншого – у частині дисциплінарної відповідальності визначає об’єктом 

дисциплінарного проступку трудові та безпосередньо пов’язані з ними 

відносини [115, c. 58-60], що є співзвучним з наведеною вище позицією               

Г.А. Ожегової [114, с. 7, 13]. Не заперечуючи проти наведеної думки, 
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зазначимо, що у науці є також інші погляди на дисциплінарні проступки, які 

також заслуговують на увагу та можуть в рівній мірі з урахуванням 

особливостей адміністративної відповідальності бути застосованими до 

адміністративних правопорушень у сфері праці.  

Так, К.М. Гусова та Ю.М. Полєтаєва визначають об’єктом 

дисциплінарного проступку загального характеру трудові та суміжні з ними 

трудові правовідносини, що в конкретній організації складаються у певну 

систему – внутрішній трудовий розпорядок [116, с. 23]. Тобто, усе зводиться до 

внутрішнього трудового розпорядку як об’єкта дисциплінарного проступку. 

Вочевидь таке звужене формулювання об’єкта не може бути застосоване саме 

до адміністративної відповідальності посадових осіб підприємства, оскільки 

повноваження останніх у сфері трудових правовідносин на підприємстві не 

зводяться до забезпечення дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку. Подібну позицію висловлював також А.С. Пашков, звужуючи при 

цьому наведений авторами об’єкт трудового правопорушення до окремих 

елементів правил внутрішнього трудового розпорядку [117, c. 224], що 

вочевидь ще більш недоцільно переносити на об’єкт адміністративного 

правопорушення посадових осіб підприємства у сфері трудових правовідносин. 

У науці також існує багато цікавих інших позицій щодо об’єктів 

правопорушень у сфері трудових правовідносин: І.В. Гущін вважав ним, поряд 

з трудовою дисципліною, ще й трудові обов’язки [118, c.17]; І.В. Лазор – 

продуктивний трудовий процес [119, c.12]; Н.М. Хуторян – майно, майнові або 

немайнові права роботодавця [63, с. 191] тощо. Ю.О. Годованець, здійснюючи 

аналіз наведених думок, розглядає об’єкт трудового правопорушення як 

суспільні відносини, поставлені під охорону норм трудового права, які у 

сукупності створюють систему – внутрішній трудовий розпорядок [120, c. 182]. 

З цією позицією науковця можливо у повній мірі погодитись з наступним 

застереженням. По-перше, визначати об’єктом трудового правопорушення 

суспільні відносини, а потім здійснювати посилання, що останні творять 

внутрішній трудовий розпорядок, на нашу думку, необґрунтовано, оскільки це 

звужує такий об’єкт, так як трудові правовідносини є набагато ширшими, ніж 
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внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві. По-друге, здійснюючи у 

визначенні акцент саме на охорону цих відносин положеннями трудового 

законодавства, не враховується те, що такі правовідносини можуть виникати не 

лише із законодавства, але і з трудових договорів, актів соціального 

партнерства та колективного правового регулювання, що необхідно завжди 

враховувати. Усе це потрібно брати до уваги, визначаючи об’єкт досліджуваних 

нами правопорушень.  

Враховуючи те, що адміністративна відповідальність посадових осіб 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці має свої особливі 

характеристики, виділимо власний об’єкт адміністративних правопорушень у 

сфері праці посадових осіб підприємства з урахуванням вужчого кола суб’єктів 

та складів таких правопорушень. Посадова особа підприємства, яка наділена 

організаційно-розпорядчими та господарсько-адміністративними 

повноваженнями у сфері забезпечення трудових правовідносин та дотримання 

трудового законодавства на підприємстві, порушуючи свої обов’язки, у першу 

чергу, посягає на права підпорядкованих працівників. Це випливає, в тому 

числі, із об’єктивної сторони відповідних правопорушень, що визначимо 

згодом. Тому найбільш доцільно розглядати об’єкт досліджуваних 

правопорушень саме крізь призму трудових прав.  

Отже, об’єктом адміністративних правопорушень посадових осіб у 

сфері праці є трудові права підпорядкованих їм осіб, які випливають із 

положень законодавства про працю та індивідуальних і нормативних актів 

локального характеру. 

Об’єктивна сторона досліджуваних нами адміністративних 

правопорушень, які вчиняються відповідними посадовими особами, також 

характеризується значними особливостями. Цей елемент складу 

правопорушень посадових осіб підприємств є одним із ключових для 

кваліфікації того чи іншого адміністративного проступку, оскільки 

характеризує конкретну дію або бездіяльність посадових осіб.  

Л.О. Остапенко до ознак об’єктивної сторони адміністративних 

правопорушень у галузі охорони праці в якості основних відносив протиправні 
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дії посадових осіб, передбачені диспозиціями статей 41, 41-2 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, а також їх бездіяльність 

(ухилення від участі в переговорах (ст. 41-1 КУпАП), невиконання зобов’язань 

щодо колективного договору, угоди (ст. 41-2 КУпАП), ненадання інформації 

(ст. 41-3 КУпАП) [121, с. 63]. Враховуючи наведену позицію, визначимо більш 

конкретно відповідний елемент складу злочину відповідно до предмета нашого 

дослідження. Виходячи з положень ст. 41 КУпАП, яка є ключовою в даному 

виді правопорушень, відповідна об’єктивна сторона включає наступні дії чи 

бездіяльність: 

1) порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, 

заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими 

особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та 

фізичними особами-підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на 

їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному 

підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи-підприємця, 

необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), 

визначеного Законом України «Про звернення громадян» [122], або надання 

зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну 

проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, 

а також інші порушення вимог законодавства про працю; 

2) фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового 

договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та 

осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для 

вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового 

договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без 

громадянства; 

3) порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про 

охорону праці, крім порушення, передбаченого частиною шостою ст. 41 

КУпАП;  
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4) порушення встановленого порядку повідомлення (надання 

інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництві; 

5) порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які 

залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про 

військовий обов’язок і військову службу» [123], «Про альтернативну 

(невійськову) службу» [124], «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

[8]. Кваліфікуючими обставинами, за які передбачені суворіші санкції, є 

повторне вчинення правопорушень або ж вчинення правопорушень щодо 

окремих категорій громадян. Також об’єктивну сторону слід доповнити ще 

такими складами, які закріплені в статтях 41-1 – 41-3 Кодексу. 

З усього вищенаведеного визначимо наступні особливості 

об’єктивної сторони вчинюваних адміністративних правопорушень у сфері 

праці, за які нестимуть відповідальність юридичні особи: 

– всеохоплююче формулювання «інше порушення вимог 

законодавства про працю» та «порушення вимог законодавчих та інших 

нормативних актів про охорону праці» зумовлює несення відповідальності 

посадовою особою за будь-які правопорушення у цій сфері, захищаючи 

трудові права найманих працівників; 

– значна роль бездіяльності як форми вчинення адміністративних 

правопорушень у сфері праці; 

– бланкетний характер об’єктивної сторони, що відсилає до інших 

законодавчих актів у сфері праці; 

– взаємозв’язок дій та бездіяльності, за які передбачена 

адміністративна відповідальність, із службовими обов’язками посадових 

осіб підприємства. 

У контексті дослідження особливостей адміністративної відповідальності 

посадових осіб підприємства за правопорушення законодавства про працю 

також потрібно відзначити суворість санкцій за окремі види правопорушень. 

Так, за правопорушення, встановлені ч. 3, ч. 4 ст. 41 Кодексу, передбачена 

відповідальність у вигляді штрафу від п’ятисот до однієї тисячі та від однієї 
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тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

відповідно [8]. Це в національній валюті дорівнює від 8 500 гривень до 34 000 

грн., що є співмірним із багатьма кримінально-правовими санкціями у вигляді 

штрафів. Вочевидь, така суворість покарання зумовлена реалізацією державної 

політики щодо детінізації економіки та захистом трудових прав найманих 

працівників, що також можна віднести до окремих ознак адміністративної 

відповідальності посадових осіб підприємства.  

Враховуючи все вищенаведене, можемо стверджувати, що 

адміністративна відповідальність посадових осіб підприємства за порушення 

законодавства у сфері праці є надзвичайно важливим видом у системі 

відповідальності за трудові правопорушення. Остання гарантує захист як 

власників підприємств, так і найманих працівників від протиправних дій.  

 Насамкінець можемо узагальнити, що інститут адміністративної 

відповідальності у досліджуваній нами сфері характеризується значними 

особливостями, які нами проаналізовано крізь призму складу відповідних 

адміністративних правопорушень, до яких відносимо суб’єкт, об’єкт, 

суб’єктивну та об’єктивну сторону. В результаті відповідного аналізу також 

встановлено наявність багатьох практичних проблем правового регулювання 

адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств за порушення 

законодавства у сфері праці, які повинні стати предметом окремого аналізу.  

 Визначивши основні аспекти адміністративної відповідальності, доцільно 

зосередити увагу на продовженні дослідження системи юридичної 

відповідальності за трудові правопорушення.  

 

2.3 Кримінальна відповідальність посадових осіб підприємства 

 

 Поряд із дисциплінарною, матеріальною та адміністративною 

відповідальністю посадових осіб підприємства у системі юридичної 

відповідальності за порушення законодавства у сфері праці, не менш важливою 

є кримінальна відповідальність, яка вважається найбільш суворішим виявом 

державно-суспільного осуду за посягання на відповідні об’єкти правової 
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охорони. Тому повний аналіз юридичної відповідальності за 

правопорушення у сфері праці передбачає дослідження кримінально-правового 

аспекту відповідальності за порушення трудового законодавства. 

 Актуальність здійснення дослідження полягає у тому, що в міру зміни 

державної політики у сфері праці, яка спрямована на протидію неофіційній 

зайнятості та дотримання прав і свобод особи в цій сфері, часткової 

реформування адміністративного законодавства у цьому напрямі, встановлення 

жорсткої фінансової відповідальності самих підприємств за порушення 

трудових прав найманих працівників потрібно встановити, наскільки якісним у 

цій сфері є кримінально-правове законодавство і чи відповідає воно за 

відповідними параметрами змінам, які відбуваються в інших галузях права. Це 

зумовлює здійснення відповідного аналізу кримінально-правових норм, які 

встановлюють кримінальну відповідальність, що може бути застосована до 

посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці. 

 Значимість даного дослідження матиме прикладний характер, оскільки 

його результати повинні стати теоретико-правовою основою для подальшої 

оптимізації кримінально-правової охорони трудових правовідносин та прав і 

свобод найманих працівників. Також дане дослідження повинно виявити 

основні проблеми, що наявні у правовому регулюванні кримінально-правової 

відповідальності посадових осіб підприємства за порушення законодавства у 

сфері праці. 

 Проблематиці кримінальної відповідальності за злочини проти трудових 

прав та інших порушень законодавства у сфері праці присвячені роботи як 

фахівців у галузі трудового права, так і відповідних фахівців у сфері 

кримінального права. Останні кримінально-правові наукові напрацювання 

можна розділити на ті, які здійснювалися із спеціально обраним предметом 

дослідження і які суто присвячені трудовим злочинам, так і ті, що проводилися 

в межах загального аналізу кримінально-правового законодавства, наприклад, 

під час підготовки науково-практичних коментарів до Кримінального кодексу 

України чи підручників з особливої частини Кодексу. До науковців у галузі 

трудового права, наукові роботи яких у тій чи іншій мірі стосуються 
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кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері праці, 

можна віднести таких як B.C. Венедіктов, Н.В. Дараганова, М.І. Іншин,                      

Л.Р. Косьмій, О.М. Обушенко, І.В. Лазор, І.В. Новосельська та інші; у сфері 

кримінального права – В.І. Борисов, А.П. Бороданков, М.С. Брайнін,                      

О.О. Бухаринська, З.А. Вишинська, В.М. Іванов, С.П. Келіна, П.В. Кобзаренко, 

І.П. Климишин, І.Ф. Крилов, В.Т. Маляренко, Ю.Б. Мельникова,                              

В.О. Навроцький, В.І. Павликівський, В.Д. Пакутін, О.О. Пащенко,                        

А.Б. Сахаров, Г.І. Слуцький, І.М. Тяжкова, М.І. Федоров, М.І. Хавронюк та 

інші. Усі ці фахівці здійснили вагомий внесок у розробку даної проблематики. 

Однак з огляду на усе вищесказане актуальним є здійснення нового 

дослідження з комплексним підходом щодо виявлення основних аспектів 

кримінальної відповідальності посадових осіб підприємства за злочини у сфері 

праці. 

 Окремо розглядати поняття кримінальної відповідальності посадових осіб 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці не будемо, оскільки 

перша його складова давно вже визначена науковцями у сфері кримінального 

права, друга – іншими фахівцями та нами у відповідних напрацюваннях з 

приводу інших видів відповідальності. Зазначимо лише, що така 

відповідальність настає за вчинення злочинів, передбачених Кримінальним 

кодексом України, об’єктом кримінально-правової охорони яких є трудові 

правовідносини, зокрема за участю посадових осіб підприємства. Натомість 

суб’єкт у контексті нашого дослідження буде обмежуватися відповідним 

аналізованим статусом посадової особи в розумінні Кримінального кодексу 

України. 

 Окремо слід прояснити, які злочини вважаємо такими, що посягають 

загалом на трудові правовідносини за участю посадових осіб підприємства та 

порушують трудові права підпорядкованих таким особам найманих 

працівників. Попередньо визначимо такими злочинами протиправні діяння, 

передбачені диспозиціями статей 172-175, 212-1, 271-275 КК. Це випливає із 

об’єктів даних складів злочинів, які дозволяють розглядати їх як частини 

відносно відокремленої сукупності правових норм, які встановлюють 
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відповідальність посадових осіб підприємств. Тому аналізуватимемо у 

подальшому особливості кримінальної відповідальності посадових осіб 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці крізь призму складу 

злочинів, передбачених наведеними статтями КК, які, на нашу думку, в повній 

мірі їх охарактеризують. 

 Об’єкт. Розпочнемо з дослідження об’єкта даних злочинів, які посягають 

на правовідносини у сфері трудових прав, оскільки саме цей елемент складу 

злочину розкриє обґрунтованість меж предмета дослідження, зокрема 

віднесення кожного конкретного злочину до заявленої нами категорії. 

У науці кримінального права найбільш поширеними є поділ об’єкта на 

спеціальний, родовий та загальний [125, с. 71-73; 126, с. 69-71; 127, с. 66-67; 

128, с. 90-92; 129, с. 38-40], хоча точаться дискусії щодо доцільності виділення 

загального об’єкта злочину [130, с. 130-132], однак цей фактор знаходиться 

поза предметом нашого дослідження. 

 Під родовим об’єктом злочинів розуміють об’єкт, притаманний злочинам 

конкретного розділу Особливої частини Кримінального Кодексу України. На 

думку науковців у сфері кримінального права, родовий об’єкт є підставою для 

групування злочинів у відповідному розділі Кримінального кодексу України 

[131, с. 31-32; 132, с. 102; 133, с. 255]. Продовжуючи цю класифікацію,                  

Г.Д. Луцик, спираючись на думку радянського вченого Є.А. Фролова [134], 

проаналізувавши позиції В.І. Павликівського [135; 136], С.Я, Лихової [137; 

138], виділяє видовий об’єкт злочинів, під яким слід розуміти такий об’єкт, 

який притаманний певним злочинам, що завдають шкоди однорідним 

суспільним відносинам, наприклад, трудовим правовідносинам [139,                     

c. 227-234]. У повній мірі погоджуємось з відповідно позицією, адже злочини за 

порушення законодавства у сфері праці та й трудових правовідносин загалом є 

лише частиною розділу V та інших розділів Особливої частини КК. У науці 

також використовують термін «груповий об’єкт», під яким мають на увазі ту ж 

категорію [140]. Видовий (груповий) об’єкт є доктринальною категорією, яка у 

порівнянні з родовим об’єктом містить або ж більш вужчу групу суспільних 

відносин, на які посягають окремі злочини певного роду, або ж є комплексною 
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категорією, яка охоплює ті чи інші злочини з різних родів, згрупованих на 

основі певних спільностей об’єкта злочину.  

Оскільки про родовий об’єкт певних злочинів можна вести мову лише в 

контексті злочинів проти безпеки виробництва, які розміщені у окремому 

розділі Х КК, то щодо злочинів у сфері трудових правовідносин доцільно 

говорити у контексті видового об’єкта як комплексної категорії, яка охоплює 

злочини у сфері праці (розд. V КК), злочини проти безпеки виробництва, а 

також ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування як окремого злочину, передбаченого ст. 212-1 КК.  

 Якщо з віднесенням перших двох груп злочинів до умовної категорії 

злочинів у сфері трудових правовідносин, що можуть вчинятися посадовими 

особами підприємства не виникає неузгодженостей, то найбільш проблемним є 

віднесення відповідного злочину, передбаченого ст. 212-1, оскільки в науці ні 

трудові правовідносини, ні їх окремі елементи як обов’язковий об’єкт даного 

злочину не виділяються.  

 Однак, виходячи з об’єктивної сторони цього злочину, можна 

стверджувати, що система трудових правовідносин, загалом, і основні трудові 

права найманих працівників, зокрема, будуть завжди зазнавати шкоди від 

відповідного злочину. Оскільки його можна вчинити або ж у формі виплати 

частини заробітної плати без нарахування відповідних внесків, або ж взагалі 

шляхом неофіційної зайнятості, відповідні права працівників завжди будуть 

порушуватись.  

 У випадку, якщо роботодавець не сплачує чи не у повному розмірі 

сплачує єдиний соціальний внесок, особа не отримує належного їй права на 

участь у системі державного пенсійного та соціального страхування у порядку, 

передбаченому законами України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» [141], «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

на випадок безробіття» [142] та «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» [143], або ж обсяг відповідного пенсійного та соціального 

забезпечення прав на таке забезпечення буде нижчий. Лише з наведеного 
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можна зробити переконливий висновок, що даний склад злочину завжди 

порушує основні трудові права найманих працівників, серед яких передбачені 

ст. 2 КЗпП права на матеріальне забезпечення в порядку соціального 

страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати 

працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття тощо [1]. Крім цього, 

інші трудові права у зв’язку з відсутністю офіційних трудових правовідносин 

також можуть бути порушені, реалізовані не в повному обсязі або відповідна 

реалізація буде ускладнена. Усе наведене доводить, що спеціальним об’єктом 

ст. 212-1 КК будуть, зокрема, трудові права найманих працівників.  

Виходячи із об’єктивної сторони визначених вище складів злочинів, 

що буде проаналізована згодом, попередньо видовим об’єктом злочинів 

посадових осіб підприємств у сфері трудових правовідносин можна 

визначити систему трудових правовідносин загалом та порядок їх 

забезпечення на підприємствах, в установах, організаціях посадовими 

особами, зокрема з особливою роллю такого елемента об’єкта злочину як 

трудові права найманих працівників, який також виступає ключовим 

об’єктом кримінально-правової охорони.  

 Об’єктивна сторона злочинів у сфері трудових правовідносин, які, 

зокрема, можуть вчинятися посадовими особами підприємстваю, має свої 

особливі характеристики, які можна розкрити, проаналізувавши диспозиції 

відповідних кримінально-правових норм. 

Ч. 1 статті 172 КК встановлено наступне: «Незаконне звільнення 

працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про 

порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» 

[144] іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю». 

Ч. 2 передбачено такі кваліфікуючі обставини зазначеного правопорушення як 

вчинення його повторно або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого 

батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або 

дитину-інваліда [7]. Наведені положення містять бланкетні норми, перша з яких 

відсилає до конкретного Закону України «Про засади запобіганні і протидії 

корупції» [144], який втратив чинність у зв’язку з прийняттям нового Закону 
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України «Про запобігання корупції» [145], друга – узагальнено до 

«законодавства про працю». У зв’язку з тим, що кримінально-правове 

законодавство прямо забороняє застосовувати аналогію, звільнення працівника 

на підставі повідомлення ним про порушення вказаного антикорупційного 

закону, який втратив чинність, можна вважати такими діями, які було 

декриміналізовано, однак при умові, якщо будуть підстави кваліфікувати 

аналогічні дії як «звільнення з особистих мотивів» або «грубе порушення 

законодавства про працю».  

Також об’єктивна сторона у даному положенні прописана надзвичайно 

широко. Формулювання «інше грубе порушення законодавства про працю», 

створюючи значну дискрецію для органів досудового розслідування та суду, 

дозволяє будь-яке порушення законодавства про працю трактувати як злочин і 

відповідно здійснювати розслідування, однак в будь-якому випадку таким 

органам необхідно керуватися основними принципами права, вирішуючи 

питання, яке ж порушення можна вважати грубим. 

Слушною є позиція авторів одного з науково-практичних коментарів до 

Кримінального кодексу України, що поняття «грубе порушення» має оціночний 

характер і у кожному конкретному випадку воно має встановлюватися, 

виходячи з кількості потерпілих, тяжкості можливих наслідків, тривалості, 

систематичності порушень, злісності мотивів тощо. Однак з усім сказаним 

авторами погодитись не можемо. Наприклад категорично заперечуємо проти 

позиції з приводу того, що використання найманої праці без укладення з 

працівником трудового договору у письмовій формі не впливає на можливість 

реалізації працівником його конституційного права на працю і не завдає 

істотної шкоди трудовим відносинам, а тому «грубим порушенням» вважатися 

не може [146, с. 176]. Вочевидь, такі дії, будучи передбаченими ч. 3 ст. 41 

КУпАП [8], потребують відмежування кримінальних правопорушень від 

адміністративних. Таке розмежування повинно бути здійсненим у кожному 

конкретному випадку з урахуванням сукупності обставин, що мають значення, 

зокрема кількості найманих працівників, з якими неналежно оформлені трудові 

правовідносини, врахування інших трудових прав найманих працівників, які 
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були порушені, зокрема в міру того, що така зайнятість була неоформлена 

належним чином. Крім цього, слід звернути увагу, що об’єктивна сторона 

адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 41, стосується лише 

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору 

(формальна складова), а не використання найманої праці без оформлення 

трудових правовідносин загалом протягом тривалого часу. Тому вищенаведене 

твердження щодо того, що відсутність формалізованого оформлення трудових 

правовідносин не перешкоджає реалізації права на працю та іншої сукупності 

трудових прав не є безапеляційним та спростовується фактичними 

обставинами. Адже без оформлення трудових правовідносин найманий 

працівник матиме реальні труднощі із доказуванням того, що такі відносини 

були наявними, що вкрай ускладнюватиме реалізацію та захист інших трудових 

прав, у тому числі прав на соціальне забезпечення. 

