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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Трансформація інституту зайнятості в сучасному 

світовому просторі спрямовує ринок праці на подальше віддалення працівників 

від офісних приміщень. Дедалі більше працівників займаються трудовою 

діяльністю в домашніх умовах або в спеціально створених центрах. 

Прив’язаність працівника до постійного робочого місця на підприємстві, в 

офісному приміщенні установи або організації все більше втрачає актуальність. 

Нові тенденції постіндустріального суспільства вносять свої поправки в усі 

сфери суспільного життя, і їх темпи швидко зростають на світовому рівні. 

Україна ж і надалі продовжує залежати від індустріальної сфери 

промисловості, тому організованість і дисциплінованість працівників 

промислових структур та організацій і установ усіх інших сфер для нас все ще 

має важливе значення. 

У сфері трудових відносин, як і в будь-якій іншій сфері суспільних 

відносин, всі процеси орієнтовані на досягнення високого рівня 

організованості людського суспільства. Від організованості трудового 

колективу залежить процес ефективної взаємодії працівників між собою та 

продуктивність праці кожного члена такого колективу.  

Низький рівень організаційної структури підприємства та 

недисциплінованість персоналу призводить до низьких показників доходності 

підприємства, а оскільки основною метою будь-якої підприємницької 

діяльності є прибутковість, то в такому випадку роботодавець не задовольняє 

свої основні потреби. Важливе місце в побудові ефективної структури процесу 

виконання колективом трудових обов’язків займає внутрішній трудовий 

розпорядок. 

Opганiзацiя внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку виcтупає oдним з 

найважливiшиx чинникiв, якi забeзпeчують eфeктивнicть здiйcнeння завдань та 

пpацi на пiдпpиємcтваx, в opганiзацiяx й уcтанoваx. Чiткий гpафiк poбoти, 

пpава та oбoв’язки cтopiн, poзпoдiл чаcу cтвopюють кoмфopтнi умoви як для 

cамиx пpацiвникiв, так i для їx poбoтoдавцiв та кepiвництва. З oгляду на цe, 

зазначене питання пoтpeбує бeздoганнoгo закoнoдавчoгo вpeгулювання та 

надiйнoгo забeзпeчeння з бoку дepжави. Peалiзація нeoбxiдних завдань у данiй 

cфepi дозволить створити eфeктивний мexанiзм тpудoвoї дiяльнocтi на 

пiдпpиємcтваx, в opганiзацiяx i уcтанoваx дepжави i, як наcлiдoк, забезпечити 

дocтатнiй piвeнь матepiальнoгo виpoбництва. 

Нагальність дослідження питань внутрішнього трудового розпорядку, 

вдосконалення регулювання відносин у межах трудової дисципліни на 

центральному і локальному рівнях є наріжними проблемами сьогодення, адже 

перманентне реформування трудових відносин спричиняє виникнення 

недоліків та прогалин, що ускладнюють процес праці, взаємодію працівника та 

роботодавця. Чинне трудове законодавство містить тільки мінімальні 

стандарти, які не можуть бути проігноровані суб’єктами трудового права. У 

таких умовах саме від локального нормативно-правового врегулювання даного 



2 

питання залежить реалізація ряду прав і обов’язків працівників та роботодавців 

у трудових відносинах між ними. 

Актуальність нашого дослідження обґрунтовується необхідністю 

переформатування радянського законодавства на новий зразок, що враховує 

ринкові засади, на яких побудовані сучасні трудові та пов’язані з ними 

відносини. Більше того, з урахуванням інформатизації суспільства, появи 

нових видів зайнятості серед працівників, необхідності удосконалення 

взаємодії працівників і роботодавців у процесі праці виникає потреба 

охарактеризувати ключові питання внутрішнього трудового розпорядку. 

Дослідженням питання проблем правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку в тій чи іншій мірі у своїх працях займалися такі вчені: 

В.М. Андріїв, В.А. Багрій, Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, С.Я. Вавженчук, 

Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 

В.В. Волинець, Н.Д. Гетьманцева, В.О. Голобородько, Л.П. Грузінова, 

О.А. Губська, В.В. Жернаков, В.І. Журавель, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, 

М.М. Клемпарський, З.Я. Козак, В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, 

С.С. Лукаш, О.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, Л.Ю. Малюга, О.А. Марушева, 

В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, М.В. Молодцов, О.В. Москаленко, 

О.М. Обушенко, О.Т. Панасюк, С.В. Передерін, П.Д. Пилипенко, Д.С. Підкопай, 

С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, О.В. Тищенко, 

Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Не зважаючи на велику 

кількість досліджень даної проблематики, дане питання й досі залишається 

актуальним, оскільки більшість науковців досліджували внутрішній трудовий 

розпорядок в контексті розгляду трудового права України в цілому, інші більше 

уваги приділяли темі правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку, а ті, не численні праці присвяченні розкриттю змісту внутрішнього 

трудового розпорядку та виділенню його ознак є досить одноаспектними і 

розкривають в основному понятійно-категоріальний апарат. Зазначене й 

обумовило нагальність проведення всебічного доктринального дослідження для 

детального розуміння специфіки правового явища. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної теми «Теорія та 

практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 

(№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2016 року по 

31 грудня 2020 року. 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, та Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення 

проблем правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 з’ясувати роль та значення внутрішнього трудового розпорядку в Україні; 

 виявити особливості історико-правового аспекту становлення й 

розвитку внутрішнього трудового розпорядку; 

 визначити сучасний стан нормативно-правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку та його особливості; 

 здійснити порівняльно-правову характеристику трудової дисципліни та 

внутрішнього трудового розпорядку; 

 охарактеризувати структуру та складові елементи внутрішнього 

трудового розпорядку; 

 конкретизувати способи правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку в Україні; 

 окреслити зміст способів забезпечення внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні; 

 виокремити форми правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні; 

 виділити структуру механізму правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку в Україні; 

 встановити особливості міжнародно-правового та локального 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні i механізм їхнього 

забезпечення; 

 розробити систему гарантій внутрішнього трудового розпорядку в 

Україні; 

 розкрити види відповідальності за порушення внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні; 

 з’ясувати проблеми та недоліки правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку в Україні; 

 визначити основні тенденції подальшого розвитку правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні; 

 сформувати напрями удосконалення правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку; 

 дослідити позитивний зарубіжний досвід правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку і визначити шляхи його запозичення в 

Україну. 
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Об’єктом дослідження є відносини у сфері забезпечення дисципліни 

праці на підприємстві, уставнові, організації. 