З цього приводу можна навести, наприклад, узагальнення судової 

практики розгляду справ про порушення трудового законодавства за 2009 рік, 

підготовлене Чернівецьким районним судом Вінницької обл. Відповідно до 

цього узагальнення, до грубих порушень законодавства про працю віднесено 

запровадження роботодавцем продовженого робочого дня або встановлення 

понаднормових робіт, залучення до робіт зі шкідливими чи важкими умовами 

праці; необгрунтована відмова в укладенні трудового договору чи така відмова, 

яка містить ознаки дискримінаційного характеру (ст. 21 КЗпП України) й інші 

аналогічні порушення законодавства про працю. Також підкреслюється, що 

поширеним випадком грубого порушення трудового законодавства є 

використання приватними підприємцями/фізичними особами праці найманих 

працівників, з якими у встановленому законом порядку трудові договори не 

укладались та у відповідних державних органах не реєструвались, що, в свою 

чергу, призводило до завдання державним інтересам збитків, пов’язаних із 

несплатою податкових платежів, обов’язкових платежів до Пенсійного фонду 

України, до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

з тимчасової непрацездатності, тощо [147]. У контексті окресленої вище 

дискусії з приводу того, чи є неоформлення трудових правовідносин грубим 
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порушенням законодавства про працю, слід зазначити, що в даному випадку 

шкода завдається не лише державі у формі відсутності фіскальних надходжень 

(такого типу шкода є об’єктом інших статей у КК), але й сукупності трудових 

прав найманих працівників, що повинно бути уважно враховано судом під час 

розгляду даної категорії справ.  

 Також необхідно мати на увазі, що об’єкт злочинних діянь, які полягають 

у незаконному звільненні з особистих мотивів за суспільною шкодою, на нашу 

думку, не є менш значимим, ніж найм осіб без оформлення трудових 

правовідносин, використання такої праці та ненадання сукупності гарантій, 

пов’язаних з відповідною діяльністю. 

Підсумовуючи, зазначимо, що об’єктивна сторона даного складу злочину 

полягає у грубому порушенні законодавства про працю, зокрема незаконному 

звільненні з особистих мотивів, що робить даний склад злочину надзвичайно 

широким.  

Стаття 173 КК визначає злочинні діяння таким чином: грубе порушення 

угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації 

незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або 

уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або 

примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою. Кваліфікуючими 

обставинами у ч. 2 визначено ті самі дії, вчинені стосовно громадянина, з яким 

укладена угода щодо його роботи за межами України [7]. Одразу слід 

зазначити, що відповідні діяння також роблять об’єктивну сторону цього 

злочину надзвичайно широкою, оскільки порушення законодавства у сфері 

праці може мати різноманітні форми. Єдине, що такий склад злочину 

обмежується шляхом його вчинення, оскільки повинен бути наявний обман, 

зловживання довірою чи примус. При цьому форма примусу не уточнюється, а 

тому наявна можливість стверджувати, що такий примус може мати також 

господарсько-адміністративний характер, за якого посадова особа 

підприємства, зловживаючи своїми повноваженнями, зобов’яже особу 

виконувати роботу, не обумовлену трудовим договором, погрожуючи 

звільненням, депреміюванням, іншими негативними наслідками в умовах праці 
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тощо. Тому у цьому контексті, здійснюючи кримінально-правову 

характеристику об’єктивної сторони, доцільно відштовхуватися від форм 

здійснення примусу, які, на відміну від обману чи зловживання довірою, є 

менш дослідженими в науці кримінального права.  

Наступним злочином у сфері трудових правовідносин є передбачене               

ст. 174 КК примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у 

страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом 

інших незаконних дій [7]. У цьому випадку додаткового тлумачення потребує 

формулювання «інших незаконних дій» як способу вчинення злочину. У НПК 

до КК зазначається, що такі інші незаконні дії при вчиненні злочину у цій 

формі можуть виражатися в обмані, в погрозі позбавити будь-яких пільг, 

звільнити працівника тощо [146, с. 179]. Щодо обману, то питання не є 

безапеляційним, оскільки він не завжди матиме кримінально-правовий 

(незаконний) характер, може бути здійсненим на побутовому рівні між 

працівниками і не підлягатиме кримінально-правовому переслідуванню. Однак 

самі ж «інші незаконні дії» якраз будуть випливати із повноважень посадових 

осіб підприємства, якими ці, користуючись своїм становищем, можуть 

незаконно впливати на найманих працівників, перешкоджаючи участі у 

законному страйку.   

Статтею 175 визначено, зокрема, об’єктивну сторону наступного складу 

злочину: безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої 

установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена 

умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від 

форми власності чи громадянином-суб’єктом підприємницької діяльності. 

Кваліфікуючою ознакою є діяння, вчинене внаслідок нецільового використання 

коштів, призначених для виплати заробітної плати, стипендії, пенсії та інших 

встановлених законом виплат [7]. У даному випадку об’єктивна сторона є 

визначеною доволі чітко та не потребує додаткового пояснення. Саме ж 

посилання на безпідставність може свідчити, що не є злочином невиплата 

заробітної плати, якщо для такого наявні належні підстави, наприклад, у зв’язку 

з притягненням до матеріальної відповідальністю чи нез’явлення працівника за 
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отриманням заробітної плати та/або неповідомлення ним банківського 

рахунку тощо. 

Наступна стаття 212-1 КК визначає, в тому числі, об’єктивну сторону так: 

«Умисне ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування, вчинене службовою особою підприємства, установи, 

організації незалежно від форми власності або особою, яка здійснює 

підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, чи будь-якою 

іншою особою, яка зобов’язана його сплачувати, якщо таке діяння призвело до 

фактичного ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування коштів у значних розмірах». Ч. 2 кваліфікуючими 

обставинами визначає ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою 

осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів у великих 

розмірах. Ч. 3 встановлює такі кваліфікуючі обставини: діяння, передбачені 

частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за 

ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування чи страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів в особливо 

великих розмірах [7].  

Доволі слушно описують способи ухилення від сплати таких внесків    

О.О. Дудоров та М.І. Мельник у НПК до КК за ред. М.І. Мельника та                     

М.І. Хавронюка. Зазначається, що способом ухилення від сплати страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування може бути 

приховування або заниження суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку 

нараховуються страхові внески, застосування позакасових (неофіційних) форм 

оплати праці найманих працівників, відбувається порушення порядку 

нарахування та обчислення страхових внесків, неподання звітності щодо 

страхових внесків, подання недостовірних відомостей, що використовуються в 

системі персоніфікованого обліку тощо [148, c. 653-658]. Усі ці дії в сукупності 
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утворюють склад злочину, який наносить шкоду як відповідним соціальним 

фондам, так і основним трудовим правам найманих працівників загалом. 

Найбільш небезпечними є такі форми вчинення злочину як використання 

найманої праці без будь-якого оформлення трудових відносин та сплати 

соціальних внесків, які, на нашу думку, додатково потрібно кваліфікувати ще за 

ст. 172 КК.  

Наступною сукупністю злочинів є злочини у сфері безпеки виробництва. 

Найбільш широко об’єктивна сторона визначена у ст. 271 КК: порушення 

вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці 

службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином- 

суб’єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду 

здоров’ю потерпілого; ч. 2 встановлює таку кваліфікуючу обставину як 

спричинення загибелі людей або інші тяжкі наслідки [7]. Слушно зазначають 

автори одного з науково-практичних коментарів, що оскільки диспозиція ч. 1 

ст. 271 сконструйована як бланкетна, то при застосуванні цієї статті слід 

встановлювати не лише те, які саме нормативно-правові акти порушено при 

вчиненні цього діяння, а й конкретно визначити, вимоги яких саме статей, 

пунктів, параграфів не дотримано винним, а також розкрити суть допущеного 

порушення [148, c. 838]. Розкриваючи способи вчинення діянь, автори уже 

іншого НПК до КК зазначаючи, що порушення вимог про охорону праці 

найчастіше полягають у відсутності необхідного інструктажу або у 

поверховому інструктажі з техніки безпеки, недостатньому нагляді за 

дотриманням правил охорони праці [149], неогородженні рухомих частин 

механізмів, незадовільному санітарно-гігієнічному стані виробничих 

приміщень і робочих місць, несправності робочого устаткування, інструментів 

тощо [146, c. 526]. Таких прикладів порушень законодавства про охорону праці 

можна навести безліч. Ключовим нормативно-правовим актом у цій сфері 

вважається Закон України «Про охорону праці», який встановлює основу її 

нормативно-правового регулювання [150].  

Також як щодо даного складу злочину, так і щодо інших злочинів, 

передбачених розділом Х Особливої частини КК, надзвичайно актуальним є 
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наявність настання суспільно небезпечних наслідків як особливої умови 

наявності складу злочину. У даному випадку ч. 1 аналізованої статті передбачає 

завдання шкоди здоров’ю працівнику, яка перебуває у причинно-наслідковому 

зв’язку із діяннями щодо порушення законодавства про охорону праці.  

З наведеного вище приводу у доктрині КК є загальноприйнятий поділ 

злочинів на злочини з формальним складом (не передбачає обов’язкового 

настання суспільно небезпечних наслідків) та злочинів з матеріальним складом 

(визначені суспільно небезпечні наслідки є обов’язковою умовою наявності 

складу злочину) [151, с. 842 ]. Тому у переважній більшості випадків як даний 

злочин, так й інші склади злочинів, передбачених розділом Х Особливої 

частини КК, будуть злочинами із матеріальним складом.  

Ще одним злочином із широко визначеною об’єктивною стороною є 

злочин, передбачений статтею 272 КК: порушення правил безпеки під час 

виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому 

підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення 

створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або 

заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого; його кваліфікуючими обставинами 

будуть суспільно небезпечні наслідки у вигляді загибелі людей або інші тяжкі 

наслідки [7]. В даному випадку потрібно розуміти, що цей склад злочину буде 

спеціальним до попереднього та загальним по відношенню до інших складів 

злочинів, передбачених цим розділом.  

Слід особливо звернути увагу на те, що формулювання «створення 

загрози загибелі людей чи інших тяжких наслідків» не дозволяє у повній мірі 

віднести цей склад злочину до категорії формальних чи матеріальних. З 

приводу того, до якої категорії відносити такого роду склади злочинів, у науці 

кримінального права точиться дискусія [152; 153; 154; 155; 156; 157,                  

с. 219-220]. Самі ж вважаємо, що такий злочин відноситься до формально-

матеріальних, оскільки одна частина складу вказує на формальні дії, які самі по 

собі можуть створити небезпеку без настання відповідних наслідків, інша ж 

частина цього складу злочину передбачає обов’язкове настання таких наслідків 

у формі шкоди для здоров’я.  
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Таким чином, загалом для злочинів проти безпеки виробництва, які 

входять до системи кримінально-правової охорони трудових правовідносин, 

прав найманих працівників та безпеки їх праці характерним є наявність або ж 

настання суспільно небезпечних наслідків для кваліфікації цих злочинів, або ж 

створення реальної можливості настання таких наслідків.  

Більш спеціальними по відношенню до вищенаведених складів злочинів є 

злочини, передбачені статтями 273, 274, 275 КК. Об’єктивна сторона їх 

становить: порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах 

або у вибухонебезпечних цехах (ст. 273); порушення на виробництві правил 

ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274); порушення під час розроблення, 

конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що 

стосуються безпечного її використання, а також порушення під час 

проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації 

будівель і споруд (ст. 275) особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо воно 

створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або 

заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого. Кваліфікуючою обставиною для усіх 

цих злочинів є загибель людей чи інші тяжкі наслідки [7]. У міру важливості 

об’єкта кримінально-правової охорони, а також частого порушення однорідних 

правил, відповідні злочини було виділено законодавцем окремо, у порівнянні зі 

статтями 271, 272 КК.  

На підставі проведеного аналізу можна виокремити такі особливості 

об’єктивної сторони злочинів у сфері трудових правовідносин, що можуть 

вчинятися посадовими особами підприємства: 

1) наявність складів злочинів із узагальненими формулюваннями, що 

охоплюють будь-які злочинні діяння, спрямовані на порушення 

правопорядку у сфері трудових правовідносин; 

2) поєднання злочинів як із формальним, так із матеріальним 

складом, останні з яких поширені у складах злочинів у сфері безпеки 

виробництва; 

3) поширеність бездіяльності посадових осіб підприємств як форми 

вчинення відповідних злочинів.  
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 Суб’єкт кримінальної відповідальності (злочину) за порушення 

законодавства у сфері праці суттєво відрізняється від суб’єкта юридичної 

відповідальності (як ширшого поняття), так і від суб’єкта адміністртивної 

відповідальності у цій сфері, оскільки правове регулювання у КК відрізняється 

від відповідного регулювання поняття посадової особи у КУпАП. Крім цього, 

щодо кожного складу злочину може бути визначеним відповідний спеціальний 

суб’єкт.  

 По-перше, КК використовує поняття «службова особа» на відміну від 

поняття «посадова особа», яке вживається у КУпАП. Відповідно до ч. 3 ст. 18 

КК службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним 

повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого 

самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають у органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі 

функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним 

органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним 

органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним 

органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, 

організації, судом або законом [7]. Ключовим в даному випадку є те, що 

поняття «службова особа» прямо визначено у кримінально-правовому 

законодавстві, що виключає необхідність здійснення відповідного пошуку його 

розуміння у межах інших нормативно-правових актів. Крім того, відповідне 

поняття тлумачиться доволі широко, що дозволяє трактувати його у контексті 

досліджуваної сфери не лише в розумінні посадових осіб, як це визначено в 

Законі України «Про господарські товариства» [93] чи Законі України «Про 

акціонерні товариства» [95], але й як будь-яких осіб, наділених 

повноваженнями організаційно-розпорядчого чи адміністративно-

господарського характеру, при цьому останні випливають не лише із 

конкретної посади, а за певних обставин – із самих функцій та повноважень. 

Тобто, такою службовою особою, крім керівників та членів органів управління 
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підприємства, може бути будь-який працівник, до трудових функцій та 

обов’язків якого, зокрема на підставі трудового договору чи інших актів 

локального характеру, входить виконання організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських обов’язків та функцій, які в нашому випадку 

стосуватимуться організації та забезпечення трудових правовідносин. Таке 

трактування є значно ширшим, аніж відповідне розуміння посадової особи в 

контексті адміністративної відповідальності за порушення законодавства у 

сфері праці. Саме тому розуміння посадової особи загальної юридичної 

відповідальності як збірне поняття є наближеним із відповідним 

праворозумінням службової особи у кримінально-правовому регулюванні.  

 Коли ведемо мову про злочини посадових осіб підприємства у сфері 

трудових правовідносин, потрібно чітко розуміти, який практичний зміст 

матиме термін «службова особа». Службова особа є одним з найбільш часто 

згадуваних спеціальних суб’єктів кримінального права, однак кожна стаття 

особливої частини КК може визначати власного спеціального суб’єкта злочину, 

у тому числі обмежуючи ознаку службової особи відповідними 

характеристиками. 

 Щодо аналізованих нами положень Особливої частини КК, статті 172, 174 

КК не містять жодних посилань на суб’єкта правопорушення, що, на перший 

погляд, вказує на те, що такий суб’єкт є загальним. Однак, якщо відповідна теза 

відповідає складу ст. 174 КК, то остання не буде актуальною для ст. 172 КК. В 

ній хоч і не згадується про спеціального суб’єкта, однак об’єктивна сторона 

даного складу злочину чітко вказує, що цей злочин може вчинити на 

підприємстві виключно особа, яка наділена повноваженнями приймати та 

звільняти з роботи найманих працівників. Тому, опускаючи ту деталь, що 

такою особою також може бути фізична особа, у якої інша фізична особа 

працює за наймом на підставі трудового договору, що не є поширеною 

ситуацію, можемо стверджувати, що в контексті підприємства суб’єктом даного 

злочину може бути особа, яка наділена організаційно-розпорядчими та 

адміністративно-господарськими повноваженнями, зокрема щодо звільнення 

працівників, що підпадає під розуміння службової особи в КК. Отже, в такому 
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разі можна стверджувати, що фактично суб’єкт злочину, передбачений ст. 

172 Кодексу, на підприємстві буде мати характеристику спеціаліьного. Ця 

позиція узгоджується з думкою авторів НПК до КК за редакцією В.Я. Тація та 

інших науковців [146, с. 176]. 

Статті 173, 271 КК, визначаючи суб’єкта злочину, використовують термін 

«службова особа підприємства, установи, організації» незалежно від форми 

власності. Це вказує, що відповідні склади злочину можуть бути вчинені 

спеціальним суб’єктом, зокрема посадовою особою. Встановлення поряд з 

наведеним суб’єктом у ст. 271 також іншого суб’єкта злочину – суб’єкта 

підприємницької діяльності, не спростовує позиції щодо спеціальності суб’єкта, 

однак в даному випадку та в подальшому їх опускатимемо, оскільки цей 

суб’єкт не стосується нашого предмета дослідження – юридичної 

відповідальності в такій соціально-правовій одиниці як підприємство. Однак у 

контексті ст. 173 КК слід зазначити, що остання в частині суб’єкта містить 

застереження наступного змісту: «… а також окремим громадянином або 

уповноваженою ним особою» [7]. Вказане застереження означає, що 

незважаючи на згадування службових осіб підприємств у ст. 173, наведений 

склад злочину вчинив не спеціальний, а загальний суб’єкт. 

 Цікавим є визначений у ст. 175 КК спеціальний суб’єкт – керівник 

підприємства, установи або організації незалежно від форми власності. Отже, в 

даному випадку суб’єкт вчинення злочину надзвичайно звужений у порівнянні 

із службовою особою в розумінні КК, чи навіть ще більш вужчого терміна – 

посадовою особою підприємства у розумінні Закону України «Про 

господарські товариств» [93] чи Закону України «Про акціонерні товариства» 

[95]. Відповідно, виключно керівник може вчинити таке правопорушення 

своїми діями чи бездіяльності у формі умислу чи злочинних самовпевненості та 

недбалості. Якщо ж у діяннях керівника немає вини, відсутній буде склад 

злочину, коли, наприклад, невиплата заробітної плати була здійснена з вини 

головного бухгалтера, службової особи кадрової служби підприємства тощо. 

 У свою чергу, статті 273-275 КК, формулюють спеціального суб’єкта 

злочину наступним чином: «Особа, яка зобов’язана дотримуватись правил…» 
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[7]. Таке зобов’язання в особи виникає відповідно до її трудових функцій та 

обов’язків, які визначаються трудовими договорами, а також окремих їх 

аспектів у актах локального правового регулювання. Проте це не вказує на 

будь-яку роль саме посадових (службових) осіб, оскільки дотримання правил, 

про які йдеться у відповідних правових нормах, в більшій мірі лежить на 

найманих працівниках – виконавцях робіт на виробництвах, де можуть мати 

місце відповідні злочини. У цьому аспекті виділимо суб’єктів злочину, які 

матимуть особливу роль, – керівники та спеціалісти служби праці або ж особи, 

які виконують функції служби праці на підприємстві відповідно до Закону 

України «Про охорону праці» [150]. Останні зобов’язані згідно зі своїми 

трудовими та посадовими обов’язками забезпечити виконання умов з безпеки 

праці іншими найманими працівниками. Тому в разі вчинення відповідних 

злочинів відповідальність можуть понести за один і той же епізод як працівник 

робітничої професії, так і керівники та спеціалісти служби праці або ж особи, 

які виконують функції служби праці на підприємстві, якщо його вину у формі 

необережності буде доведено. 

 Остання виділена нами стаття 212-1 визначає суб’єкта як службову особу 

підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або особу, 

яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, чи 

будь-яку іншу особу, яка зобов’язана його сплачувати [7]. При цьому 

службовою особо підприємства, повноваження та трудова функція якої 

пов’язані із сплатою страхових внесків відповідно до Закону України «Про збір 

та облік єдиного соціального внеску» є «керівник» або ж «інша посадова особа 

підприємства» [158]. З наведеного випливає, що не лише керівник може бути 

такою особою, але й законодавство дозволяє визначити відповідальною іншу 

посадову (службову) особу підприємства, наприклад, головного бухгалтера. 

Також ч. 3 даної статті визначає спеціального суб’єкта, вчинення злочину яким 

є кваліфікуючою обставиною, – особу раніше судиму за ухилення від сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [7]. 

Тому в даній ситуації сам суб’єкт є не лише необхідним елементом складу 
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злочину, але й може становити кваліфікуючі обставини в злочинах у сфері 

господарської діяльності. 

Підсумовуючи, структуруємо суб’єктів злочинів у сфері трудових 

правовідносин – посадових осіб підприємств, запропонувавши тим самим 

новий удосконалений погляд на суб’єктний склад злочинів, що наведені 

нижче:  

– ст. 172 КК України – спеціальний суб’єкт злочину – посадова особа 

підприємства уповноважена приймати на роботу та звільняти найманих 

працівників у повній мірі чи в підрозділах підприємства; 

– ст. ст. 173, 174 КК України – загальний суб’єкт злочину; 

– ст. 175 КК України – спеціальний суб’єкт злочину – керівник 

підприємства; 

– ст. 271 КК України – спеціальний суб’єкт злочину – службова особа 

підприємства; 

– ст.ст. 272–275 КК України – спеціальний суб’єкт злочину – «особа, 

яка зобов’язана дотримуватись правил…», що зазвичай є робітником без 

відповідних службових повноважень, а також службова особа підприємства 

– керівник та спеціалісти служби праці або ж особи, які виконують функції 

служби праці на підприємстві. 

 Суб’єктивна сторона злочинів посадових осіб підприємства, які 

посягають на систему трудових правовідносин загалом та порядок їх 

забезпечення на підприємствах, установах, організаціях зокрема полягає у 

внутрішньому психічному ставленні цих осіб до вчинюваного злочину та його 

наслідків.  

 Кримінально-правове законодавство більш широко розкриває форми вини 

та їх види у порівнянні з відповідним адміністративним законодавством. Так   

ст. 24 КК виділено дві форми умислу: прямий та непрямий. Прямим є умисел, 

якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії 

або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх 

настання. Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно 

небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його 
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суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх 

настання. Натомість ст. 25 КК поділяє необережність на злочинну 

самовпевненість та злочинну недбалість. Необережність є злочинною 

самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно 

небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно 

розраховувала на їх відвернення. У свою чергу, необережність є злочинною 

недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно 

небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна була і 

могла їх передбачити [7]. В основному для наявності складу злочину необхідна 

наявність будь-якої форми вини, однак в Особливій частині КК певна форма 

вини, зазвичай умисел, може бути зазначеною як обов’язковий елемент для 

наявності складу злочину. В інших випадках про таку наявність певної форми 

вини може бути прямо не зазначено в диспозиції відповідної статті КК, однак, 

виходячи із суті об’єктивної сторони складу злочину, такий злочин складно 

таким, що вчинений винно у формі необережності. Проте тут потрібно 

здійснити застереження, що, з формальної точки зору, за відсутності 

відповідної вказівки на форму вини, все ж таки можливо змоделювати ситуацію 

вчинення будь-якого злочину з необережності. 

 У випадках досліджуваних нами злочинів, за які настає відповідальність, 

зокрема для посадових осіб підприємств, вказівку на обов’язкову форму вини у 

вигляді умислу містять лише статті 212-1, 175 КК. Тобто, якщо такі злочини 

вчинені відповідною посадовою особою з необережності, склад злочину у 

такому випадку буде відсутнім. Натомість слід відзначити, що складно уявити, 

щоб злочини, передбачені статтями 174, 173 КК були вчинені з необережності, 

так як останні передбачають свідоме використання насильства, інших 

незаконних дій з конкретно визначеною метою, яку складно уявити без 

усвідомлення особою причинно-наслідкових зв’язків відповідних дій.  

 Характерною ознакою досліджуваних злочинів є значна роль 

необережності у вчинюваних посадовими особами злочинах. Особливо це 

стосується необережності родової групи злочинів проти безпеки виробництва, 

для яких характерною буде у переважній більшості випадків вина посадових 
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осіб підприємства у формі необережності, в більшій мірі – злочинної 

недбалості. У підручнику за редакцією О.М. Омельчука стверджується, що 

суб’єктивна сторона даних злочинів може мати вираження як у формі умислу, 

так і необережності [159, c. 258]. Не можемо повністю погодитись з цим 

судженням, оскільки за наявного прямого умислу в особи на завдання 

ушкодження здоров’я іншій особі чи заподіяння їй смерті, такі діяння 

підлягатимуть кваліфікації як злочини проти життя та здоров’я, а засоби 

виробництва виступатимуть у цьому випадку знаряддями злочинів. 

 Отже, суб’єктивна сторона злочинів посадових осіб, які посягають на 

трудові правовідносини загалом та порядок їх забезпечення на 

підприємствах, установах та організаціях зокрема характеризується 

поєднанням формально обов’язкової форми вини у вигляді умислу                 

(статті 212-1, 175 КК), фактично обов’язкової форми вини у вигляді умислу 

з формально можливою необережністю (статті 174, 173 КК), фактично 

обов’язкової форми вини у вигляді необережності з формально можливим 

умислом (статті 271-275 КК) та складом злочину з рівномірною 

можливістю його вчинення з усіма формами вини (ст. 172 КК). 

 Враховуючи все вищенаведене, зазначимо, що кримінальна 

відповідальність посадових осіб у сфері злочинів полягає у притягненні 

відповідних посадових осіб підприємств до кримінальної відповідальності за 

вчинені ними злочини, передбачені у Кримінальному кодексі України у 

процесуальному порядку, що визначений кримінальним процесуальним 

законодавством України.  

 Ці злочини у сфері трудових правовідносин можливо згрупувати за 

ознакою видового об’єкта, яким узагальнено можна визначити широке коло 

трудових правовідносин загалом, а також трудові права найманих працівників 

зокрема. У загальному плані такі злочини щодо відповідного видового об’єкта 

передбачені статтями 172-175, 212-1, 271-275 Особливої частини 

Кримінального кодексу України.  

 Відповідній групі злочинів та кожному окремому з них, зокрема, 

притаманна особлива кримінально-правова характеристика за чотирма 
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елементами складів відповідних злочинів. Особливо важливою для нас, з 

точки зору предмета нашого дослідження, була така характеристика за 

суб’єктом. Встановлено, що ці злочини можуть або ж вчинятися виключно 

посадовими особами підприємства як спеціальними суб’єктами, прямо 

визначеними у кримінально-правових нормах, або вчинення таких злочинів 

виключно посадовими особами випливає із особливостей об’єктивної сторони 

складу злочину, або ж посадова особа підприємства у переважній більшості 

випадків фактично є суб’єктом цих злочинів, хоча можливе вчинення таких 

злочинів іншими особами. 

 Кримінально-правова характеристика цього виду злочинів також має 

конкретні особливості (видові та спеціальні), які притаманні його об’єктивній 

та суб’єктивній стороні. Усі вищенаведені ознаки відображають характерні 

риси кримінальної відповідальності посадових осіб підприємства за злочини у 

сфері трудових правовідносин.  

 З огляду на наведене, можна стверджувати, що нами досягнуто 

поставлених перед даним етапом наукового дослідження завдання та мети, 

однак обрана проблематика залишатиметься актуальною для наукової дискусії і 

в подальшому, оскільки науково-теоретичні та практично-прикладні проблеми 

тематики, яка розробляється, та суміжної не можуть бути вирішеними в межах 

однієї праці.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Вперше доведено, що виділення загальної та спеціальної 

дисциплінарної відповідальності є недоцільним як щодо посадових осіб 

підприємства, так і щодо найманих працівників загалом. Запропоновано 

відмовитись від концепції поділу дисциплінарної відповідальності, яка 

поширена в науці, та замінити її на виділення загальних та спеціальних заходів 

дисциплінарного стягнення. 

2. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб підприємства за 

порушення законодавства у сфері праці – інститут трудового права, який 
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полягає у правовідношенні посадової особи із власником чи уповноваженим 

ним органом з приводу здійснення трудових обов’язків організаційно-

розпорядчого та/або адміністративно-господарського характеру, пов’язаних з 

управлінням, організацією та локальним регулюванням трудових 

правовідносин з іншими працівниками підприємства, які підпорядковані в тій 

чи іншій мірі такій посадовій особі; і за такого правовідношення при здійсненні 

порушень трудових прав підпорядкованих працівників з вини посадової особи 

(вчиненні трудового правопорушення), до останньої власником або 

уповноваженим ним органом застосовується дисциплінарне стягнення на 

умовах, визначених законодавством чи іншими актами, до яких законодавство 

відсилає.  

3. Особливими характерними рисами дисциплінарної відповідальності 

посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці є: 

1) така відповідальність пов’язана із порушенням трудових прав 

підпорядкованих найманих працівників, у тому числі самої посадової особи; 

2) повне дублювання підстав дисциплінарної відповідальності посадових 

осіб із відповідними підставами для притягнення до адміністративної 

відповідальності; 

 3) необов’язковість її застосування; 

4) можливість визначення повноважень, підстав та рівня такої 

відповідальності у положеннях трудових договорів, інших актах соціально 

партнерського чи локального правового регулювання.  

4. Матеріальна відповідальність посадової особи підприємства за  

порушення законодавства у сфері праці – особливий вид відповідальності в 

трудовому праві, за якого між працівником – посадовою особою підприємства, 

та роботодавцем існує правовідншення з приводу відшкодування посадовою 

особою шкоди, що завдана майну підприємства, або фінансових втрат, які 

виникли через дії чи бездіяльність такої посадової особи та які полягали у 

неналежному виконанні посадових обов’язків з приводу адміністрування 

трудових правовідносин на підприємстві та забезпечення трудових прав 

підпорядкованих працівників, внаслідок чого така шкода (фінансові втрати) 
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були завдані підприємству; вона підлягає відшкодуванню в межах, 

визначених законодавством, а в поодиноких випадках –  в інших актах.  

5. Особливостями матеріальної відповідальності посадових осіб 

підприємства є: 

1) можливість нести матеріальну відповідальність за неодержаний 

прибуток; 

2) повна матеріальна відповідальність за винне незаконне звільнення або 

переведення працівника на іншу роботу;  

3) повна матеріальна відповідальність керівника підприємства, винного у 

несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до 

виплати компенсацій за порушення строків її виплати, за умови, що Державний 

бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми 

власності не мають заборгованості перед цим підприємством; 

4) можливість врегулювати в установчих документах підприємства 

матеріальну відповідальність посадових осіб за розголошення комерційної 

таємниці чи конфіденційної інформації.  

6. Адміністративна відповідальність посадової особи за порушення 

законодавства у сфері праці – вид юридичної відповідальності, який передбачає 

притягнення посадової особи підприємства уповноваженими державними 

органами за правилами, передбаченими Кодексом України про адміністративні 

правопорушення, яка настає за неналежне виконання нею посадових обов’язків 

організаційно-розпорядчого та господарсько-адміністративного характеру з 

приводу дотримання законодавства у сфері праці, зокрема відповідного 

законодавства про охорону праці, що мало наслідком порушення положень 

законодавства у сфері праці та трудових прав найманих працівників, за умови, 

що в її діях відсутній склад злочину, і полягає в застосуванні штрафів до такої 

особи або інших засобів стягнення.  

 7. Особливості кримінальної відповідальності посадових осіб 

підприємств за злочини у сфері трудових правовідносин характеризуються 

крізь призму кримінально-правової характеристики складів досліджуваних 

злочинів, з чого випливає наступне: 
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1) видовим об’єктом злочинів посадових осіб підприємств у сфері 

трудових правовідносин можна визначити систему трудових правовідносин 

загалом та порядок їх забезпечення на підприємствах, в установах, організаціях 

посадовими особами, зокрема з особливою роллю такого елемента об’єкта 

злочину як трудові права найманих працівників, який також виступає 

ключовим об’єктом кримінально-правової охорони; 

2) особливості об’єктивної сторони злочину: а) наявність складів злочинів 

із узагальненими формулюваннями, що охоплюють будь-які злочинні діяння, 

спрямовані на порушення правопорядку у сфері трудових правовідносин;                    

б) поєднання злочинів як із формальним, так із матеріальним складом, останні з 

яких поширені у складах злочинів у сфері безпеки виробництва; в) поширеність 

бездіяльності посадових осіб підприємств як форми відповідних злочинів; 

3) суб’єктний склад даного виду злочинів в розрізі окремих злочинів: 

– 172 КК – спеціальний суб’єкт злочину – посадова особа підприємства, 

уповноважена приймати на роботу та звільняти найманих працівників у повній 

мірі чи в підрозділах підприємства; 

– 173 КК – загальний суб’єкт злочину; 

– 174 КК – загальний суб’єкт злочину; 

– 175 КК – спеціальний суб’єкт злочину – керівник підприємства; 

– 271 КК – спеціальний суб’єкт злочину – службова особа підприємства; 

– 272-275 КК – спеціальний суб’єкт злочину – «особа, яка зобов’язана 

дотримуватись правил…», яка зазвичай є робітником без відповідних 

службових повноважень, а також службові особи підприємства – керівник та 

спеціалісти служби праці або ж особи, які виконують функції служби праці на 

підприємстві; 

4) суб’єктивна сторона злочинів посадових осіб, які посягають на трудові 

правовідносини загалом та порядок їх забезпечення на підприємствах, 

установах та організаціях, зокрема, характеризується: а) поєднанням формально 

обов’язкової форми вини у вигляді умислу (ст. 212-1, 175 КК); б) фактично 

обов’язкової форми вини у вигляді умислу з формально можливою 

необережністю (ст. 174, 173 КК); в) фактично обов’язкової форми вини у 
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вигляді необережності з формально можливим умислом (ст. 271 – 275 КК); г) 

складом злочину з рівномірною можливістю його вчинення з усіма формами 

вини (ст. 172 КК). 
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РОЗДІЛ 3 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ 

ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 

ПРАЦІ 

 

3.1 Проблеми відповідальності посадових осіб підприємства за порушення 

законодавства у сфері праці та пропозиції щодо їх вирішення 

 

 Відповідальність посадових осіб як засіб забезпечення трудового 

правопорядку на підприємствах є незамінним засобом та гарантією того, що у 

внутрішній діяльності таких підприємств положення трудового законодавства 

будуть дотримані. Відповідно, якість правового регулювання різних видів 

відповідальності посадових осіб залежатиме від сумлінного дотримання 

підприємством, установою та організацією законодавства у сфері праці. Це 

зумовлюватиме актуальність та суспільну значимість дослідження проблем 

правового регулювання різних видів відповідальності посадових осіб. 

 Встановивши проблеми даної сфери правового регулювання, доцільно 

запропонувати і певні пропозиції щодо їх вирішення, які в основному 

стосуватимуться змін законодавства. Тим самим ми спробуємо докласти і свої 

зусилля в оптимізацію правового регулювання відповідальності посадових осіб 

підприємства, що матиме позитивний вплив на дотримання прав найманих 

працівників, трудові відносини та усе суспільство загалом.  

 Варто підкреслити, що як засіб забезпечення трудового правового 

регулювання відповідальність безпосередньо посадових осіб, поряд із 

фінансовою відповідальністю підприємств, покликана утворити санкційну 

систему, яка відіграватиме захисну, превентивну й каральну функцію. Це 

зумовлює особливу важливість того, щоб така система була дієвою. А 

безпосередня функціональна дієвість інститутів відповідальності посадових 

осіб підприємств прямо залежить від якості правового регулювання, в якому 

проблеми та прогалини законодавства були б зведені до мінімуму.  
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 У сучасній науці вивченню проблем відповідальності за порушення 

законодавства про працю присвячено багато наукових та аналітичних 

публікацій. Серед вчених, які в тій чи іншій мірі розглядали окреслену 

проблематику, можемо виділити таких науковців як В.С. Венедиктов,                   

Ю.С. Годованець, Т.А. Занфірова, Г.С. Іванова, К.А. Малиновська,                          

А.С. Пазенок, П.Д. Пилипенко, Н.Т. Хуторян та ін. Наукова діяльність у цій 

сфері забезпечила вироблення підходів до вирішення основних проблем 

відповідальності за порушення законодавства про працю. Ми вважаємо, що 

вирішення основних практичних проблем відповідальності посадових осіб 

підприємств за порушення законодавства у сфері праці потребує здійснення 

нового комплексного дослідження з концентрацією уваги на практичних 

аспектах проблематики правового регулювання. Це дозволить в подальшому 

запропонувати позитивне оновлення законодавства у цій сфері.  

 Особливим видом відповідальності, яка притаманна саме трудовому 

праву, виступає дисциплінарна відповідальність, яку можуть нести посадові 

особи підприємств за порушення законодавства у сфері праці. Цей вид 

відповідальності є інститутом трудового права, а її правове регулювання 

лежить в межах трудового законодавства, за винятком випадків регулювання 

дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємств.  

 У першу чергу слід звернути увагу, що «трудова дисципліна» як термін, 

який використовується у КЗпП доволі часто, виступаючи, зокрема, назвою 

глави Х Кодексу, не визначений у законодавстві [1]. У контексті регулювання 

дисциплінарної відповідальності відсутність чіткого формулювання даного 

поняття є проблемою, яка вносить значну невизначеність у даний інститут.  

 Це зумовлено тим, що ст. 147 КЗпП, яка встановлює правові умови для 

несення дисциплінарної відповідальності (застосування заходів впливу) 

визначає порушення трудової дисципліни як єдину умову притягнення до такої 

відповідальності. З цього приводу у вказаній статті зазначається: «За 

порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки 

один з таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення» [1]. Тобто єдиною 

умовою застосування приведених стягнень як санкцій, які випливають із 
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законодавства про працю, є саме порушення трудової дисципліни. Саме ж 

визначення поняття «трудова дисципліна» у законодавстві відсутнє.  

 Це створює значні теоретичні й практичні проблеми у сфері несення 

дисциплінарної відповідальності, оскільки умови її застосування визначені 

нечітко, тобто на законодавчому рівні не встановлені основи розуміння складу 

трудового правопорушення, за яке може наставати дисциплінарна 

відповідальність як особливий вид юридичної відповідальності. В цій сфері 

такий стан речей є неприпустимим, так як правова визначеність – це основний 

принцип юридичної відповідальності загалом. Особливо ця проблема 

стосується посадових осіб підприємств, оскільки «трудова дисципліна» не є 

найбільш вдалим терміном, який би описував підстави для несення 

відповідальності саме даною категорією найманих працівників. 

Загальновідомо, що «трудова дисципліна» – словосполучення та термін, який 

можна тлумачити як у вузькому, так і в широкому розумінні. Тому у правовому 

регулюванні інституту дисциплінарної відповідальності доцільніше прийти до 

більш точного формулювання підстав несення дисциплінарної відповідальності 

та визначення поняття «трудова дисципліна». Це дозволить значно конкретніше 

осмислити в теорії та правозастосовній практиці підстави несення 

дисциплінарної відповідальності посадовою особою підприємства. 

 Особливо проявляється зміст окресленої проблеми у ст. 139 КЗпП, 

відповідно до якої працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, 

своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого 

ним органу, додержуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог 

нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з 

яким укладено трудовий договір [1]. Формулювання «додержуватися трудової 

дисципліни і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону 

праці» вказує на те, що ці три терміни не є тотожними і являють собою суттєво 

різні елементи, якщо керуватися виключно правилами законотворчої техніки. 

Тобто трудова дисципліна не включає технологічну дисципліну та вимоги 

нормативних актів. Якщо підходити до характеристики даного питання 

буквально та порівняти наведені положення статей 139 та 147 КЗпП, то можна 
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стверджувати, що підставою та умовою наявності складу трудового 

правопорушення, за яке настає дисциплінарна відповідальність, є виключно 

такі дії, які визначаються як «порушення трудової дисципліни», натомість 

«порушення технологічної дисципліни та нормативно-правових актів» 

виступають підставами для застосування інших видів відповідальності. Таке 

твердження не знайшло свого відображення ні в теорії, ні у правозастосовній 

практиці щодо законодавства у сфері праці, однак вважаємо, що це не відміняє 

необхідності у приведенні формулювань положень законодавства у 

відповідність із метою та завданнями правового регулювання дисциплінарної 

відповідальності, зокрема, посадових осіб підприємства.  

Адже посадові особи підприємств у такому випадку підлягають будь-

якому виду юридичної відповідальності в основному з підстав порушення 

законодавчих актів, а не трудової дисципліни у вузькому праворозумінні. 

Очевидно, на теоретичному рівні можна визначити, що трудова дисципліна є 

широким поняттям, який охоплює також вимоги нормативно-правових актів та 

технічних алгоритмів/стандартів, однак це повинно бути закріплено на рівні 

законодавчих актів. 

До наявних чинних нормативно-правових актів, у яких відображений 

підхід до широкого визначення підстав дисциплінарної відповідальності, можна 

віднести Закон України «Про державну службу». Відповідно до ч. 1 ст. 64 

даного Закону за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, 

визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері 

державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної 

поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець 

притягується до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому 

цим Законом. Отже, усі наведені вище елементи вважаються частиною 

службової дисципліни державних службовців, що випливає із формулювання 

«… інше порушення службової дисципліни». Не менш важливим положенням 

цього Закону є п. 1 ч. 1 ст. 61, відповідно до якого службова дисципліна 

забезпечується, зокрема, шляхом дотримання у службовій діяльності вимог 

цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби та 
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виконання правил внутрішнього службового розпорядку [81]. Наведене 

вказує на особливу роль нормативно-правових актів та правил внутрішнього 

службового розпорядку. Отже, щодо державних службовців законодавство 

відійшло від формулювання «трудова дисципліна», натомість замінивши його 

термінами «службова дисципліна», «внутрішній службовий розпорядок» тощо. 

Вищезазначене правове поняття є більш влучним, так як вказує на те, що 

порушення цієї категорії працівників в основному випливають із їх 

повноважень у даній сфері, хоча не слід відкидати також вимог дотримання 

безпеки у вказаній трудовій діяльності (пожежної, гігієнічної, використання 

технічних засобів, серед яких зазвичай принтери, комп’ютери тощо). 

Відповідно, на нашу думку, законодавець, використовуючи цей терміни, з 

одного боку, підкреслив основну спрямованість трудових правопорушень цих 

посадових осіб, які випливають із їх службової діяльності, а з іншого – вказав 

на те, що він (термін) включає також й інші елементи трудової дисципліни, що 

притаманні усім найманим працівникам. Тому «службова дисципліна» є 

збірним та ширшим поняттям у порівнянні з формулюванням «трудова 

дисципліна». Перше з них використовується для узагальненого визначення 

підстав несення дисциплінарної відповідальності державними службовцями.  

Вважаємо, що окреслений вище підхід доцільно було б застосувати також 

до посадових осіб підприємств, адже за підставами несення дисциплінарної 

відповідальності, які випливають із сукупності їх повноважень, природа 

трудових правопорушень таких посадових осіб є наближеною до аналогічної 

природи державних службовців. Це б дозволило відійти від надмірного 

звуженого трактування терміна «трудова дисципліна», який, у першу чергу, 

вказує на правопорушення, здійснені найманими працівниками у сфері 

виробництва.  

Звернімо увагу на пропозиції, які містить проект Трудового кодексу 

України № 1658 від 27.12.2014 року. Його прийняття як Закону може 

допомогти вирішити наведену проблему за рахунок закріплення в ст. 360 

визначення понять «трудова дисципліна» та «дисциплінарний проступок». 

Відповідно до ч. 1 наведеної статті, трудова дисципліна – обов’язкове для всіх 
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працівників підпорядкування правилам поведінки, визначеним цим 

Кодексом, трудовим законодавством, колективним договором, угодою, 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, нормативним актом 

роботодавця і трудовим договором. У ч. 2 цієї ж статті термін «дисциплінарний 

проступок» трактується як невиконання або неналежне виконання працівником 

трудових обов’язків, покладених на нього цим Кодексом, трудовим 

законодавством, колективним договором, угодою, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, нормативним актом роботодавця і трудовим договором 

[72]. Як бачимо, визначаючи «трудову дисципліну» як поняття, що охоплює 

трудові правопорушення, які можуть бути вчинені як найманим працівником, 

так і посадовою особою підприємства, фактично в більшій мірі буде вирішено 

окреслену проблематику із прийняттям вказаного проекту. Тобто усе, що 

стосується невиконання обов’язків найманого працівника та в рівній мірі 

державного службовця, які покладені на них чи то законодавством, чи то 

актами локального характеру або ж безпосередньо трудовими договорами 

(контрактами), вважатиметься дисциплінарним проступком та підставою для 

притягнення до дисциплінарної відповідальності.  

Хоча вищезазначеним проектом Трудового кодексу в основному 

вирішується окреслена нами проблема з формально-нормативної точки зору, 

однак хочемо запропонувати певне удосконалення відповідних термінів. У 

самому проекті ТК України використовуються формулювання «працівник» та 

«посадова особа» щодо підприємства, установи та організації. Такі ж терміни, 

які використовуються для характеристики відповідних суб’єктів, містяться у 

КЗпП. Хоча із положень як діючого Кодексу законів про працю, так і проекту 

ТК України можна встановити те, що посадова особа підприємства є найманим 

працівником, однак слід підкреслити, що в окремих випадках, у тому числі 

щодо іншого виду відповідальності – матеріальної, відбувається розмежування 

найманих працівників та посадових осіб підприємств. З огляду на те, що 

підстави дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємств за 

змістом є наближеними із відповідними підставами для державних службовців і 

випливають з їх посадових та службових обов’язків, доцільно запропонувати 
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ввести новий термін – «посадова дисципліна», яким виокремити та 

підкреслити особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб 

підприємств, зокрема за порушення законодавства у сфері праці.  

У даному випадку та у подальшому пропозиції щодо вирішення проблем 

відповідальності посадових осіб у сфері праці здійснюватимемо з урахуванням 

того, що планується прийняти новий Трудовий кодекс України, а отже, наші 

пропозиції стосуватимуться не діючого КЗпП, а ТК, який знаходиться на 

розгляді у Верховній Раді України.  

Резюмуючи, відзначимо наступне. З метою вирішення досліджуваної 

проблеми, по-перше, підтримуємо прийняття найближчим часом нового ТК 

України з відповідною ст. 360, по-друге, пропонуємо доповнити формулювання 

цієї статті положенням наступного змісту: «Посадова дисципліна – вид 

трудової дисципліни, що випливає із посадових обов’язків посадових осіб 

юридичних осіб відповідно до законодавства, установчих документів та 

нормативних актів юридичних осіб». 

 Проблемою у дисциплінарній відповідальності посадових осіб 

підприємств є також невизначеність підстав для застосування звільнення як 

заходу дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства. 

 Згідно з положеннями діючого КЗпП звільнення визначено як захід 

дисциплінарного стягнення поряд із доганою. Однак розділ Х Кодексу 

«Трудова дисципліна» жодних обмежень щодо застосування звільнення як 

заходу дисциплінарного стягнення не містить, обмежуючись виключно 

положенням ч. 3 ст. 149 КЗпП зазагльного змісту, відповідно до якого при 

обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен 

враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, 

обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника [1]. 

Звільнення, як нами зазначалось, є найбільш суворим заходом дисциплінарного 

стягнення, що повинно було б зумовлювати чітке визначення підстав для 

застосування такого заходу дисциплінарного стягнення щодо працівників, у 

тому числі посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері 

праці. 
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 Нормативний орієнтир у цьому контексті міститься у ст. 40 КЗпП, яка 

встановлює підстави та можливість розірвання трудового договору, укладеного 

на невизначений строк, та строкового трудового договору з ініціативи 

власника. Пункти 3, 4, 7, 8 цієї статті фактично можна вважати окремими 

дисциплінарними проступками та підставами для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності із застосуванням такого суворого заходу 

стягнення як звільнення. Цими підставами визначено наступні випадки: 

систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, 

покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи 

дисциплінарного чи громадського стягнення (3); прогул (в тому числі 

відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних 

причин (4); поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння (7); вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі 

дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної 

сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення 

адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу (8) 

[1]. 

 Окреслені вище підстави не є вичерпним переліком діянь, за які може 

бути застосоване звільнення як дисциплінарне стягнення, оскільки наступна ст. 

41 КЗпП встановлює додаткові підстави розірвання трудового договору з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями 

працівників за певних умов, у тому числі за тих які конкретно стосуються 

посадових осіб підприємства, зокрема з підстав порушення положень 

законодавства у сфері праці. До таких підстав законодавець відносить: 

одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником підприємства, 

установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення 

та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним 

бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також 

службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні 

звання, і службовими особами центральних органів виконавчої влади, що 



 

 

140 

реалізують державну політику у сфері державного фінансового контролю та 

контролю за цінами (1); винні дії керівника підприємства, установи, організації, 

внаслідок яких заробітна плата працівникам виплачувалася несвоєчасно або в 

розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної 

плати (1-1); винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, 

товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до 

нього з боку власника або уповноваженого ним органу (2); вчинення 

працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, 

несумісного з продовженням даної роботи (3) [1]. Разом із окресленими вище 

положеннями ст. 40 КЗпП відповідні норми утворюють сукупність виключних 

підстав, які дозволяють застосувати звільнення як особливий захід 

дисциплінарного стягнення, у тому числі до посадових осіб підприємства, за 

порушення законодавства у сфері праці. Зазначимо, що по відношенню до 

посадових осіб такі підстави характеризуються значно більшою жорсткістю, 

так як лише одне грубе порушення трудових обов’язків, у тому числі винні дії 

саме керівника, що тягнуть за собою несвоєчасну виплату заробітної плати чи її 

виплату у розмірі нижчому, ніж мінімально встановлений у законодавстві, 

надає можливість власнику звільнити таку посадову особу. При цьому рішення, 

яке ж порушення посадових обов’язків є грубим, відноситься до компетенції 

власника. Прийнятнішим варіантом, який забезпечує захист трудових прав обох 

сторін трудових правовідносин, є врегулювання у трудовому договорі тих 

обставин, які сторони погодились вважати грубим порушенням законодавства. 

У будь-якому випадку окреслені вище положення встановлюють значні 

дискретні повноваження власника, які дозволяють застосувати стягнення у 

вигляді звільнення до посадових осіб підприємств.  

 У контексті вищенаведеної проблеми також звернімо увагу на ч. 4 ст. 65 

Господарського кодексу України, відповідно до якої у разі найму керівника 

підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк 

найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального 

забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за 

погодженням сторін. Згідно з ч. 6 даної статті керівника підприємства може 
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бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених договором 

(контрактом) відповідно до закону [160]. У даному випадку також 

незрозумілим є формулювання «… на підставах, передбачених договором 

(контрактом) відповідно до закону», яке можна розуміти і як те, що контрактом 

можна визначити додаткові підстави застосування звільнення як заходу 

дисциплінарного стягнення до керівника підприємства, і як те, що підстави 

звільнення керівника підприємства як засобу дисциплінарного стягнення 

можуть бути передбачені контрактом, однак не повинні виходити за межі 

виключних підстав звільнення, передбачених законодавством України. Усе 

вищенаведене свідчить про невизначеність підстав для застосування звільнення 

як заходу дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства. 

 У цьому контексті жодних змін не вносять і положення проекту ТК 

України, якими по суті не змінюються формулювання ст. 65 ГКУ, а також не 

міняється підхід до значної дискреції роботодавця у частині застосування 

звільнення як заходу дисциплінарного стягнення до посадових осіб 

підприємства. Наведене випливає із формулювання ст. 92 проекту, якою 

встановлені підстави розірвання трудового договору за ініціативою 

роботодавця на підставі невиконання чи неналежного виконання працівником 

своїх трудових обов’язків, які за змістом та формулюванням суттєвих 

відмінностей від положень статей 40, 41 діючого КЗпП не мають. Позитивним у 

контексті осягнення юридичної визначеності є пропонований п. 1 ч. 1 ст. 92 

Проекту, яким надано розуміння поняття «систематичність», відповідно до 

якого систематичним вважається невиконання або неналежне виконання 

трудових обов’язків працівником, до якого щонайменше двічі протягом року 

застосовувалося дисциплінарне стягнення та на день порушення з якого ці 

стягнення не знято [72]. У разі прийняття нового ТК України, зазначеним 

положенням було вирішено практичну проблему, до якої неодноразово 

звертались науковці [161]. В іншій частині проектом не встановлено, чи можуть 

встановлюватись у положеннях трудових договорів (контрактів)  додаткові 

підстави щодо посадових осіб, а саме керівника підприємства, для застосування 

звільнення як засобу стягнення та більш конкретно не визначено, які 
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правопорушення можуть вважатися грубим порушенням трудових 

обов’язків, за перше вчинення якого одразу ж може бути застосоване 

звільнення.  

 Позитивним орієнтиром для вирішення окресленої проблематики щодо 

посадових осіб підприємства знову ж таки може бути новий Закон України 

«Про державну службу» та особливості регулювання ним застосування тих чи 

інших заходів дисциплінарного стягнення. Так, у даному Законі якісно й 

суттєво деталізовані положення з приводу накладення дисциплінарних стягнень 

за наступним алгоритмом. Ч. 2 ст. 65 Закону України «Про державну службу» 

встановлено перелік діянь, які відносяться до категорії дисциплінарного 

проступку. Натомість у ст. 66 у розрізі видів дисциплінарних стягнень з 

посиланням на відповідний підпункт попередньо зазначеної ст. 65 встановлено, 

що звільнення з посади державної служби є винятковим видом 

дисциплінарного стягнення і може бути застосоване лише у разі вчинення 

дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1, 3, 7, 9-11, 13, 14 частини 

другої статті 65 цього Закону, а також вчинення систематично (повторно 

протягом року) дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 12 частини 

другої статті 65 цього Закону [81]. Більшість з цих дисциплінарних проступків 

випливає із змісту державно-службових трудових правовідносин, а тому 

наводити їх як основу для відповідної діяльності державних службовців не 

доцільно. Хоча п. 12 можна підкреслити, оскільки для будь-яких інших 

категорій найманих працівників прогул без поважних причин, вчинений один 

раз, вже є правовою підставою для звільнення, а у випадку державних 

службовців такий прогул повинен бути вчиненим повторно, що вважаємо не 

зовсім правильним. Сам підхід до регулювання застосування звільнення як 

заходу дисциплінарного стягнення є надзвичайно позитивним, сприяє 

встановленню юридичної визначеності у трудоводеліктних правовідносинах, а 

тому повинен бути взятим за основу для запозичення для регулювання 

дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства. 

 Повертаючись до чіткої визначеності у контексті регулювання підстав 

звільнення, у тому числі належного джерела їх врегулювання на підставі 
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договору чи законодавства, хочемо підкреслити, що можемо заперечити 

право власника на управління підприємством чи обмежити його на користь 

трудових прав посадових осіб підприємства. У цьому контексті ч. 2 ст. 65 ГК 

встановлено, що власник здійснює свої права щодо управління підприємством 

безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту 

підприємства чи інших установчих документів [160]. Тому повноваження на 

управління підприємством його правомочними власниками однаково повинні 

бути забезпеченими, як і трудові права відповідних посадових осіб, через яких 

здійснюються права на управління. Між цими правами у законодавстві 

необхідно віднайти певний баланс. Хоч вважаємо за доцільне встановити 

додаткові підстави для звільнення керівників та інших посадових осіб 

підприємств вичерпними, однак такі додаткові підстави,  на нашу думку, не 

повинні бути елементом інституту дисциплінарної відповідальності. Натомість 

усі випадки (дисциплінарні проступки), в яких може бути застосованим 

звільнення як захід дисциплінарного стягнення, мають бути визначені в 

законодавстві.  

 Підсумовуючи, пропонуємо змінити формулювання ч. 6 ст. 65 ГК «… на 

підставах, передбачених договором (контрактом) відповідно до закону» 

формулюванням «на підставах, передбачених законом». Забезпечити у проекті 

ТК України підхід до визначення підстав звільнення, який більш конкретно 

передбачав би ті чи інші дисциплінарні проступки та максимально суворі 

заходи стягнення, які можуть бути застосованими до працівників, у тому числі 

посадових осіб підприємств, за їх вчинення, включаючи звільнення. 

 Ще однією проблемою, суміжною із окресленою вище, в інституті 

дисциплінарної відповідальності є відсутність орієнтирів для обрання того чи 

іншого виду дисциплінарних стягнень та врахування всіх обставин справи. 

Вочевидь, таким орієнтиром, як і у випадку з іншими видами юридичної 

відповідальності, можуть бути обставини, що пом’якшують чи обтяжують 

дисциплінарну відповідальність. Цей аспект є не менш важливим, оскільки 

зменшує значні дискретні повноваження власника у виборі заходів 

дисциплінарного стягнення, що часто приводить до несправедливої та 
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невиваженої дисциплінарної практики. Особливо це стосується посадових 

осіб підприємства, щодо яких можливість застосувати звільнення у власника є 

розширеною. 

 Діючими положеннями КЗпП переліку будь-яких обставин, що можуть 

обтяжувати чи пом’якшувати дисциплінарну відповідальність, не визначено. 

Натомість нормативний орієнтир обмежується ч. 3 с. 149 Кодексу, відповідно 

до якої «при обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган 

повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним 

шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника» 

[1]. Саме окреслені напрями пошуку обставин, які враховуються при обранні 

заходу дисциплінарного стягнення, є таким орієнтиром в інституті 

дисциплінарної відповідальності та повинні бути застосованими у випадку 

притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства.  

 Натомість проект ТК України взагалі будь-якого посилання на те, чим 

повинен керуватися роботодавець при обранні заходу дисциплінарного 

стягнення, не містить [72]. Наведене вважаємо суттєвим недоліком проекту у 

порівнянні з діючими положеннями Кодексу, що повинно бути виправленим.  

 Знову ж таки орієнтир якісного та чіткого регулювання обставин, що 

пом’якшують чи обтяжуються дисциплінарну відповідальність, знаходимо у 

положеннях Закону України «Про державну службу». Згідно з ч. 1 ст. 67 

Закону, дисциплінарне стягнення має відповідати характеру і тяжкості 

вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню вини державного службовця; 

під час визначення виду дисциплінарного стягнення необхідно враховувати 

характер дисциплінарного проступку, обставини, за яких він був вчинений, 

настання тяжких наслідків, добровільне відшкодування заподіяної шкоди, 

попередню поведінку державного службовця та його ставлення до виконання 

посадових обов’язків. У ч. 2 натомість встановлено, що обставинами, які 

пом’якшують відповідальність державного службовця, є: 1) усвідомлення та 

визнання своєї провини у вчиненні дисциплінарного проступку; 2) попередня 

бездоганна поведінка та відсутність дисциплінарних стягнень; 3) високі 

показники виконання службових завдань, наявність заохочень та урядових 
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відзнак, урядових і державних нагород; 4) вжиття заходів щодо 

попередження, відвернення або усунення настання тяжких наслідків, які 

настали або можуть настати в результаті вчинення дисциплінарного проступку, 

добровільне відшкодування заподіяної шкоди; 5) вчинення проступку під 

впливом погрози, примусу або через службову чи іншу залежність; 6) вчинення 

проступку внаслідок неправомірних дій керівника. Наступною ч. 3 

підкреслюється, що під час застосування дисциплінарного стягнення можуть 

враховуватися також інші, не зазначені у частині другій цієї статті, обставини, 

що пом’якшують відповідальність державного службовця. В ч. 4 натомість 

визначено обставини, які обтяжують відповідальність державного службовця. 

Такими є: 1) вчинення дисциплінарного проступку у стані алкогольного 

сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або токсичних 

засобів; 2) вчинення дисциплінарного проступку повторно, до зняття в 

установленому порядку попереднього стягнення; 3) вчинення проступку 

умисно на ґрунті особистої неприязні до іншого державного службовця, у тому 

числі керівника, чи помсти за дії чи рішення щодо нього; 4) вчинення 

проступку умисно з мотивів неповаги до держави і суспільства, прав і свобод 

людини, окремих соціальних груп; 5) настання тяжких наслідків або заподіяння 

збитків внаслідок вчинення дисциплінарного проступку [81]. З відповідними 

модифікаціями та доповненнями положення відповідного змісту потрібно 

закріпити у проекті ТК, що стало б позитивним кроком у регулюванні 

дисциплінарної відповідальності усіх працівників загалом та посадових осіб 

підприємств з приводу порушення законодавства у сфері праці зокрема.  

 Тому, як мінімум, пропонуємо положення ст. 363 проекту ТК України 

доповнити частиною наступного змісту: «Дисциплінарне стягнення має 

відповідати характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та 

ступеню вини працівника. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення 

необхідно враховувати особу найманого працівника, характер дисциплінарного 

проступку, обставини, за яких він був вчинений, настання тяжких наслідків, 

добровільне відшкодування заподіяної шкоди, попередню роботу працівника та 

його ставлення до праці». Натомість в ідеалі також передбачити сукупність 
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загальних обставин, які пом’якшують чи обтяжують дисциплінарну 

відповідальність найманих працівників та посадових осіб підприємства, що 

потребує здійснення окремого комплексного фахово-наукового пошуку.  

 На завершення розробок щодо пошуку проблем дисциплінарної 

відповідальності та шляхів оптимізації відповідного правового регулювання 

варто підкреслити, що останні не є вичерпними. Окреслені вище проблеми й 

напрями є особистим внеском автора у сукупність пропозицій щодо 

вдосконалення цієї сфери правового регулювання та повинні бути врахованими 

разом з усіма іншими пропозиціями стосовно розвитку інституту 

дисциплінарної відповідальності. 

 Наступним розкритим видом відповідальності, яку несуть посадові особи 

підприємства, є матеріальна відповідальність, яка має матеріально-майнове 

спрямовання та виконує сукупність інших функцій, у порівнянні з іншими 

видами відповідальності, зокрема компенсаційну. 

 Найбільш проблемним з практичної й теоретичної точки зору є 

відмежування матеріальної відповідальності від цивільно-правової. Не 

вдаючись у глибокий аналіз зазначеної проблематики, вкажемо на слушну 

позицію К.А. Малиновської, яка резюмує: «Положення чинного законодавства 

про матеріальну відповідальність керівників підприємств, установ, організацій 

потребують удосконалення. Оптимальне вирішення цієї проблеми пов’язане з 

дослідженням усіх аспектів спеціального правового врегулювання трудових 

відносин з участю даної категорії працівників» [162, c. 172]. Така ж позиція 

буде слушною щодо інших посадових осіб підприємств. При цьому базою для 

такого дослідження буде саме положення законодавства, на яке слід звернути 

основну аналітично-наукову увагу.  

 У першу чергу, слід вкотре підкреслити, що матеріальна відповідальність 

є інститутом трудового права, врегульована у трудовому законодавстві та 

наявна саме у трудових правовідносинах між найманим працівником, а у 

нашому випадку посадовою особою підприємства, та роботодавцем. Інших 

видів відповідальності трудовим законодавством не передбачено.  
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 Однак у системі права України наявна також цивільно-правова 

відповідальність, яка застосовується у випадках, передбачених цивільно-

правовим договором чи законодавством. Основою для цивільно-правової 

відповідальності, яка суміжна за підставами її несення з матеріально-правовою, 

є врегулювання главою 82 положень про відшкодування шкоди.  

 Наведемо деякі з них, що стануть основою для нашого аналізу. За 

загальним правилом, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної 

особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, 

відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала (ч. 1 ст. 1166 ЦК) [94]. 

Отже, на перший погляд, наявні підстави для застосування до працівників 

також цивільно-правової відповідальності.  

Звернімо увагу також на ту обставину, що згідно з ч. 1 ст. 1172 ЦК, 

юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником 

під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків [94]. Це вказує на 

ту обставину, що у взаємовідносинах з третіми особами роботодавець 

зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану його працівником, у тому числі 

посадовою особою підприємства, в разі порушення ним (нею) трудового 

законодавства, що завдало шкоди іншій особі.  

Відповідно до ч. 1 ст. 1191 ЦК особа, яка відшкодувала шкоду, завдану 

іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі 

виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом. 

Натомість ч. 2 встановлює: «Держава, Автономна Республіка Крим, 

територіальні громади, юридичні особи мають право зворотної вимоги до 

фізичної особи, винної у вчиненні злочину, у розмірі коштів, витрачених на 

лікування особи, яка потерпіла від цього злочину» [94]. Тобто, взаємовідносини 

цивільно-правового характеру між юридичною особою та її посадовою особою 

як найманим працівником можуть виникнути лише у випадку регресу 

підприємства чи іншої юридичної особи з приводу коштів, витрачених на 

лікування особи, яка потерпіла від злочину, вчиненого такою посадовою 

особою. Аналогічна підстава може бути предметом матеріально-правової 
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відповідальності посадової особи підприємства. Хоч такі фактичні обставини 

у сфері відповідальності посадових осіб підприємства за порушення 

законодавства у сфері праці не виникатимуть часто, однак даний приклад 

вказує на необхідність розмежування цивільно-правової та дисциплінарної 

відповідальності, оскільки з формальної точки зору за окресленого випадку є 

підстави для застосування як цивільно-правової відповідальності з приводу 

відшкодування шкоди, так і матеріальної відповідальності, а також з огляду на 

активну наукову дискусію з приводу розмежування цих видів відповідальності 

можемо зробити висновок про необхідність розмежування даних видів 

відповідальності на законодавчому рівні. Через те що трудове законодавство не 

спрямоване за своєю суттю на регулювання цивільно-майнових відносин, більш 

доцільно положення щодо такого розмежування встановити у нормах 

Цивільного кодексу України. 

Підсумовуючи, пропонуємо § 1 глави 85 ЦК України доповнити                        

ст. 1194-1 під назвою «Відшкодування шкоди найманим працівником» 

наступного змісту: «Найманий працівник відшкодовує шкоду юридичній або 

фізичній особі-роботодавцю виключно у формі матеріальної відповідальності в 

розмірах та порядку, встановленому Трудовим кодексом України (Кодексом 

законів про працю (до прийняття ТК України), якщо інше не встановлено 

законами України». 

Багато проблем матеріальної відповідальності лежить у межах самого 

механізму реалізації стягнення сум відшкодування, які справляються з 

працівника на користь роботодавця. Ці проблеми мають вузький характер, 

проте у поодиноких випадках останні можуть завадити реалізації механізму 

матеріальної відповідальності загалом.  

Прикладом може бути визначений розмір та порядок стягнення на 

підставі наказу директора сум, що справляються в якості матеріальної 

відповідальності. Сама глава IX КЗпП не містить конкретних обмежень щодо 

розмірів можливих відрахувань із заробітної плати у процентному відношенні в 

якості матеріальної відповідальності працівника, у тому числі посадової особи 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці, оскільки 
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прерогативою даної глави є встановлення меж матеріальної відповідальності. 

Тому при здійсненні таких відрахувань на покриття шкоди на підставі наказу у 

межах місячного середнього заробітку необхідно керуватися загальними 

положеннями про обмеження відрахувань із заробітної плати, встановленими у 

статтях 127, 128 КЗпП. Як приклад законодавчих неузгодженостей наведемо 

положення частин 1 та 2 ст. 128, відповідно до яких при кожній виплаті 

заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 

двадцяти процентів, а у випадках, окремо передбачених законодавством 

України, – п’ятдесяти процентів заробітної плати, яка належить до виплати 

працівникові. Натомість при відрахуванні із заробітної плати за кількома 

виконавчими документами за працівником у всякому разі повинно бути 

збережено п’ятдесят процентів заробітку [1]. Одразу слід зазначити, що поняття 

виконавчого документа у Кодексі не надано. Однак наказ про відрахування із 

заробітної плати, прийнятий керівними органами (посадовими особами) 

підприємства у розумінні Закону України «Про виконавче провадження», 

виконавчим документом не вважається та до переліку таких документів не 

внесений [163]. Це зумовлює ситуацію, котра може спричинити неможливість 

відрахувань із заробітної плати на підставі наказу, про який йдеться, якщо щодо 

даного працівника вже наявне виконавче провадження про стягнення із 

заробітної плати на підставі виконавчого документа у розумінні Закону України 

«Про виконавче провадження». 

Ця проблематика вирішується у положеннях проекту ТК України, у                

ст. 262 якого використовується формулювання «виконавчого чи іншого 

документа», при цьому таким «іншим документом» є відповідний наказ про 

здійснення відрахувань із заробітної плати на відшкодування шкоди в порядку 

матеріальної відповідальності, однак у самому проекті є сукупність проблем, 

які потребують вирішення [163]. Так, пропоновані п. 2 ч. 4 ст. 262 проекту 

положення суперечитимуть імперативним положенням Закону України «Про 

оплату праці» [163], що повинні бути приведені у відповідність із 

пропонованим проектом.  
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Також слід звернути увагу на формулювання, яке використовується 

аналогічно і у ч. 1 ст. 128 КЗпП [1], і у ч. 2 ст. 26 Закону України «Про оплату 

праці»: при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань 

не може перевищувати двадцяти відсотків, а у випадках, окремо передбачених 

законодавством України, – п’ятдесяти відсотків заробітної плати, яка належить 

до виплати працівникові [164]. «Розмір усіх відрахувань» вказує на те, що не 

можуть перевищувати усі відрахування 20% заробітної плати, належної 

працівнику. При цьому «усі» не можна тлумачити інакше, як за всіма 

виконавчими документами та відповідними наказами, однак правозастосовна 

практика, опираючись на формулювання інших положень, пішла таким чином, 

що це проблемне положення не береться до уваги та за декількома 

виконавчими та іншими документами підлягає до відрахування сума до 50 або 

70% відповідно до законодавства. Якщо формулювання КЗпП із прийняттям 

нового Трудового кодексу уже не буде актуальним, то таке ж формулювання у 

Законі України «Про оплату праці» потрібно змінити, вилучити із нього 

словосполучення «усіх відрахувань», замінивши його на формулювання 

«відрахування». 

Сам проект ТК України також містить ряд формально-законодавчих 

проблем регулювання механізму застосування матеріальної відповідальності, 

які можуть унеможливити реалізацію багатьох положень наведеного інституту, 

що матиме негативний вплив на систему відповідальності посадових осіб 

підприємств. Як приклад можна навести зіставлення формулювань ч. 3 ст. 371 

та ч. 2 ст. 261 проекту. Положеннями першої встановлено: «Якщо працівник 

добровільно не відшкодував пряму дійсну майнову шкоду, роботодавець має 

право видати наказ (розпорядження) про здійснення відповідних відрахувань із 

заробітної плати працівника. Такий наказ (розпорядження) може бути видано 

не пізніш як протягом місяця з дня виявлення заподіяної працівником прямої 

дійсної майнової шкоди за умови, що її розмір не перевищує середньомісячної 

заробітної плати працівника, але не пізніше року з дня її заподіяння, якщо 

законом не встановлено інший термін. Наказ (розпорядження) може бути 

звернено до виконання не раніш як через два тижні з дня повідомлення 
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працівникові під розписку про його видання» [72]. Таким чином, проект ТК 

закріплює право роботодавця без рішення суду у примусовому порядку 

здійснити відповідні відрахування, якщо розмір матеріальної відповідальності 

не перевищує середньомісячної заробітної плати. 

Однак, звернувши увагу на ст. 261 проекту, а саме п. 3 ч. 2, можна 

встановити, що наказ як підстава здійснення відрахувань із заробітної плати в 

межах дисциплінарної відповідальності може бути застосованим у разі 

відшкодування шкоди, заподіяної з вини працівника роботодавцю, за рішенням 

суду [72]. Тобто рішення суду у даному випадку має обов’язкове значення, що 

зумовить неможливість здійснити відрахування роботодавцем із заробітної 

плати посадової особи підприємства без рішення суду навіть у випадку, якщо 

розмір матеріальної шкоди не перевищуватиме середньомісячного заробітку 

такого працівника.  

Отже, наполегливо пропонуємо формулювання «за рішенням суду» із п. 3 

ч. 2 ст. 261 проекту Трудового кодексу України виключити, замінивши його на 

формулювання «у випадку, розмірах та порядку, встановлених у цьому Кодексі 

та законах». 

Необхідно на даному етапі дослідження також повернутися до окресленої 

нами проблеми стосовно того, що письмові договори про повну матеріальну 

відповідальність, відповідно до положень ст. 135-1 КЗпП, може бути укладено 

підприємством, установою, організацією з працівниками (що досягли 

вісімнадцятирічного віку), які займають посади або виконують роботи, 

безпосередньо зв’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), 

перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм 

цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну 

індивідуальну матеріальну відповідальність затверджуються в порядку, який 

визначається Кабінетом Міністрів України [1]. На даний момент діє постанова 

Державного комітету Ради Міністрів СРСР із праці та соціальних питань та 

Секретаріату Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок «Про 

затвердження переліку посад і робіт, які заміщаються або виконуються 

робітниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть 
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укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за 

незабезпечення збереження цінностей, які були передані їм для збереження, 

обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі 

виробництва, а також типового договору про повну індивідуальну матеріальну 

відповідальність» [96]. Як уже зазначалося, ця постанова не повинна 

застосовуватися, так як вона не затверджена Кабінетом Міністрів України, на 

що є пряма вказівка закону. Відповідно, наведене питання врегульоване не 

належним чином, що створює правозастосовну практичну проблему. 

Інший підхід до врегулювання даного питання взятий за основу в проекті 

ТК України, у ст. 368 якого зазначено працівників, з якими може укладатися 

письмовий договір про повну матеріальну відповідальність. При цьому такі 

працівники визначені не відповідно до займаних посад, а на підставі 

безпосередніх робіт, які вони виконують на відповідний момент (трудової 

функції). Пропоноване регулювання даної проблематики повністю вирішує 

окреслену нами наявну проблему у КЗпП, однак слід зазначити, що у такому 

переліку не визначено працівників, яких за трудовою функцією можна було б 

віднести до категорії посадових осіб підприємства. Хоче в цьому контексті ч. 2 

ст. 367 проекту визначає повну матеріальну відповідальність,            по-перше, 

посадових осіб за незаконне звільнення працівника або незаконне переведення 

його на іншу роботу відповідно до рішення суду; по-друге, керівника 

юридичної особи у разі порушення встановлених строків виплати заробітної 

плати, гарантійних та компенсаційних виплат [72]. Однак слід розуміти, що 

порушення законодавства у сфері праці посадовими особами підприємства не 

обмежується окресленими вище випадками.  

Відповідно, пропонуємо ч. 1 ст. 368 проекту ТК України доповнити п. 6 

наступного змісту: «… здійсненням організаційно-розпорядчих та/або 

адміністративно-господарських обов’язків стосовно організації виконання 

законодавства у сфері праці від імені роботодавця». 

Підсумовуючи наведене, слід зазначити, що сукупність пропонованих 

шляхів вирішення окремих проблем матеріальної відповідальності посадових 

осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці стосується як 
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пропозицій до змін діючого законодавства, так і оптимізації проекту нового 

ТК України. Вважаємо, що наведені пропозиції можуть дати позитивний внесок 

у забезпечення дотримання трудового правопорядку на підприємствах України.  

Не менш важливим видом відповідальності є адміністративна 

відповідальність, яка є публічно-правовою відповідальністю посадової особи 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці, що не залежить від 

волі власника. Одразу слід підкреслити, що КУпАП як основний акт 

регулювання адміністративної відповідальності можна вважати застарілим 

законодавчим актом, що зумовлює необхідність у найближчому майбутньому 

здійснити кардинальний перегляд та оновлення законодавства про 

адміністративну відповідальність фізичних осіб. Однак до прийняття нового 

законодавчого акта вважаємо за доцільне запропонувати певні зміни до 

чинного Кодексу, які зможуть вирішити ряд проблем адміністративної 

відповідальності посадових осіб підприємства. 

Основною статтею, в якій встановлюється адміністративна 

відповідальність посадових осіб підприємства за порушення законодавства у 

сфері праці, є ст. 41 КУпАП. Суб’єкт даного правопорушення у цьому 

положенні визначений як посадова особа підприємства, установи і організації 

незалежно від форми власності та громадянин-суб’єкт підприємницької 

діяльності» [8]. Одразу слід звернути увагу, що поняття, відповідне 

формулювання спеціального суб’єкта, може призвести до уникненні 

адміністративної відповідальності деякими з підприємств та їх посадовими 

особами.  

Продовжуючи аналіз проблематики суб’єкта адміністративної 

відповідальності, слід зазначити, що певні повноваження, у тому числі з 

приводу організації та управління трудовими правовідносинами, на 

підприємстві можуть здійснюватися особами-суб’єками підприємницької 

діяльності, чи іншими особами за цивільно-правовими договорами в інтересах 

такого підприємства. Натомість «посада» як термін нерозривно пов’язане зі 

службовим та трудовим взаємозв’язком особи з підприємством, що зумовлює 

висновок, відповідно до якого не є посадовими особами фізичні особи, які 
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працюють на підприємстві за цивільно-правовими договорами. Поширеним 

може бути здійснення організаційно-розпорядчих та господарсько-

адміністративних дій на підставі доручення.  

Керуючись вищенаведеним, вважаємо, що доцільніше розширити 

розуміння суб’єкта правопорушення, встановленого ст. 41 КУпАП з 

урахуванням міжнародного досвіду в цьому напрямі.  

Ще однією проблемою є невідповідність санкцій, що передбаченні у 

положеннях КУпАП, загальній системі кримінально-адміністративних 

покарань, які можуть застосовуватися до посадових осіб підприємств за 

порушення законодавства у сфері праці.  

Наводячи наглядний приклад, зазначимо, що ч. 1 ст. 41 КУпАП 

передбачає покарання для посадових осіб підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів підприємницької 

діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

При цьому формулювання даної частини є найбільш широким та передбачає 

покарання за «інші порушення вимог законодавства про працю» [8]. Натомість 

кримінальна санкція ст. 173 за грубе порушення угоди про працю, крім 

покарань, пов’язаних з обмеженням волі чи прав, передбачає штраф у розмірі 

до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [7]. Вочевидь, 

вважаємо, що такий стан речей не є прийнятним і відповідні санкції за злочини 

повинні бути вищими за суміжні санкції у КУпАП, або ж як мінімум 

можливість вибрати розмір санкції для суду повинна забезпечувати можливість, 

щоб суворість такої санкції не була нижчою, ніж в суміжних сферах КУпАП за 

того ж чи суміжного об’єкта правової охорони. При цьому підкреслимо, що не 

вважаємо санкції передбачені в КУпАП надто суворими, натомість занадто 

м’якими вважаємо деякі з максимально можливих розмірів покарань, 

передбачених в КК України. 

З огляду на вищенаведене пропонуємо підвищити розмір максимально 

можливої санкції, передбаченої ч. 1 та ч. 2 ст. 173 КК України хоча б до однієї 

тисячі та двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно 

та переглянути підхід до співвідношення розмірів адміністративно-правових та 
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кримінально-правових санкцій щодо відповідних видів відповідальності 

посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці.  

 Ще однією проблемою, на яку слід звернути увагу, є охоплення 

положеннями ч. 1 ст. 41 КУпАП значної сукупності охоронюваних трудових 

правовідносин з огляду на формулювання «інші порушення вимог 

законодавства про працю» [8], яке відповідає будь-яким діям, що суперечать 

законодавству про працю. Таким чином, об’єктивна сторона цього 

адміністративного правопорушення включає будь-які дії, що можуть вчинятися 

посадовими особами підприємств всупереч положенням законодавства у сфері 

праці. 

 Вважаємо, що з метою всеохоплюючого захисту прав найманих 

працівників відповідне положення є обґрунтованим, однак доцільно було б 

здійснити максимальну деталізацію можливих складів адміністративних 

правопорушень, що можуть бути застосованими до посадових осіб 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці з урахуванням досвіду 

визначення на законодавчому рівні складів відповідних правопорушень. Це, на 

нашу думку, внесе правову визначеність у деліктно-трудові правовідносини. 

 Узагальнюючи, констатуємо, що хоча правове регулювання 

адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств за порушення 

законодавства у сфері праці набуло якісних нових змін останнім часом, на 

даний момент залишається значне поле для оптимізації правового регулювання 

у відповідній сфері. 

 Аналізуючи стан кримінально-правового регулювання відповідальності 

посадових осіб підприємств, не можна не зауважити недоліки, що лежать в 

площині законодавчої техніки. Так, відповідно до ч. 1 ст. 172 Кримінального 

кодексу об’єктивна сторона злочину передбачає незаконне звільнення 

працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про 

порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» 

[7]. Остання складова об’єктивної сторони злочину, яка міститься у КК, 

суперечить нинішньому стану законодавства, оскільки вищезазначений Закон 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» втратив чинність [144] у 
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зв’язку з набранням чинності Закону України «Про запобігання корупції» 

[145]. Проте згадане положення зберігається у кримінально-правовому 

законодавстві і, як і раніше, передбачає відповідальність за відповідне діяння, 

яке може підпадати під формулювання «інше грубе порушення законодавства 

про працю», що є неприпустимим, оскільки існуючі реалії можуть негативно 

вплинути на можливість притягнення особи до кримінальної відповідальності.  

 Слід також згадати про проблему узагальненого визначення об’єктивної 

сторони у ст. 172 КК України «інше грубе порушення законодавства про 

працю» [7]. Зміст її розкрито щодо аналогічної проблеми у КУпАП, однак 

необхідно підкреслити, що правова визначеність у кримінальному праві 

України повинна бути максимально забезпечена ще в більшій мірі, ніж в 

інституті адміністративної відповідальності. 

 З огляду на наведену проблему, можемо підкреслити, що таке 

формулювання дає значні можливості для зловживань зі сторони 

правоохоронних органів та втручання у сферу здійснення підприємницької 

діяльності, адже будь-яке порушення законодавства у сфері праці може бути 

підставою для відкриття кримінального провадження, у тому числі з метою 

протиправного впливу. 

 Зваживши також, що відповідне формулювання дозволяє захистити права 

найманого працівника кримінально-правовими засобами, можемо зробити 

висновок, що залишення такого формулювання в цих інтересах є 

обґрунтованим. Проте, з огляду на це, постає ще більш нагально потреба 

максимальної деталізації можливих складів кримінальних та адміністративних 

правопорушень, що можуть бути застосованими до посадових осіб 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці з урахуванням досвіду 

визначення на законодавчому рівні складів відповідних правопорушень, що 

пропонуємо здійснити. При цьому визначення складів адміністративних 

правопорушень виключатимуть аналогічну кримінальну відповідальність, що 

дозволить забезпечити ще більшу юридичну визначеність у цьому напрямі. 

 У контексті вищенаведеного можемо звернути увагу ще на одну 

проблему кримінальної відповідальності посадових осіб підприємства за 
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порушення законодавства у сфері праці – відсутність юридичної 

визначеності у питанні притягнення до кримінальної відповідальності за 

неоформлення трудових правовідносин.  

 З одного боку, такий злочин відповідає складу ст. 212-1 КК. З іншого  –  

цей склад передбачає ненадходження до фондів загальнообов’язкового 

соціального та пенсійного страхування внесків у значних розмірах, що 

трапляється не так часто. Однак навіть за відсутності ненадходжень у значних 

розмірах права найманого працівника на соціальне забезпечення грубо 

порушуються, що дає підстави розглядати неоформлення трудових 

правовідносин згідно з ч. 1 ст. 172 або за ч. 2 цієї статті за наявності належних 

підстав.  

 Частини 3 та 4 ст. 41 КУпАП містять положення, які визначають 

фактичний допуск до роботи працівника без укладення трудового договору як 

відповідне адміністративне правопорушення [8] , що зумовлює ще більші 

ускладнення в частині кваліфікації відповідних діянь. Вочевидь, вирішення 

даного питання необхідно шукати крізь призму зарубіжного досвіду 

регулювання відповідальності за такого роду діяння. Проте попередньо 

рекомендуємо чітко врегулюврати відповідальність посадових осіб підприємств 

за неоформлення трудових правовідносин у кримінальному законодавстві та 

законодавстві у сфері адміністративних правопорушень. 

 Отже, регулювання кримінальної відповідальності посадових осіб 

підприємств за порушення законодавства у сфері праці містить ряд суттєвих 

недоліків, які потребують нагального вирішення.  

 Підводячи підсумки дослідження, наведемо виявлені нами проблеми у 

відповідальності посадових осіб підприємства за порушення законодавства у 

сфері праці та пропозиції щодо їх вирішення.  

1. У сфері дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємств 

за порушення законодавства про працю виявлено та охарактеризовано наступні 

проблеми: 
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1) відсутність законодавчого визначення поняття «трудова дисципліна» 

з одночасним його встановленням як єдиної підстави несення дисциплінарної 

відповідальності (якщо тлумачити законодавство формально); 

2) невизначеність підстав для застосування звільнення як заходу 

дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства; 

3) відсутність орієнтиру для вибору заходу стягнення, що може бути 

застосованим до посадових осіб підприємств.  

На їх вирішення запропоновано: 

1) прийняття проекту ТК з відповідною ст. 360, з доповненням 

формулювання цієї статті положенням наступного змісту: «Посадова 

дисципліна – вид трудової дисципліни, що випливає із посадових обов’язків 

посадових осіб юридичних осіб відповідно до законодавства, установчих 

документів та нормативних актів юридичних осіб»; 

2) замінити формулювання ч. 6 ст. 65 ГК «… на підставах, передбачених 

договором (контрактом) відповідно до закону» формулюванням «на підставах, 

передбачених законом»; забезпечити у проекті ТК України підхід до 

визначення підстав звільнення, за якого більш конкретно передбачені 

дисциплінарні проступки та максимально суворі заходи стягнення, які можуть 

бути застосованими до працівників, у тому числі посадових осіб, підприємств 

за їх вчинення, включаючи звільнення; 

3) положення ст. 363 проекту ТК України доповнити частиною 

наступного змісту: «Дисциплінарне стягнення має відповідати характеру і 

тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку та ступеню вини працівника. 

Під час визначення виду дисциплінарного стягнення необхідно враховувати 

особу найманого працівника, характер дисциплінарного проступку, обставини, 

за яких він був вчинений, настання тяжких наслідків, добровільне 

відшкодування заподіяної шкоди, попередню роботу працівника та його 

ставлення до праці» (мінімальна пропозиція). Передбачити сукупність 

загальних обставин, що пом’якшують чи обтяжують дисциплінарну 

відповідальність найманих працівників та посадових осіб підприємства (більш 

розширена пропозиція). 
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2. У сфері матеріальної відповідальності посадових осіб підприємств за 

порушення законодавства про працю виявлено та охарактеризовано наступні 

проблеми: 

1) розмежування з цивільно-правовою відповідальністю; 

2) нечітке формулювання окремих положень, що регулюють механізм 

реалізації матеріальної відповідальності, у тому числі розмірів відрахувань; 

3) неможливість реалізувати за проектом ТК примусове стягнення сум 

матеріальної відповідальності до середньомісячного розміру виключно на 

підставі наказу; 

4) відсутність у проекті серед працівників, з якими можливо укласти 

договір про повну матеріальну відповідальність, посадових осіб, 

відповідальних за організацію та управлінням реалізації положень 

законодавства у сфері праці на підприємстві.  

На їх вирішення запропоновано: 

1) § 1 глави 85 ЦК України доповнити ст. 1194-1 під назвою 

«Відшкодування шкоди найманим працівником» наступного змісту: «Найманий 

працівник відшкодовує шкоду юридичній або фізичній особі-роботодавцю 

виключно у формі матеріальної відповідальності в розмірах та порядку, 

встановленому Трудовим кодексом України (Кодексом законів про працю (до 

прийняття ТК України), якщо інше не встановлено законами України»; 

2) у Законі України «Про оплату праці» потрібно замінити 

словосполучення «усіх відрахувань» на формулювання «відрахування»; 

3) у п. 3 ч. 2 ст. 261 проекту Трудового кодексу України формулювання 

«за рішенням суду» замінити на формулювання «у випадку, розмірах та 

порядку, встановленому в цьому Кодексі та законах»; 

4) ч. 1 ст. 368 проекту ТК України доповнити п. 6 наступного змісту: «… 

здійсненням організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських 

обов’язків стосовно організації виконання законодавства у сфері праці від імені 

роботодавця». 
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3. У сфері адміністративної відповідальності посадових осіб 

підприємств за порушення законодавства про працю виявлено та 

охарактеризовано наступні проблеми: 

1) визначення  поняття «посадова особа підприємства» у ст. 41 КУпАП, 

яке виключає можливість відповідальності інших осіб в окремих випадках; 

2) невідповідність санкцій, що передбаченні у положеннях КУпАП, 

загальній системі кримінально-адміністративних покарань, які можуть 

застосовуватися до посадових осіб підприємств за порушення законодавства у 

сфері праці; 

3) узагальнене визначення об’єктивної сторони адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства у сфері праці.  

На їх вирішення запропоновано: 

1) розширити розуміння суб’єкта правопорушення, передбаченого ст. 41 

КУпАП, з урахуванням зарубіжного досвіду в цьому напрямі; 

2) збільшити розмір максимально можливої санкції, передбаченої ч. 1 та 

ч. 2 ст. 173 КК України, хоча б до однієї тисячі та двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно та переглянути 

підхід до співвідношення розмірів адміністративно-правових та кримінально-

правових санкцій щодо відповідних видів відповідальності посадових осіб 

підприємства за порушення законодавства у сфері праці; 

3) здійснити максимальну деталізацію можливих складів 

адміністративних правопорушень, що можуть бути застосованими до 

посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці, з 

урахуванням досвіду визначення на законодавчому рівні складів відповідних 

правопорушень. 

4. У сфері кримінальної відповідальності посадових осіб підприємств за 

порушення законодавства про працю виявлено та охарактеризовано наступні 

проблеми: 

1) посилання у ст. 172 на Закон України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» (втратив чинність у зв’язку з набранням чинності Закону 

України «Про запобігання корупції»); 
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2) узагальненого визначення об’єктивної сторони у ч. 1 ст. 172 КК 

України; 

3) відсутність юридичної визначеності у питанні притягнення до 

кримінальної відповідальності за неоформлення трудових правовідносин.  

На їх вирішення запропоновано: 

1) замінити формулювання бланкетної норми, здійснивши посилання на 

Закон України «Про запобігання корупції»; 

2) здійснити максимальну деталізацію можливих складів кримінальних 

адміністративних правопорушень, що можуть бути застосованими до 

посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці, з 

урахуванням досвіду визначення на законодавчому рівні складів відповідних 

правопорушень; 

3) чітко врегулювати в кримінальному законодавстві та законодавстві у 

сфері адміністративних правопорушень відповідальність посадових осіб 

підприємств за неоформлення трудових правовідносин. 

 Отже, в процесі дослідження виявлено основну сукупність проблем 

правового регулювання дисциплінарної, матеріальної, адміністративно-

правової та кримінальної відповідальності посадових осіб підприємств за 

порушення законодавства у сфері праці, які лежать у правозастосовній 

практичній площині. Подальші пошуки оптимізації законодавства у цій сфері, 

крім наведених нами шляхів вирішення відповідних проблем, пов’язані з 

вивченням позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання 

досліджуваних видів відповідальності у сфері трудових правовідносин. 

  

 

3.2 Зарубіжний досвід відповідальності посадових осіб підприємства за 

порушення законодавства у сфері праці 

 

  Важливим етапом правового дослідження будь-якого об’єкта є пошук 

аналогічних чи наближених моделей правового регулювання конкретного 

елемента суспільних відносин, що використовуються в інших правових 
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системах чи підсистемах. Такими зразками можуть бути положення й 

інститути права, що функціонують у зарубіжних державах та спрямовані на 

регулювання тотожних предметів. У нашому випадку доцільно дослідити 

зарубіжний досвід регулювання відповідальності посадових осіб підприємства 

за порушення законодавства у сфері праці, оскільки у різних державах 

сформувався свій особливий підхід до правового регулювання відповідальності, 

що може наступати за зазначені порушення. 

 Актуальність обраної проблематики полягає в тому, що ті чи інші 

елементи правового регулювання зарубіжного досвіду правового регулювання 

відповідальності посадових осіб підприємства за порушення законодавства у 

сфері праці розкриті представниками національної науки трудового права 

фрагментарно або як елемент комплексних досліджень з більш широким 

предметом, або ж у межах поодиноких публікацій. Натомість зарубіжний 

досвід в обраній сфері не став предметом сучасних комплексних наукових 

розробок, хоча проблематика забезпечення прав найманих працівників й 

трудового правопорядку набула глобального характеру, а посадові особи, 

реалізуючи владно-розпорядчу й організаційну владу в межах підприємств як 

поширених організаційно-правових форм ведення бізнесу, відіграють одну з 

ключових ролей у виконанні приписів трудового права в межах цього 

підприємства та суспільства загалом.  

 Ринок праці та сфера зайнятості є невід’ємною складовою економіки 

будь-якої держави та визначає її становлення і розвиток. Тому забезпечення 

дотримання трудового законодавства й стабільності трудових відносин 

покращує економічну кон’юнктуру та веде до підвищення рівня розвитку  

економіки держави в цілому. Враховуючи ту обставину, що між державами у 

плані економічного зростання наявна певного роду конкуренція, встановивши 

правове регулювання відповідальності посадових осіб підприємства як одного з 

ключових засобів забезпечення трудового правопорядку в державі, отримаємо 

нормативно-емпіричну базу для аналізу позитивного впливу інститутів 

відповідальності позитивних осіб на зайнятість, систему трудових 

правовідносин у межах держави та економіку в цілому. У результаті зможемо 
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запропонувати запозичення тих чи інших елементів зарубіжного досвіду 

правового регулювання відповідальності посадових осіб підприємства за 

порушення законодавства у сфері праці у систему права України, що матиме 

прикладний суспільно значимий зміст. 

 У сучасному світі реалізація трудового законодавства є одним з 

пріоритетів державної політики у соціальній та трудовій сфері. Елементом його 

забезпечення виступає інститут відповідальності осіб за фактичну реалізацію 

цих положень на локальному рівні. Суб’єктами зазначеного правового 

інституту на різного роду підприємствах є його посадові особи. Серед основних 

сучасних проблем дотримання трудового законодавства, на подолання яких, 

зокрема, спрямована система відповідальності, можна виокремити 

неформальну зайнятість, дискримінацію працівників з різних підстав, 

забезпечення сприятливого психолого-соціального середовища на 

підприємствах, забезпечення соціально-економічної стабільності найманих 

працівників тощо. Окреслена сукупність універсальних проблем, які займають 

провідне місце практично в більшості держав світу, дозволяє здійснити 

порівняльно-правове дослідження правового регулювання відповідальності 

посадових осіб в Україні та інших зарубіжних державах.  

 Вивчали зарубіжний досвід правового регулювання трудових 

правовідносин та присвятили свої роботи такі науковці у сфері трудового 

права: В.О. Голобородько, І.В. Лазор, С.М. Козін, К.О. Кузьміна, К.В. Мельник, 

Н.П. Павлів-Самоїл, Л.Ю. Прогонюк, П.Ю. Світайло та інші. Взагалі у 

контексті процесів глобалізації та інтеграції торгово-економічних систем увага 

до трудового зарубіжних держав у тій чи іншій сфері в науковців та фахівців 

лише зростає. Однак вважаємо, що проблема правового регулювання 

відповідальності посадових осіб в зарубіжних державах, будучи важливим 

науково-теоретичним предметом, потребує окремого комплексного 

порівняльно-правового дослідження.  

 Досвід іноземних країн у регулюванні відповідальності посадових осіб 

підприємства є надзвичайно багатогранним та різностороннім. Тому 

проаналізувати усі його аспекти в різних державах в межах одного дослідження 
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неможливо. З огляду на наведене, оберемо окремі держави й відповідне 

законодавство як предмет дослідження, яке в тій чи іншій мірі може бути 

запозиченим та/або взятим за основу в контексті регулювання законодавства 

України. 

 Розпочати дослідження вважаємо за необхідне з дослідження досвіду 

правового регулювання відповідних відносин у Франції у зв’язку з тим, що ця 

держава, по-перше, є однією з найбільших економік ЄС, по-друге, вона має 

певні спільні й одночасно відмінні риси у правовій системі у порівнянні з 

Україною, по-третє, з огляду на проведену у цій країні нещодавно реформу 

трудового законодавства, що викликала значний резонанс у суспільстві 

Франції. 

 Основу правового регулювання цивільної відповідальності посадових 

осіб підприємств у Франції становить Комерційний кодекс та Цивільний кодекс 

[165]. Суттєвою особливістю законодавства Франції у порівнянні з 

законодавством України є встановлення окремих положень, що стосуються 

основ відповідальності тих чи інших осіб, яких можемо вважати посадовими 

особами. Так, відповідно до ст. L. 225-251 директори та генеральний директор 

несуть індивідуальну або ж солідарну відповідальність перед компанією або 

третіми особами за порушення законодавства локального нормативно-

правового регулювання, у тому числі актів управління компанії. Якщо більше 

як один член дирекції або генеральний директор з відповідними членами 

вчинили порушення про яке йдеться, суд повинен визначити належну для 

кожного з них частку відповідальності. У свою чергу, щодо відповідальності 

членів ревізійної комісії підприємства, ст. L. 226-13 Кодексу містить відповідне 

особливе правове регулювання, яке полягає у тому, що члени ревізійної комісії 

не несуть відповідальності за менеджмент підприємства та наслідки його дій. 

Поряд з цим, у Кодексі чітко вказано, що члени ревізійної комісії можуть бути 

визначені внутрішнім нормативно-правовим регулюванням як особи, що несуть 

цивільну відповідальність за директорів чи інших управлінців, якщо вони знали 

про такі дії та не повідомили про них загальним зборам підприємства. Також ці 

особи відповідають за особисті порушення, вчинені під час виконання своїх 
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повноважень. Аналогічний принцип встановлений щодо незалежних 

аудиторів у ст. 822-17 Кодексу, однак останні не є посадовими особами 

підприємства [165]. Таке чітке розмежування відповідальності посадових осіб 

підприємства, яке зазначене у Комерційному кодексі Франції, вважаємо 

позитивним аспектом правового регулювання, який може бути запозиченим у 

законодавство України. Запровадження в українське законодавство 

проаналізованих положень французького законодавства, або ж хоча б 

посилання на можливості врегулювання даного питання у статуті підприємства, 

внесли б юридичну визначеність у питання правового регулювання 

відповідальності посадових осіб підприємства та стимулювали б сумлінне 

виконання обов’язків як управлінським персоналом, так і ревізійним. 

Безумовно це дало б позитивний результат щодо дотримання законодавства у 

сфері праці на підприємствах України.  

 Отже, бажаємо запропонувати, керуючись досвідом правового 

регулювання відповідальності посадових осіб в Комерційного кодексу Франції, 

внесення доповнень у Закон України «Про господарські товариства», Закон 

України «Про акціонерні товариства», Господарський кодекс України, в яких 

передбачити положення наступного змісту: «Член ревізійної комісії чи 

ревізійна комісія солідарно несуть матеріальну відповідальність за виявлені 

порушення законодавства, про які не було повідомлено загальні збори та 

дирекцію за найпершої нагоди». Останнє матиме позитивний вплив, зокрема, 

на додержання іншими посадовими особами законодавства у сфері праці, 

порушення якого відбувається доволі часто за відсутності належного контролю.  

 Основним актом регулювання трудових правовідносин є прийнятий у 

2016 році Трудовий кодекс Франції, практично в кожному розділі якого 

передбачена відповідальність роботодавця. Вищенаведені положення 

Комерційного та Цивільного кодексів досліджуваної країни передбачають 

наступне. Якщо певний вид юридичної відповідальності поніс роботодавець у 

зв’язку з протиправними діями посадової особи підприємства, до останнього 

можуть бути застосованими заходи цивільної відповідальності. Особливість 

Трудового кодексу Франції полягає в тому, що у ньому встановлені також 
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кримінально-правові норми, які можуть бути застосованими до посадових 

осіб підприємства, тобто регулювання трудових відносин у Кодексі 

здійснюється комплексно, включаючи адміністративно-правовий, кримінально-

правовий, матеріально-правовий, а також соціально-правовий аспекти захисту 

трудових прав, що забезпечуються, в тому числі, конкретною відповідальністю 

посадових осіб, яка поєднується з відповідною відповідальністю роботодавця.  

 Проаналізувавши положення Трудового кодексу [166] та Кодексу 

покарань [167] Франції, можемо стверджувати, що поряд з багатьма об’єктами 

кримінально-правого та трудово-деліктного захисту, у Франції особлива увага 

приділяється протидії дискримінації та протидії неоформленій зайнятості, за 

що встановлені одні з найсуворіших покарань, у тому числі кримінальних. У 

свою чергу, у законодавстві України за дискримінацію окремо спеціальна 

трудова чи адміністративна відповідальність не передбачена, остання 

реалізується переважно на підставі формулювання «інше порушення трудових 

прав». Щодо протидії неоформленій зайнятості, то лише нещодавно 

законодавством України введено доволі сувору адміністративну 

відповідальність посадових осіб підприємств та на самі підприємства. Однак 

вважаємо, що наведена відповідальність не потребує також запровадження на 

рівні кримінально-правового захисту. 

 Підсумовуючи, зазначимо наступне. За результатами аналізу нового 

Трудового кодексу та Кодексу покарань Франції пропонуємо ст. 41 КУпАП 

доповнити окремим складом правопорушення «дискримінації з будь-яких 

підстав при прийнятті на роботу, звільненні, нарахуванні заробітної плати чи в 

інших випадках – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних 

осіб-підприємців, які використовують найману працю, від п’ятдесяти до ста 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». В цьому контексті 

також пропонуємо ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу України доповнити 

формулюванням «а також груба дискримінація, вчинена щодо соціально 

незахищених верств населення».  
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Вважаємо, що запозичення позитивного досвіду Франції у сфері 

правового регулювання відповідальності посадових осіб підприємств за 

порушення законодавства у сфері праці сприятиме оптимізації відповідних 

положень законодавства України.  

 Продовжуючи дослідження зарубіжного досвіду відповідальності 

посадових осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці, 

розглянемо становище у цій сфері у Республіці Польщі. Актуальність 

дослідження досвіду правового регулювання полягає в тому, що Польща до 

недавнього часу знаходилась з нашою державою на приблизно одному рівні 

соціально-економічного розвитку, однак станом на сьогодні цій державі 

вдалося досягнути значних успіхів в економічній та соціальній сфері. Правова 

система Польщі є доволі схожою з відповідною системою нашої держави, 

однак перша зазнала значного впливу загального регулюванню трудових 

правовідносин на рівні ЄС, що передбачало дотримання визнаних в межах 

Союзу стандартів у соціально-трудовій сфері.  

 Основним кодифікованим актом у сфері трудових відносин в Польщі є 

Кодекс праці. Суб’єктом трудового договору визначено «роботодавця», саме 

так планується врегулювати дане питання у майбутньому Трудовому кодексі 

України [72]. Проте в частині відповідальності слід звернути увагу на те, що 

суб’єкт трудового правопорушення з боку роботодавця більше деталізується. 

 Характерним для законодавчої техніки Республіки Польща є 

формулювання правопорушення як трудового, так і іншого, наступним чином: 

«той, хто здійснить …, підлягає покаранню…» [168; 169]. Це зумовлює у 

переважній більшості формулювань складів правопорушень суб’єктну 

знеособленість, якщо інше не випливає із суті правопорушень або ж не 

встановлено у конкретному положенні законодавства. Аналогічний підхід 

відображений в розділі 13 Кодексу праці «Відповідальність за порушення прав 

працівника». Проте у нормах ст. 281 Кодексу закріплений виняток в частині 

конкретизації суб’єкта трудового правопорушення, спрямованого проти прав 

найманих працівників. Відповідне положення сформулюване наступним чином: 

«Хто, будучи роботодавцем, або діючи від його імені..» [170]. Зазначена 
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правова конструкція «діє від його імені» окреслює широке коло посадових 

осіб підприємства, адже діяти від імені роботодавця, означає виконувати ті чи 

інші функції організаційно-розпорядчого чи адміністративно-господарського 

характеру у сфері праці. Таким чином, законодавство Республіки Польщі 

розмежовує роботодавця та посадових осіб підприємства і забезпечує засади 

індивідуалізації покарання в трудовому праві.  

 Склади правопорушень, за які Кодексом праці встановлено 

відповідальність, відображені у відповідних ст. 281 – 283 цього нормативно-

правового акта. Відповідно до ст. 281 ТК роботодавець або посадова особа. що 

діє від імені роботодавця,  несе відповідальність за: 1) укладення цивільно-

правової угоди у випадках, в яких згідно з вимогами законодавства (ст. 22 § 1 

Кодексу) повинний бути укладеним трудовий договір; 2) неповідомлення в 

письмовій або електронній формі окружного інспектора праці про укладення 

трудового договору, передбаченого ст. 25-1 § 4 п. 4 (строкового трудового 

договору, що укладається з об’єктивних, на думку роботодавця, причин) 

Кодексу разом з вказівкою причини укладення такого трудового договору 

протягом 5 робочих днів від дня її укладення; 3) розірвання трудового договору 

без дотримання строків для припинення трудових відносин або з порушенням 

таких строків, що зумовило грубе порушення положень законодавства у сфері 

праці; 4) застосування інших заходів відповідальності, які не передбачені 

законодавством про працю щодо дисциплінарної відповідальності працівників; 

5) порушення положень про час праці або положень про права молоді, або 

права працівників, що пов’язані з виконанням батьківських обов’язків; 6) 

відсутність документації, пов’язаної з трудовими правовідносинами, та 

особових справ працівників; 7) залишення документації, пов’язаної з 

трудовими правовідносинами, або особових справ працівників в умовах, які 

створюють небезпеку їх пошкодження чи знищення [170]. Позитивно слід 

оцінити положення законодавства Польщі в тому плані, що, на відміну від 

українського законодавства, склади трудових правопорушень описані більш 

деталізовано. Проте відповідний перелік складів загальних правопорушень у 

сфері праці не є близький до ідеалу та не включає в себе ряду складів 
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протиправних діянь, які містяться в законодавстві України, наприклад 

складів, що зумовлюють протидію неформальній зайнятості. Тому в певній 

частині у плані деталізованої системи порушень трудового законодавства 

роботодавцем безпосередньо чи його посадовими особами законодавство 

Польщі є кращим за якістю, в іншій – гіршим. Вочевидь, передбачення тих чи 

інших правопорушень зумовлене особливостями суспільних відносин у сфері 

праці, однак вважаємо, що, запозичивши окремі деталізовані склади 

правопорушень в трудове, кримінальне та адміністративне законодавство 

України, ми його зробимо більш якісним. 

 Продовжуючи аналіз складів трудових правопорушень, за які можуть 

бути притягнуті до відповідальності посадові особи підприємств за 

законодавством Польщі, розглянемо положення ст. 282 аналізованого 

підрозділу, які мають більш конкретний характер у частині об’єкта захист, що 

випливає з відповідних інститутів трудового права. Згідго з § 1 даної статті 

підлягає відповідальності той, хто всупереч обов’язку 1) не виплачує у 

визначеному терміні винагороду за працю або не надає інших належних пільг 

працівникові чи членам його родини, або ж занижує безпідставно розмір 

винагороди чи пільг чи здійснює безпідставні списання з таких сум; 2) не надає 

належної працівнику відпустки або ж безпідставно зменшує її тривалість; 3) не 

надає працівнику свідоцтва праці. Також § 2 даної статті встановлює 

відповідальність за невиконання рішення суду праці, або ж укладеної угоди 

перед комісією з примирення або судом праці, які підлягають виконанню згідно 

з процесуальним та виконавчим законодавством [170]. В цьому випадку лише 

позитивно оцінимо відповідні положення, адже законодавство України в 

контексті даних правопорушень, окрім заробітної плати, при визначенні складу 

правопорушення обмежується формулювання «інше порушення трудових прав 

працівників», що зумовлює доцільність використання досвіду Польщі в частині 

визначення складів правопорушень у трудовому праві з їх подальшою 

екстраполяцією в українське трудове законодавство та законодавство про 

адміністративні правопорушення, що матиме також вплив на трактування 

кримінально-правових норм.  
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 Практично-прикладний характер у частині трудових правовідносин 

мають положення ст. 283 Кодексу праці Польщі. Так § 1 даної статті 

встановлює заходи стягнення для особи, відповідальної за стан безпеки та 

гігієни праці, або такої особи, що керує працівниками чи іншими фізичними 

особи, за не дотримання вимог та заходів безпеки чи гігієни праці. Крім того,            

§ 2 цієї ж статті встановлює відповідальність для тих, хто: 1) всупереч 

обов’язкам не забезпечує, щоб будівництво або перебудова об’єкта будівництва 

чи його частина, в яких передбачається розміщення робочого приміщення, було 

здійснено на підставі проектів, які враховують вимоги щодо безпеки та гігієни 

праці; 2) всупереч обов’язкам використовує при створенні робочих місць 

техніку, яка не відповідає вимогам оцінки відповідності; 3) всупереч обов’язкам 

надає працівникові засоби індивідуальної безпеки, які не відповідають вимогам 

оцінки відповідності; 4) всупереч обов’язкам використовує а) матеріали і 

технологічні процеси без попереднього встановлення рівня їх шкідливості для 

здоров’я працівників і без вжиття профілактичних заходів, б) хімічні субстанції 

і їх суміші, належно не позначені для їх ідентифікації, в) небезпечні субстанції, 

небезпечні суміші, потенційно небезпечні субстанції або суміші, щодо яких 

відсутні листи характеристики, а також пакування, які убезпечують від їх 

шкідливого впливу, пожежі або вибуху; 5) всупереч обов’язкам не повідомляє 

належного окружного інспектора праці, прокурора або іншого належного 

органу про смерть, інші нещасні випадки на виробництві чи про кожен інший 

випадок, який зумовив окреслені наслідки, що пов’язані з виробництвом, якщо 

такі можуть бути визнані нещасними випадками на виробництві, не повідомляє 

про професійне захворювання або підозру про виникнення такої хвороби, 

приховує нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, або 

ж надає недостовірну інформацію, докази чи документи, які стосуються 

наведених випадків; 6) не виконує у визначені терміни наказу органу 

Державної інспекції праці, який підлягає виконанню; 7) перешкоджає 

діяльності органів Державної інспекції праці, зокрема унеможливлює 

провадження щодо атестації робочих місць, або не надає інформації, необхідної 

для виконання завдань Інспекції; 8) допускає без дозволу належного інспектора 
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праці до виконання роботи чи інших оплачуваних занять неповнолітнього, 

молодшого шістнадцяти років [170].  

Необхідно також звернути увагу, що безпосередньо суб’єкт 

правопорушення у визначених статтях пов’язаний із виконанням певних 

обов’язків, які на нього покладені, при цьому не вказано, чи такі обов’язки 

повинні випливати із актів законодавства, чи останні можуть встановлюватися 

актами локального правового регулювання. За відсутності таких застережень, 

можна припустити, що деліктоздатність за ці правопорушення пов’язана 

виключно з фактом наявності законних зобов’язань, незалежно від джерела їх 

встановлення. Тому у більшості випадків відповідальність нестимуть як 

посадові особи підприємства, так й інші наймані працівники, до сфери 

зобов’язань яких входить дотримання правил, про які була мова в окреслених 

нормах. Резюмуючи, слід зазначити, що значна деталізації складів 

правопорушень у Польщі, в порівнянні з Україною, зумовлює актуальність 

взяття досвіду сусідньої держави для запозичення як основу в частині більшої 

деталізації порушень трудового законодавства, за яку нестимуть 

відповідальність посадові особи підприємства.  

Доцільно також звернути увагу, що Кодекс праці Польщі не диференціює 

санкції за порушення трудового законодавства – усі вони за кожне відповідне 

порушення становлять від 1 000 до 30 000 польських злотих, що станом на 1 

січня 2017 року за курсом Національного банку України становило від 6 439 до 

193 170 гривень [171]. Такий широкий поріг дозволяє органу, уповноваженому 

на притягнення до відповідальності, згідно з Кодексом праці Польщі обрати 

належну санкцію з урахуванням усіх обставин, що мають істотне значення. 

Однак, якщо розглядати ці санкції в розрізі середньої заробітної плати у Польщі 

[172], то нижня межа за будь-яке трудове правопорушення даної категорії 

становить від ¼ середньої заробітної плати. В Україні за деякі з видів 

правопорушень, наприклад за фактичний допуск працівника до роботи без 

оформлення трудового договору, для посадових осіб, не враховуючи штраф, що 

застосовуватимуться до самого підприємства, мінімальна санкція становитиме 

8 500 гривень [1], що суттєво перевищує розмір середньої заробітної плати. Це 
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свідчить, що політика в Україні по відношенню до окремих аспектів 

порушень трудового законодавства є більш суворою, а система стягнень, що 

можуть застосовуватися до посадових осіб, підлягає диференціації в залежності 

від конкретного правопорушення та об’єкта, на який воно посягає.  

Отже, з огляду на наведене в частині відповідальності посадових осіб 

підприємства, попередньо пропонуємо запозичити положення статей 281-283 

Кодексу праці Польщі як основу для подальшої диференціації складів 

правопорушень посадових осіб підприємств, як у контексті адміністративної 

відповідальності, так і в частині кримінальної, а також дисциплінарної й 

матеріальної відповідальності таких осіб. 

Важливим положенням в Кодексі праці, якого немає ні у положеннях 

КЗпП [1], ні в проекті ТК України [72], є норма, що вказує на засади 

розмежування відповідальності матеріальної, що випливає з інституту 

трудового права, та відповідальності цивільно-правової, яка в Республіці 

Польщі регулюється положеннями Цивільного кодексу [173]. Так, відповідно 

до § 3 ст. 291 Кодексу праці, якщо працівник завдав шкоду умисно, до вимог 

про відшкодування такої шкоди застосовуються положення Цивільного кодексу 

Польщі [170]. Необхідно в даному випадку підкреслити, що умисел тут 

стосується саме завдання конкретної шкоди, наприклад, умисного знищення 

майна, а не ставлення до порушення певних трудових обов’язків чи правил. 

Таке розмежування, на наш погляд, є логічним та відповідатиме 

правовідносинам, що склалися внаслідок умисного завдання шкоди 

працівником роботодавцю. 

З урахуванням того, що в України питання розмежування цивільної й 

матеріальної відповідальності взагалі відсутнє як у КЗпП, так і в Цивільному 

кодексі України, вважаємо за необхідне запропонувати взяти за основу 

положення § 3 ст. 291 Кодексу праці Польщі, запропонувавши доповнити 

проект § 2 книги 8 ТК України положенням наступного змісту: «У разі 

вчинення найманим працівником умисного знищення майна, така шкода 

відшкодовується у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України, якщо 
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інше не передбачено трудовим договором чи внутрішніми актами 

роботодавця». 

Наведена пропозиція узгоджуватиметься з пропонованими вище засадами 

розмежування цивільно-правової та матеріальної відповідальності, які нами 

здійснено у формі пропозиції внесення змін до Цивільного кодексу України. 

Хоча остання стосується усіх категорій працівників, проте в контексті 

посадових осіб підприємства та їх відповідальності за порушення 

законодавства у сфері праці засади встановлення у трудовому законодавстві, а 

саме у майбутньому трудовому кодексі винятків з приводу несення цивільно-

правової  відповідальності замість матеріальної можуть бути використані як 

основа.  

Актуальним прикладом буде можливість заявити роботодавцем до 

посадової особи підприємства в порядку регресу вимог, які випливають із 

шкоди, яку підприємство понесло у формі штрафу – фінансової 

відповідальності, який накладається на підприємство за порушення 

законодавства у сфері праці, що була зумовлена умисними діями посадових 

осіб підприємства за умови, що є беззаперечні докази, що власник підприємства 

не знав та не міг знати про порушення законодавства у сфері праці, а посадова 

особа підприємства діяла з корисливих мотивів. На даний момент така ідея  

особливо актуальна з огляду на те, що фінансова відповідальність підприємств 

надзвичайно висока, наприклад, 96 000 гривень (тридцятикратний розмір 

мінімальної заробітної плати) за неоформлення трудових відносин з 

працівником. Однак вказана пропозиція є доволі спірною, адже в залежності від 

кожного конкретного випадку вона може бути занадто обтяжливою для 

фізичних осіб – посадових осіб підприємств, або ж можливість регресу не буде 

мотивувати власників здійснювати сумлінний контроль за додержанням 

трудової відповідальності на їх підприємстві. Вочевидь, можливо напрацювати 

інші конкретні правові механізми та умови, коли регрес може бути 

реалізованим підприємством до його посадової особи в порядку цивільного 

законодавства. Тому дану ідею виносимо науковому та фаховому 
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співтовариству не у формі пропозицій до змін у законодавство, а у формі 

окресленої проблеми для обговорення та удосконалення.  

Цікавим для запозичення у законодавстві Польщі є інститут «грошових 

санкцій», який може бути застосовано до найманих працівників за порушення 

законодавства у сфері безпеки і гігієни праці або вимог протипожежної 

безпеки, чи залишення робочого місця без поважних причин, або ж поява на 

роботі у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, вживання алкоголю на 

робочому місці. Обмеження розміру такої шкоди встановлюється у 

процентному відношенні згідно з § 3 ст. 103 та не може перевищувати розміру 

денного заробітку, а сукупність таких стягнень не може перевищувати 10% 

належної до виплати заробітної плати. При цьому надходження від таких 

стягнень мають імперативне цільове призначення – покращення умов безпеки 

та гігієни праці [170].  

Хоча такий інститут є цікавим для запозичення і міг би 

використовуватися як додатковий вид дисциплінарного стягнення до посадових 

осіб підприємства, однак не вважаємо, що таке нововведення в теперішніх 

умовах було б на часі. На даний момент фонд оплати праці, середня заробітна 

плата та соціально-економічні показники знаходяться на критично низькому 

рівні. Тому запровадження таких санкцій зменшило б розмір заробітної плати, 

яку фактично отримує посадова особа підприємства чи найманий працівник, що 

могло б негативно вплинути на соціально-економічне становище відповідних 

осіб. Однак у процесі покращення соціально-економічного становища в державі 

та підвищення рівня оплати праці до розгляду питання запровадження цього 

інституту в трудове право доцільно було б повернутися. 

Кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері праці 

встановлена у ст. 218-221 Кримінального кодексу Республіки Польща. У § 1a 

ст. 218 Кодексу, як і в Україні, встановлено відповідальність за «грубе 

порушення» прав працівника, що пов’язані з трудовою діяльністю або 

соціальним забезпеченням, підлягає кримінальній відповідальності [168]. 

Суб’єктом даного правопорушення визначено «особу, яка здійснює діяльність з 

приводу трудового права та соціального забезпечення», що відповідає нашому 
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розумінню посадової особи підприємства. При цьому для кримінально-

правового законодавства Польщі немає різниці, чи така особа здійснює 

відповідну діяльність у формі праці, чи така діяльність ґрунтується на 

принципах аутсорсингу, або ж власником особисто. Тому ключовим у 

визначенні суб’єкта є характер та природа здійснюваної діяльності, а не 

формально визначені повноваження.  

Слід відзначити, що відповідне формулювання складу злочину є більш 

розмитим, ніж відповідні положення українського законодавства, чи положення 

щодо відповідальності роботодавця та/або його посадових осіб за порушення 

прав працівників за Кодексом праці Польщі [170]. Тому в цій частині 

зазначимо, що таке узагальнене формулювання складу злочину слід 

використовувати доволі обережно, максимально його конкретизуючи, про що 

вже неодноразово зазначалося. 

Серед позитивного регулювання вважаємо, що право віднесення прав 

соціального забезпечення до загального положення статті має позитивний 

аспект, оскільки дозволяє протидіяти неоформленій офіційно зайнятості, 

приховуванню справжнього розміру заробітної плати, іншим вкрай негативним 

явищам, які стосуються як трудових прав найманих працівників, так і прав, що 

обумовлюють їх соціальне забезпечення (ці права вважаємо нерозривно 

пов’язаними). Тому в даному випадку права найманих працівників Польщі та їх 

захист від порушень зі сторони посадових осіб підприємств забезпечуються 

кримінально-правовими засобами охорони. 

Також слід зазначити, що в більшій мірі відповідний склад злочину 

відображений і у спеціальній нормі – ст. 219 Кримінального кодексу Польщі 

наступного змісту: «Хто порушує положення права соціального забезпечення, 

незважаючи на наявність згоди зацікавленої особи (працівника), шляхом 

неподання належних відомостей або подання неправдивих відомостей, які 

мають вплив на право на отримання соціального забезпечення або його розмір, 

підлягає кримінальній відповідальності». При цьому кримінальна 

відповідальність за злочини, встановлена § 1a ст. 218 й ст. 219, передбачає 

покарання, максимальна суворість якого доходить до двох років позбавлення 
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волі [168]. Вважаємо, що з урахуванням низьких соціально-економічних 

показників в Україні, а також високого рівня тінізації економіки, яка в більшій 

мірі зумовлена неоформленою занятістю та приховуванням реального рівня 

заробітної плати, запровадження кримінальної відповідальності за такі 

правопорушення, якій би підлягали, зокрема, посадові особи підприємств, є ще 

більш нагальною.  

 Відповідно, наполегливо бажаємо запропонувати, керуючись досвідом 

правового регулювання кримінальної відповідальності посадових осіб 

підприємств, що відображений у § 1-a ст. 218 та ст. 219 Кримінального кодексу 

Польщі, доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 272-1 «Грубе 

порушення законодавства у сфері соціального та пенсійного забезпечення» 

наступного змісту:  

«1. Приховування трудових відносин з найманим працівником чи особою, 

яка виконує угоду цивільно-правового характеру, що проявилося в умисному 

неподанні відомостей, які передбачені законодавством, або ж умисному 

поданні недостовірних відомостей до контролюючих органів у порядку, 

передбаченому законодавством, зокрема, але не виключно щодо розміру 

заробітної плати чи робочого часу, інше грубе порушення законодавства у 

сфері соціального та пенсійного забезпечення, що призвело до ненадходжень 

до фондів загального соціального страхування сум, які належні до сплати за 

найманого працівника, за відсутності ознак помилки карається штрафом від 

однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до двох років чи 

позбавлення волі на той самий строк. 

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені щодо десяти і більше найманих 

працівників протягом місяця, караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на цей самий 

строк. 
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3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

вчинені особою, раніше судимою за грубе порушення законодавства у сфері 

соціального та пенсійного забезпечення або ухилення від сплати єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, або якщо вони 

вчинені щодо двадцяти п’яти та більше осіб протягом місяця караються 

штрафом від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна або 

позбавленням волі на строк до десяти років. 

4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частинами першою або 

другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона 

до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи страхові внески на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також відшкодувала 

шкоду, завдану фондам загальнообов’язкового державного соціального 

страхування їх несвоєчасною сплатою (штрафні санкції, пеня), а також 

відшкодувала шкоду застрахованим особам чи особам, які не були застраховані 

через вчинення даного злочину, що обчислюється у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України, або ж уклала та виконала протягом п’яти років 

договір про визнання та розстрочку відшкодування окресленої шкоди у 

порядку, що визначається законодавством, а також, крім цього, взяла на себе 

зобов’язання та успішно їх виконала протягом п’яти років щодо сприяння у 

притягненні до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні грубого 

порушення законодавства у сфері соціального та пенсійного забезпечення, або 

осіб, винних у вчиненні корупційних правопорушень, в якості таємного агента. 

При цьому тяжкість злочину, вчиненого особами, які притягуються до 

кримінальної відповідальності за сприяння такої особи, повинна бути 

рівноцінною, що вирішується судом. Суд звільняє особу від кримінальної 

відповідальності за наявності окреслених вище підстав, за винятком факту 

виконання розстрочених зобов’язань із відшкодування шкоди та із сприяння у 
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притягненні до кримінальної відповідальності у порядку, що визначається 

законодавством, з іспитовим терміном до п’яти років. В разі невиконання 

особою протягом строку, обумовленого у вищенаведених угодах, що не може 

перевищувати п’яти років, взятих на себе зобов’язань, особа притягується до 

кримінальної відповідальності за вчинений злочин, від покарання за який таку 

особу звільнено, при цьому строк позовної давності від моменту звільнення від 

кримінальної відповідальності до моменту закінчення строку виконання 

зобов’язань за угодами не зараховується. Порядок, підстави та процедура щодо 

укладення вищенаведених угод та звільнення особи від кримінальної 

відповідальності встановлюється законодавством України». 

У зв’язку з прийняттям цих змін необхідно: 

1)    п. 212-1 Кримінального кодексу України вилучити; 

2) встановити кримінальну відповідальність за зайняття 

підприємницькою діяльністю без реєстрації у встановленому законом порядку; 

3) привести у відповідність Кодекс України про адміністративні 

правопорушення з визначеним у Кримінальному кодексі України підходом. 

Реалізація відповідних положень та пропозицій, які ґрунтувалися на 

відповідному досвіді законодавства Польщі, були б логічним доповненням до 

системи відповідальності посадових осіб підприємств за порушення 

законодавства у сфері праці, забезпечуючи позитивний вплив на трудові 

відносини та суспільство загалом.  

 Інші положення Кримінального кодексу Республіки Польща 

встановлюють відповідальність за: 1) відмову прийняття на роботу на підставі 

чинного рішення органу належної юрисдикції (§ 2 ст. 218); 2) порушення 

правил безпеки та гігієни праці, неналежного виконання відповідних 

обов’язків, що загрожує працівнику смертю або тяжким ушкодженням здоров’я 

(§ 1 ст. 220); 3) неповідомлення у встановлений законодавством термін про 

нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, або неведення 

чи ненадання необхідної документації (ст. 221) [168]. Щодо Кодексу порушень 

Республіки Польща, то у ньому правопорушеннями, які є характерними для 

посадових осіб підприємств, є: прийняття на роботу, при виконанні якої наявна 
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можливість зараження інших осіб особою, яка з огляду на стан здоров’я, 

підтверджений актуальним медоглядом, керуючись метою санітарно-

епідеміологічної безпеки в розумінні положень щодо запобігання та протидії 

людським хворобам, не може бути прийнята на дану роботу або якщо стан 

здоров’я такої особи ускладнює дотримання її особистої гігієни (ст. 110); 

невиконання обов’язків забезпечення належного санітарного стану (ст. 111) 

[169]. Можемо резюмувати, що деталізація порушень законодавства у сфері 

праці у Кодексі порушень та Кримінальному кодексі Польщі є меншою, ніж у 

відповідних законодавчих актах України, однак основний акцент на визначенні 

порушень трудового законодавства, які можуть нести посадові особи 

підприємства, наявний у Кодексі праці Республіки Польща. 

 За результатами аналізу можемо зазначити, що у питанні регулювання 

відповідальності посадових осіб підприємств законодавство Польщі, будучи 

схожим у даному аспекті із системою законодавства України,  є актуальною 

базою для порівняльно-правових досліджень з метою запозичення відповідного 

зарубіжного досвіду у законодавство України. 

 Звернути потрібно увагу на правове регулювання відповідальності 

посадових осіб підприємств у Німеччині з огляду на те, що ФРН вважається не 

лише передовою економічно розвинутою державою в ЄС, але й на значний 

досвід у регулюванні питань, пов’язаних з соціально-трудовими відносинами, 

адже саме ця країна вважається однією з прогресивних держав в контексті 

забезпечення профспілкових рухів та громадських механізмів захисту прав 

працівників. 

 Важливим засобом високого рівня забезпечення прав найманих 

працівників у Німеччині, як і в більшості країн ЄС, є відповідальність 

посадових осіб підприємств. Провідне значення в даному випадку має 

публічно-правова відповідальність посадових осіб, адже порушення положень 

трудового законодавства та прав найманих працівників зазвичай здійснюється з 

відома чи мовчазної згоди власника. Тому в цьому плані відповідальність, яка 

випливає із трудових правовідносин, матиме значно менший вплив та 
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стосуватиметься відносин між роботодавцем і посадовою особою як 

найманим працівником. 

 Особливий інтерес для аналізу зарубіжного досвіду відповідальності 

посадових осіб становить Кримінальний кодекс Німеччини. Так, засади несення 

відповідальності посадовими особами підприємства встановлені у ст. 14 

Кримінального Кодексу ФРН, з положень якої випливає, що будь-які 

характеристики суб’єкта злочину чи обставини, зокрема ті, які є 

кваліфікуючими і виступають підставами для притягнення до кримінальної 

відповідальності за умови, якщо дії вчиняються представником від імені іншої 

особи у тому числі юридичної, якщо такі характеристики/обставини не 

притаманні самому представнику, проте притаманні особі, яку він представляє, 

повинні вважатися такими, що притаманні самому представнику [174]. 

Наведені положення у повній мірі стосуються кримінальної відповідальності 

посадових осіб підприємств відповідно до Кримінального кодексу Німеччини. 

Наприклад, визначення «роботодавець» у ст. 266-а, якою встановлено злочин за 

порушення трудового та суміжного законодавства, не стосується посадової 

особи підприємства як суб’єкта злочину, оскільки така особа з формальної 

точки зору не є роботодавцем, так як ним є саме підприємство як юридична 

особа. Однак така посадова особа, здійснюючи свої повноваження як 

представник «роботодавця», Кримінальним кодексом Німеччини 

кваліфікуватиметься як «роботодавець», тобто їй буде притаманна 

характеристика суб’єкта, від імені якого відповідна посадова особа діє. Це 

стосується будь-якого іншого представника роботодавця, у тому числі 

власника, чи представника за довіреністю, який здійснює діяльність, що 

стосується адміністративно-господарської або організаційно-управлінської 

діяльності щодо організації та адміністрування трудових правовідносин на 

підприємстві чи відповідних суміжних суспільних відносин. 

 Такий підхід можна було б відобразити у положеннях ст. 41 КУпАП, 

оскільки наявне формулювання суб’єктів як «посадових осіб підприємств або 

фізичних осіб-підприємців, що використовують найману працю» дає змогу 

уникнути відповідальності, якщо дії, з приводу яких може настати 
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адміністративна відповідальність за окремими частинами ст. 41 КУпАП, 

можуть вчинятися також іншими особами, наприклад, представниками за 

довіреністю, управителем майна по договору з управління підприємством тощо.  

 У поєднанні з вищенаведеним досвідом Німеччини з приводу правового 

регулювання відповідальності посадових осіб підприємства за порушення 

законодавства у сфері праці проаналізуємо положення ст. 266-а Кримінального 

кодексу Німеччини «несплата та зловживання у сфері заробітної плати та 

відрахувань». Норми цієї статті в основному стосуються порушень вимог у 

сфері системи соціального страхування найманих працівників, чому, як і в 

інших державах, приділена особлива увага кримінального законодавства. 

 Зокрема, ч. 1 аналізованої статті встановлено, що будь-хто як 

роботодавець, який ухиляється від сплати за працівника до системи соціального 

захисту, включаючи систему сприяння захисту, незалежно від того, чи зарплати 

чи інші виплати були сплачені, повинен нести кримінальну відповідальність у 

вигляді тюремного ув’язнення строком до п’яти років або ж штрафу. Ч. 2 

встановлює, що будь-хто як роботодавець, який 1) подає неправильну звітність 

щодо обставин, які впливають на систему соціального страхування до органів, 

відповідальних за справляння таких внесків або ж 2) всупереч обов’язкам 

приховує від подання до таких органів інформації про факти, що відносяться до 

системи соціального страхування, і це в сукупності (діяння підпунктів 1 та 2) 

спричинило ухилення від сплати внесків на соціальне страхування, включаючи 

сприяння зайнятості, підлягає відповідальності, що передбачена ч. 1 даної 

статті [175]. Із наведеного випливає, що, на відміну від України, у 

законодавстві Німеччини та інших держав встановлена жорстка 

відповідальність за порушення законодавства щодо соціального та/або 

пенсійного страхування найманих працівників. У цьому плані у Німеччині 

встановлена ще більш жорстка відповідальність, ніж рівень відповідальності, 

наприклад, у Польщі. При цьому для усіх держав з розвинутою ринковою 

економікою характерним є поєднання санкції у вигляді штрафу та позбавлення 

волі із можливістю вибору строку такого позбавлення. Це, з одного боку, 

дозволяє суду застосувати більш гуманне покарання, не пов’язане з 
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позбавленням волі, до посадової особи підприємства, з іншого боку, загроза 

реального тюремного ув’язнення виконує роль превентивної функції, тобто 

робить рівень ризику використання неоформленої праці економічно та 

юридично невігідним для посадової особи та підприємства загалом. Такий стан 

правового регулювання слід розглянути на предмет можливості його 

запозичення в Україну. 

 Ч. 3 аналізованої статті також встановлено відповідальність за порушення 

законодавства щодо ухилення від відрахувань із заробітної плати працівника на 

користь третьої особи; ч. 5 передбачає відповідальність для особи, яка наймає 

особу, що здійснює працю на дому, вважаючи з метою уникнення кримінальної 

відповідальності замовника як роботодавця з урахуванням положень Закону 

про роботу на дому; ч. 6 встановлює умови звільнення роботодавця чи його 

посадової особи від кримінальної відповідальності. Однак найбільш цікавою 

нормою є положення ч. 4 ст. 266-а, яка закріплює кваліфікуючі обставини та 

покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком від шести місяців до десяти 

років в тяжких випадках, а саме: 1) ухилення від сплати страхових соціальних 

внесків у великих розмірах; 2) використання підробленої документації з метою 

ухилення від сплати страхових соціальних внесків; 3) використання допомоги 

службової особи, уповноваженої на виконання функцій держави, що 

використовує своє службове становище задля ухилення від сплати внесків 

[175]. У пропонованих нами змінах до Кримінального кодексу України вже 

зазначалось про врахованннч критерію великих та особливо великих розмірів 

як кваліфікуючу обставину. Однак не було враховано положення щодо 

використання допомоги службової особи для вчинення даного злочину, а також 

підроблених документів. Хоча кримінальне законодавство України такі діяння 

тлумачить як окремі злочини, однак з метою протидії службовому сприянню у 

порушенні трудових прав найманих працівників роботодавцями та посадовими 

особами підприємств, державними службовцями, які повинні були б такі права 

захищати, можна розглянути в комплексі як пропозицію можливість 

врахування такого досвіду Німеччини для запозичення у законодавство України 

при розгляді інших пропонованих змін. В будь-якому випадку окреслення 
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окремих кваліфікуючих обставин при несенні кримінальної відповідальності 

посадовими особами підприємств лише сприятиме неухильному та 

всесторонньому дотриманню законодавства у сфері праці. 

 Особливістю трудових правовідносин Німеччини є те, що їх основа 

регулюється Цивільним кодексом ФРН, а вже окремі аспекти впорядковані в 

інших актах трудового законодавства. Це зумовлює взаємозв’язок положень 

цивільного права з трудовими правовідносинами, у тому числі тих аспектів, які 

стосуються трудових договорів та відповідальності працівників, зокрема 

посадових осіб підприємств. Цією обставиною пояснюється відсутність 

окремого інституту матеріальної відповідальності у трудовому праві 

Німеччини, натомість в трудових правовідносинах у повній мірі 

використовується цивільно-правова відповідальність, врегульована ЦК ФРН, в 

якій впорядковані окремі аспекти відповідальності найманого працівника, у 

тому числі відповідальності посадової особи перед підприємством.  

 Так, за загальним правилом посадові особи підприємств несуть цивільно-

правову відповідальність у повному розмірі згідно з вимогами Цивільного 

кодексу. Натомість ч. 1 ст. 31-а ЦК Німеччини встановлює, що члени 

управління юридичної особи чи уповноважені представники, які працюють на 

безоплатній основі або за таку діяльність отримують суму, яка не перевищує 

720 євро на рік, несуть відповідальність перед такою юридичною особою 

виключно з підстав допущення грубої недбалості. У разі виникнення спору, чи 

була така груба недбалість допущена, обов’язок доказування покладається на 

юридичну особу або ж на учасника такої юридичної особи. Ч. 2 даної статті 

встановлює, що члени управління підприємством або ж уповноважені 

представники, що відповідають вищенаведеним критеріям п. 1 даної статті, 

можуть вимагати від юридичної особи звільнити їх від відповідальності перед 

третіми особами за завдання шкоди останнім у процесі виконання їхніх 

обов’язків, якщо така шкода не завдана через грубу недбалість. З приводу 

відповідальності, пов’язаної з відповідальністю за порушення цивільного 

зобов’язання (обов’язки, що випливають з трудових договорів вважаються 

цивільними і регулюються положеннями ЦК ФРН), ст. 280 встановлює 
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відповідальність щодо відшкодування шкоди, завданої порушенням 

зобов’язання, на вимогу іншої сторони, якщо таке діяння не було спричинено 

не з його вини. Натомість норми ст. 619-а ЦК ФРН акцентують увагу на тому, 

що, незважаючи на положення ч. 1 ст. 280, працівник повинен лише 

компенсувати шкоду, завдану внаслідок порушень зобов’язань, які випливають 

із трудових відносин, якщо таке порушення сталося з вини працівника [174]. 

Таким чином, законодавство Німеччини встановлює повну цивільну 

відповідальність для посадових осіб підприємства за шкоду, заподіяну 

невиконанням обов’язків, які випливають із положень трудового договору та у 

випадках заподіяння шкоди майну підприємства, якщо такі особи є 

відповідальними за завдання відповідної шкоди і якщо винятки не встановлені 

у законодавстві. При цьому обов’язки та порядок відшкодування шкоди можуть 

широко регулюватися у трудовому договорі з такою особою. Це дозволяє 

прямо прописати обов’язки посадової особи щодо дотримання законодавства у 

сфері праці, за порушення якого остання нестиме відповідальність перед 

підприємством, якщо йому завдана була фактична шкода у порядку ст. 31-а, 

280, 619-а Цивільного кодексу Німеччини. Таке правове регулювання повної 

відповідальності як найманих працівників, так і посадових осіб підприємства 

вважаємо для України не на часі.  

 Підсумовуючи результати аналізу досвіду Німеччини щодо 

законодавчого забезпечення відповідальності посадових осіб підприємств, 

можемо запропонувати наступне: 

 1) з урахуванням положень ст. 14 у взаємозв’язку з положеннями ст. 266-а 

Кримінального кодексу ФРН перелік суб’єктів правопорушення у ст. 41 

КУпАП доповнити формулюванням «або інша особа, яка виконує їх функції за 

дорученням чи іншим договором»;  

2) також з урахуванням досвіду правового регулювання кримінальної 

відповідальності Федеративної республіки Німеччини, що відображений у ст. 

266-а, винести фаховому та науковому співтовариству для обговорення ідею 

про можливість збільшення розміру передбаченої санкції за грубе порушення 

законодавства у сфері соціального та пенсійного страхування (цей склад 
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злочину запропонований нами у дослідженні), а саме до п’яти років 

позбавлення волі з альтернативою штрафу за вчинення злочину без 

кваліфікуючих обставин, а також до десяти років обмеження волі без 

альтернативи штрафу за такі протиправні діяння: а) ухилення від сплати 

страхових соціальних внесків в особливо великих розмірах; б) використання 

підробленої документації з метою ухилення від сплати страхових соціальних 

внесків; в) використання допомоги службової особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави, що використовує своє службове становище задля 

ухилення від сплати внесків; г) вчинення ухилення від сплати страхових 

соціальних внесків щодо двадцяти п’яти та більше осіб протягом місяця тощо.  

 Доцільно також проаналізувати досвід правового регулювання 

відповідальності Литви, так як, по-перше, ця держава відноситься до 

пострадянського простору, що зумовило спільний генезис протягом певного 

періоду трудового права Литва та України, по-друге, у цій країні прийнято 

новий Трудовий кодекс Литовської Республіки, який дозволяє відобразити 

сучасні тенденції правового простору ЄС та його вплив на національні 

законодавства держав у контексті відповідальності посадових осіб 

підприємства за порушення законодавства про працю.  

 Так, значна увага у трудовому кодексі Литви приділена протидії 

дискримінації (ст. 26 Кодексу) [176]. За додержання зазначених положень 

відповідальний безпосередньо роботодавець або ж його посадові особи несуть 

встановлену у законодавстві відповідальність. Така ж значна увага до протидії 

дискримінації наявна у законодавстві аналізованих вище Польщі, Франції та 

Німеччини, що вказує на єдиний високий стандарт ЄС щодо протидії цьому 

ганебному явищу у будь-якій сфері. Як і пропонувалося вище, відповідні 

стандарти повинні бути забезпечені в Україні. І мова в даному випадку лежить 

не в площині моральних дилем в нашій державі, таких  як визначення гендеру, 

сексуальної орієнтації, інших підстав у законодавстві, а у створенні належного 

механізму забезпечення протидії цьому явищу з будь-яких підстав. В даному 

випадку маємо на увазі, що саме лише передбачення заборони дискримінації з 

тих чи інших підстав не гарантує додержання цього положення, і навпаки, за 
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відсутності передбачення вичерпних підстав дискримінації (всіх їх 

передбачити неможливо та недоречно), але за наявності належного механізму 

забезпечення протидії будь-якій дискримінації права найманого працівника на 

рівне та неупереджене ставлення з боку роботодавця будуть забезпеченими.  

 У ТК Литви, як і в більшості кодексів східноєвропейських держав, 

наявний інститут дисциплінарної відповідальності, норми якого однаково 

можуть бути застосованими до посадових осіб підприємства за порушення 

законодавства у сфері праці, так як такі особи, зазвичай, також мають статус 

найманих працівників. Положення ТК Литви в частині загального регулювання 

дисциплінарної та матеріальної відповідальності є подібними до законодавства 

України. Особливим інститутом є регулювання страхування цивільно-правової 

відповідальності, закріпленим у ст. 155 Кодексу. Ч. 1 встановлено, що у разі, 

якщо відповідальність працівника була застрахована, роботодавець за 

компенсацією повинен звертатися безпосередньо до страховика [176]. Тому 

окремо у проекті §2 книги 8 ТК України доцільно передбачити положення 

наступного змісту: «Матеріальна відповідальність найманих працівників, 

зокрема посадових осіб підприємства, може бути застрахована». Хоча така 

можливість і на сьогодні існує, однак відповідне положення матиме не скільки 

регулятивну, стільки інформативну функцію.  

 Шодо кримінального переслідування, слід відзначити, що кримінальне 

законодавство Литви не містить жорстких положень стосовно протидії 

порушенням трудових прав найманих працівників, як це є у законодавстві вище 

аналізованих держав. Однак деякі статті КК Литви містять склади злочинів у 

сфері бухгалтерського обліку, зокрема ухилення від подання декларації (221), 

порушення правил бухгалтерського обліку (222), недбале ведення 

бухгалтерського обліку (223) [177]. Ці положення опосередковано стосуються і 

трудових правовідносин, оскільки в бухгалтерській документації та фінансовій 

звітності наявна інформація про трудові відносини або ж порушення трудового 

законодавства. Тому законодавство Литви у частині ведення бухгалтерського 

обліку та звітності є більш суворим, ніж відповідне законодавство України, що 

створює передумови для комплексного дотримання правопорядку в різних 
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сферах підприємництва. Проте не вважаємо, що введення кримінальної 

відповідальності за відповідні правопорушення в Україні будуть доцільними. 

Натомість краще було б диференціювати та посилити відповідну 

адміністративну відповідальність в Україні. 

 Таким чином, окремі аспекти досвіду Литви у правовому регулюванні 

відповідальності посадових осіб підприємства за порушення законодавства у 

сфері праці можуть бути запозиченими в Україну. Варто підсумувати, що у 

законодавстві Литви та держав-членів ЄС відображені загальносоюзні 

стандарти у сфері трудових правовідносин.  

 На підставі проведеного аналізу зарубіжного досвіду правового 

регулювання відповідальності посадових осіб підприємства за порушення 

законодавства у сфері праці узагальнимо надані нами пропозиції для їх 

впровадження у законодавство України.  

1. На основу досвіду правового регулювання відповідальності посадових 

осіб у Комерційному кодексу Франції запропоновано внести доповнення до 

Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про 

акціонерні товариства», Господарський кодекс України, в яких передбачити 

положення наступного змісту: «Член ревізійної комісії чи ревізійна комісія 

солідарно несуть матеріальну відповідальність за виявлені порушення 

законодавства, про які не було повідомлено загальні збори та дирекцію за 

найпершої нагоди».  

2. За результатами аналізу нового Трудового кодексу та Кодексу покарань 

Франції запропоновано ст. 41 КУпАП доповнити окремим складом 

правопорушення: «Дискримінація з будь-яких підстав при прийнятті на роботу, 

звільненні, нарахуванні заробітної плати чи в інших випадках – тягнуть за 

собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, які використовують 

найману працю, від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян». 

3. За результатами аналізу нового Трудового кодексу та Кодексу покарань 

Франції пропонуємо ч.1 ст. 172 Кримінального кодексу України доповнити 
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формулюванням «а також груба дискримінація, вчинена щодо соціально 

незахищених верств населення».  

4. Запропоновано запозичити положення статей 281 – 283 Кодексу праці 

Польщі як основу для подальшої диференціації складів правопорушень 

посадових осіб підприємств як у контексті адміністративної відповідальності, 

так і в частині кримінальної, а також дисциплінарної й матеріальної 

відповідальності таких осіб. 

5. Запропоновано, взявши за основу положення § 3 ст. 291 Кодексу праці 

Польщі, доповнити § 2 книги 8 проекту ТК України положенням наступного 

змісту: «У разі вчинення найманим працівником умисного знищення майна, 

така шкода відшкодовується у порядку, передбаченому Цивільним кодексом 

України, якщо інше не передбачено трудовим договором чи внутрішніми 

актами роботодавця».  

6. З огляду на правове регулювання кримінальної відповідальності 

посадових осіб підприємств, що відображений у § 1-a ст. 218 та ст. 219 

Кримінального кодексу Польщі, доповнити Кримінальний Кодекс України 

новою статтею 272-1 «Грубе порушення законодавства у сфері соціального та 

пенсійного забезпечення», якою передбачити диференційовану кримінальну 

відповідальність за неоформлені трудові правовідносини або ж заробітну плату, 

приховування реального розміру заробітної плати.  

7. З урахуванням положень ст. 14 у взаємозв’язку з нормами ст. 266-а 

Кримінального кодексу ФРН запропонувати перелік суб’єктів правопорушення 

у ст. 41 КУпАП доповнити формулюванням «або інша особа, яка виконує їх 

функції за дорученням чи іншим договором». 

8. Окремо у § 2 книги 8 проекту ТК України доцільно передбачити 

положення наступного змісту: «Матеріальна відповідальність найманих 

працівників, зокрема посадових осіб підприємства, може бути застрахована». 

9. Винесено фаховому та науковому співтовариству для обговорення:  

1) ідею запровадження можливості заявити роботодавцем до посадової 

особи підприємства в порядку регресу вимог, які випливають із шкоди, яку 

підприємство понесло у формі штрафу – фінансової відповідальності, який 
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накладається на підприємство за порушення законодавства у сфері праці, що 

була зумовлена умисними діями посадових осіб підприємства за умови, що є 

беззаперечні докази, що власник підприємства не знав та не міг знати про 

порушення законодавства у сфері праці, а посадова особа підприємства діяла, 

вихдячи з корисливих мотивів; 

2) ідею можливості збільшити розмір передбаченої санкції за грубе 

порушення законодавства у сфері соціального та пенсійного страхування (цей 

склад злочину запропонований нами у дослідженні), а саме до п’яти років 

позбавлення волі з альтернативою штрафу за вчинення злочину без 

кваліфікуючих обставин, а також до десяти років обмеження волі без 

альтернативи штрафу за такі протиправні діяння: а) ухилення від сплати 

страхових соціальних внесків в особливо великих розмірах; б) використання 

підробленої документації з метою ухилення від сплати страхових соціальних 

внесків; в) використання допомоги службової особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави, що використовує своє службове становище задля 

ухилення від сплати внесків; г) ухилення від сплати страхових соціальних 

внесків щодо двадцяти п’яти та більше осіб протягом місяця тощо.  

Ці ідеї винесено для обговорення без їх суб’єктивної підтримки чи 

заперечення автором.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. У сфері матеріальної відповідальності посадових осіб підприємств за 

порушення законодавства про працю виявлено та охарактеризовано наступні 

проблеми: 

1) розмежування з цивільно-правовою відповідальністю; 

2) нечітке формулювання окремих положень, що регулюють механізм 

реалізації матеріальної відповідальності, у тому числі розмірів відрахувань; 

3) неможливість реалізувати за проектом ТК примусове стягнення сум 

матеріальної відповідальності до середньомісячного розміру виключно на 

підставі наказу; 
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4) відсутність у проекті серед працівників, з якими можливо укласти 

договір про повну матеріальну відповідальність, посадових осіб, 

відповідальних за організацію та управлінням реалізації положень 

законодавства у сфері праці на підприємстві.  

На їх вирішення запропоновано: 

1) § 1 глави 85 ЦК України доповнити ст. 1194-1 під назвою 

«Відшкодування шкоди найманим працівником» наступного змісту: «Найманий 

працівник відшкодовує шкоду юридичній або фізичній особі-роботодавцю 

виключно у формі матеріальної відповідальності в розмірах та порядку, 

встановленому Трудовим кодексом України (Кодексом законів про працю (до 

прийняття ТК України), якщо інше не встановлено законами України»; 

2) у Законі України «Про оплату праці» потрібно замінити 

словосполучення «усіх відрахувань» на формулювання «відрахування»; 

3) у п. 3 ч. 2 ст. 261 проекту Трудового кодексу України формулювання 

«за рішенням суду» замінити на формулювання «у випадку, розмірах та 

порядку, встановленому в цьому Кодексі та законах»; 

4) ч. 1 ст. 368 проекту ТК України доповнити п. 6 наступного змісту: «… 

здійсненням організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських 

обов’язків стосовно організації виконання законодавства у сфері праці від імені 

роботодавця». 

2. На основі досвіду правового регулювання відповідальності посадових 

осіб у Комерційному кодексі Франції запропоновано внести доповнення до 

Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про 

акціонерні товариства», Господарського кодексу України, в яких передбачити 

положення наступного змісту: «Член ревізійної комісії чи ревізійна комісія 

солідарно несуть матеріальну відповідальність за виявлені порушення 

законодавства, про які не було повідомлено загальні збори та дирекцію за 

найпершої нагоди».  

3. За результатами аналізу нового Трудового кодексу та Кодексу покарань 

Франції запропоновано ст. 41 КУпАП доповнити таким окремим складом 

правопорушення: «Дискримінація з будь-яких підстав: при прийнятті на 
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роботу, звільненні, нарахуванні заробітної плати чи в інших випадках – тягне 

за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і 

організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, які 

використовують найману працю, від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

4. За результатами аналізу нового Трудового кодексу та Кодексу покарань 

Франції пропонуємо ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу України доповнити 

формулюванням «а також груба дискримінація, вчинена щодо соціально 

незахищених верств населення».  

5. Запропоновано запозичити положення статей 281-283 Кодексу праці 

Польщі як основу для подальшої диференціації складів правопорушень 

посадових осіб підприємств як у контексті адміністративної відповідальності, 

так і в частині кримінальної, а також дисциплінарної й матеріальної 

відповідальності таких осіб. 

6. Запропоновано, взявши за основу положення § 3 ст. 291 Кодексу праці 

Польщі, доповнити § 2 книги 8 проекту ТК України положенням наступного 

змісту: «У разі вчинення найманим працівником умисного знищення майна, 

така шкода відшкодовується у порядку, передбаченому Цивільним кодексом 

України, якщо інше не передбачено трудовим договором чи внутрішніми 

актами роботодавця».  

7. Винесено фаховому та науковому співтовариству для обговорення:  

1) ідею запровадження можливості заявити роботодавцем до посадової 

особи підприємства в порядку регресу вимог, які випливають із шкоди, яку 

підприємство понесло у формі штрафу – фінансової відповідальності, який 

накладається на підприємство за порушення законодавства у сфері праці, що 

була зумовлена умисними діями посадових осіб підприємства за умови, що є 

беззаперечні докази, що власник підприємства не знав та не міг знати про 

порушення законодавства у сфері праці, а посадова особа підприємства діяла, 

виходячи з корисливих мотивів; 

2) ідею можливості збільшити розмір передбаченої санкції за грубе 

порушення законодавства у сфері соціального та пенсійного страхування (цей 
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склад злочину запропонований нами у дослідженні), а саме до п’яти років 

позбавлення волі з альтернативою штрафу за вчинення злочину без 

кваліфікуючих обставин, а також до десяти років обмеження волі без 

альтернативи штрафу за такі протиправні діяння: 

а) ухилення від сплати страхових соціальних внесків в особливо великих 

розмірах;  

б) використання підробленої документації з метою ухилення від сплати 

страхових соціальних внесків;  

в) використання допомоги службової особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави, що використовує своє службове становище задля ухилення 

від сплати внесків;  

г) ухилення від сплати страхових соціальних внесків щодо двадцяти п’яти 

та більше осіб протягом місяця тощо. Ці ідеї винесено для обговорення без їх 

суб’єктивної підтримки чи заперечення автором.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що отримало вияв у запропонованих пропозиціях щодо 

удосконалення відповідальності посадових осіб підприємства за порушення 

законодавства у сфері праці. 

1. Посадові особи у сфері праці – це окрема категорія найманих 

працівників, які на підставі трудового договору (контракту) здійснюють 

керівництво (управління) підприємством, установою, організацією, їх 

структурними одиницями або певними ділянками роботи (виробництва, 

процесу тощо), наділені необхідним правовим статусом, який передбачає 

виконання організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських 

обов’язків щодо підпорядкованих йому працівників, майна, матеріальних 

цінностей тощо. 

2. Відповідальність посадової особи підприємства за порушення 

законодавства про працю – це застосування уповноваженим державним 

органом чи роботодавцем до найманого працівника, який є посадовою особою, 

тобто виконує постійно, тимчасово або спеціально на підприємстві, в установі 

чи організації організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські 

функції, негативних наслідків особистого, майнового або іншого характеру за 

вчинення ним винного, протиправного трудового правопорушення, що 

пов’язане з невиконанням чи неналежним виконанням своїх трудових 

обов’язків та полягає в можливості роботодавця або обов’язку компетентного 

державного органу накласти на такого найманого працівника стягнення у 

порядку, межах та на підставах, встановлених законодавчими актами про 

працю та інших галузей права, з метою попередження вчинення нових 

правопорушень у майбутньому (негативний/ретроспективний аспект) та 

усвідомлення посадовою особою значення і важливості виконуваних трудових 

функцій, що мотивує дотримання трудового правопорядку, сумлінне та 

відповідальне виконання трудових обов’язків. 
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3. Специфіка юридичної відповідальності посадових осіб підприємств 

виражається в наступних характерних рисах: 1) наявності трудових 

правовідносин; 2) особистому характері відповідальності; 3) винності діянь 

посадової особи; 4) наявності трудового правопорушення як підстави для її 

настання; 5) комплексному характері юридичної відповідальності; 6) суворості 

санкцій; 7) наявності статусу посадової особи підприємства, установи або 

організації. 

4. Особливостями дисциплінарної відповідальності посадових осіб 

підприємства є наступні: 1) зв’язок із порушенням трудових прав 

підпорядкованих найманих працівників, у тому числі самої посадової особи; 

2) повне дублювання підстав дисциплінарної відповідальності посадових осіб із 

відповідними підставами для притягнення до адміністративної 

відповідальності; 3) необов’язковість її застосування; 4) можливість визначення 

повноважень, підстав та рівня такої відповідальності у положеннях трудових 

договорів та контрактів, інших актах соціально партнерського чи локального 

правового регулювання. 

Особливостями матеріальної відповідальності посадових осіб 

підприємства є такі: 1) можливість нести матеріальну відповідальність за 

неодержаний прибуток; 2) повна матеріальна відповідальність за винне 

незаконне звільнення або переведення працівника на іншу роботу; 3) повна 

матеріальна відповідальність керівника підприємства, винного у несвоєчасній 

виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати 

компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний 

бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми 

власності не мають заборгованості перед цим підприємством; 4) можливість 

врегулювати в установчих документах підприємства матеріальну 

відповідальність посадових осіб за розголошення комерційної таємниці чи 

конфіденційної інформації. 

5. Адміністративна відповідальність посадової особи за порушення 

законодавства у сфері праці – вид юридичної відповідальності, який передбачає 

притягнення посадової особи підприємства уповноваженими державними 
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органами за правилами, встановленими Кодексом України про 

адміністративні правопорушення, який настає за неналежне виконання особою 

її посадових обов’язків організаційно-розпорядчого та господарсько-

адміністративного характеру з приводу дотримання законодавства у сфері 

праці, зокрема відповідного законодавства про охорону праці, що мало 

наслідком порушення положень законодавства у сфері праці та трудових прав 

найманих працівників, за умови, що в її діях відсутній склад злочину, і полягає 

в застосуванні штрафів до такої особи або інших засобів стягнення. 

Структуровано суб’єктів злочинів у сфері трудових правовідносин, до 

яких віднесено посадових осіб підприємств, і тим самим запропоновано новий 

удосконалений погляд на суб’єктний склад злочинів, що наведено нижче: 

– ст. 172 КК України – спеціальний суб’єкт злочину – посадова особа 

підприємства уповноважена приймати на роботу та звільняти найманих 

працівників у повній мірі чи в підрозділах підприємства; 

– ст. ст. 173, 174 КК України – загальний суб’єкт злочину; 

– ст. 175 КК України – спеціальний суб’єкт злочину – керівник 

підприємства; 

– ст. 271 КК України – спеціальний суб’єкт злочину – службова особа 

підприємства; 

– ст.ст. 272–275 КК України – спеціальний суб’єкт злочину – «особа, яка 

зобов’язана дотримуватись правил…», що зазвичай є робітником без 

відповідних службових повноважень, а також службова особа підприємства – 

керівник та спеціалісти служби праці або ж особи, які виконують функції 

служби праці на підприємстві. 

6. У сфері дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємств 

за порушення законодавства про працю виявлено та охарактеризовано наступні 

проблеми: 1) відсутність законодавчого визначення поняття «трудова 

дисципліна» з одночасним його встановленням як єдиної підстави несення 

дисциплінарної відповідальності (якщо тлумачити законодавство формально); 

2) невизначеність підстав для застосування звільнення як заходу 

дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства; 3) відсутність 
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орієнтиру для вибору заходу стягнення, що може бути застосованим до 

посадових осіб підприємств. 

У сфері матеріальної відповідальності посадових осіб підприємств за 

порушення законодавства про працю виявлено та охарактеризовано такі 

проблеми: 1) розмежування з цивільно-правовою відповідальністю; 2) нечітке 

формулювання окремих положень, що регулюють механізм реалізації 

матеріальної відповідальності, у тому числі розмірів відрахувань; 

3) неможливість реалізувати за проектом ТК України примусове стягнення сум 

матеріальної відповідальності до середньомісячного розміру виключно на 

підставі наказу; 4) відсутність у проекті серед працівників, з якими можливо 

укласти договір про повну матеріальну відповідальність, посадових осіб, 

відповідальних за організацію та управління реалізації положень законодавства 

у сфері праці на підприємстві. 

У сфері адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств 

за порушення законодавства про працю виявлено та охарактеризовано 

наступні проблеми: 1) визначення поняття «посадова особа підприємства» у 

ст. 41 КУпАП, яке виключає можливість відповідальності інших осіб в 

окремих випадках; 2) невідповідність санкцій, що передбачені у положеннях 

КУпАП, загальній системі кримінально-адміністративних покарань, які 

можуть застосовуватися до посадових осіб підприємств за порушення 

законодавства у сфері праці; 3) узагальнене визначення об’єктивної сторони 

адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері праці.  

У сфері кримінальної відповідальності посадових осіб підприємств за 

порушення законодавства про працю виявлено та охарактеризовано такі 

проблеми: 1) посилання у ст. 172 КК України на Закон України «Про засади 

запобігання і протидії корупції», який втратив чинність у зв’язку з 

набранням чинності Закону України «Про запобігання корупції»; 

2) існування узагальненого визначення об’єктивної сторони правопорушення 

у ч. 1 ст. 172 КК України; 3) відсутність юридичної визначеності у питанні 

притягнення до кримінальної відповідальності за неоформлення трудових 

правовідносин. 
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7. На основі вивчення зарубіжного досвіду відповідальності посадових 

осіб підприємства за порушення законодавства у сфері праці запропоновано 

наступні напрями його запозичення в Україну, а саме: доповнити ст. 41 КУпАП 

положенням про окремий склад правопорушення: «Дискримінація з будь-яких 

підстав при прийнятті на роботу, звільненні, нарахуванні заробітної плати чи в 

інших випадках тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних 

осіб-підприємців, які використовують найману працю, від п’ятдесяти до ста 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» (досвід Франції); 

доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 272-1 «Грубе 

порушення законодавства у сфері соціального та пенсійного забезпечення», де 

передбачити диференційовану кримінальну відповідальність за неоформлені 

трудові правовідносини або ж приховування реального розміру заробітної 

плати (досвід Польщі); доповнити ст. 41 КУпАП формулюванням «або інша 

особа, яка виконує їх функції за дорученням чи іншим договором» (досвід 

Німеччини). 
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