Предметом дослідження є проблеми правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає сукупність сучасних як загальних, так і спеціальних 

теоретико-методологічних засобів наукового пізнання правових явищ та 

процесів. При дослідженні застосовувалися як загальнонаукові методи 

пізнання об’єктивної дійсності, так і спеціальні, що забезпечило об’єктивність і 

повноту отриманих результатів. Діалектичний метод дозволив вивчити зміст 

внутрішнього трудового розпорядку. За допомогою історичного методу 

проаналізовано розвиток, зміни чинного законодавства та погляди науковців 

щодо внутрішнього трудового розпорядку (підрозділи 1.2–1.3). Порівняльно-

правовий метод було використано для окреслення специфіки регулювання 

даного питання, що дало можливість зробити узагальнення спільних та 

відмінних рис трудової дисциплін і внутрішнього трудового розпорядку 

(підрозділ 1.4) та визначити перелік напрямів вдосконалення регулювання 

зазначеної сфери в нашій державі (підрозділи 4.2–4.4). Абстрагування та 

узагальнення застосовувалось у процесі вивчення наявних доробок та при 

розробці власних наукових дефініцій щодо різних правових питань і категорій, 

а саме: «трудова дисципліна», «внутрішній трудовий розпорядок», «структура 

внутрішнього трудового розпорядку», «працівник», «праця», «функції 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку» (підрозділи 1.1–

3.3). Формально-юридичний метод став підґрунтям для внесення пропозицій, 

спрямованих на вдосконалення чинного та розробку нового законодавства 

щодо внутрішнього трудового розпорядку (підрозділ 3.1). За допомогою 

методу раціональної критики проаналізовано національні та зарубіжні 

нормативні акти, проекти законів і виявлено їх переваги та недоліки 

(підрозділи 4.1–4.4). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній науці трудового права самостійним 

комплексним теоретичним дослідженням проблем правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку у трудовому праві за сучасних умов 

євроінтеграції України, у якому визначені й теоретично обґрунтовані 

інноваційні шляхи реформування даної сфери. За результатами 

дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні положення, 

що виносяться на захист та містять елементи наукової новизни. Основними з 

них є такі: 

уперше: 

 доведено, що до спільних рис трудової дисципліни та внутрішнього 

трудового розпорядку відносяться наступні: 1) порушення трудової дисципліни 

та внутрішнього трудового розпорядку призводить до відповідальності (догана 

або звільнення); 2) трудова дисципліна та внутрішній трудовий розпорядок 

виступають об’єктом правового регулювання як з боку роботодавця, так і з 
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боку держави (локальний та централізований характер); 3) учасниками 

вказаних категорій виступають сторони трудового договору; 4) як за 

дотримання вимог внутрішнього трудового розпорядку, так і дисципліни праці 

передбачено ряд заохочень; 5) схожі методи забезпечення дисципліни праці та 

внутрішнього трудового розпорядку. Відмінними характеристиками трудової 

дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку є наступні: 1) структура та 

зміст внутрішнього трудового розпорядку здебільшого встановлюється 

роботодавцем за погодженням із профспілковим органом підприємства, а 

відповідні характеристики трудової дисципліни розробляються на державному 

рівні; 2) сфера поширення трудової дисципліни у формі статутів та положень 

стосується окремих профільних працівників, тоді як внутрішній трудовий 

розпорядок у вигляді правил поширюється на всіх працівників, включаючи 

профільних; 3) внутрішній трудовий розпорядок здебільшого являє собою 

юридичну категорію, а трудова дисципліна, окрім юридичного характеру, 

містить вимоги суспільної моралі; 

 сформульовано дефініцію поняття «структура внутрішнього 

трудового розпорядку», під яким слід розуміти об’єктивно впорядковану 

систему (сукупність) взаємозалежних і взаємопов’язаних структурних 

елементів, а саме: різноманітних юридичних засобів, способів, принципів, 

форм і явищ, за допомогою яких забезпечується правове регулювання 

відносин, що складають предмет трудового права на локальному рівні (на 

підприємстві, в установі та організації), з метою створення умов для 

належного здійснення процесу праці; 

 визначено ключові ознаки структури внутрішнього трудового 

розпорядку, до яких віднесено наступні: 1) вона об’єктивно існує; 2) включає 

складові елементи – структурні одиниці, які знаходяться між собою в тісному 

взаємному зв’язку; 3) є впорядкованою системою і побудована за певними 

правилами; 4) її складовими є різноманітні юридичні засоби, принципи, форми 

та явища, за допомогою яких забезпечується регулюючий вплив на відповідні 

суспільні відносини; 5) виникає у сфері правового регулювання процесу праці 

на локальному (місцевому) рівні, тобто на конкретному підприємстві, в 

установі або організації; 

 сформульовано визначення способів забезпечення внутрішнього 

трудового розпорядку як системи передбачених правовими нормами засобів, 

які спрямовані на гарантування дотримання внутрішнього трудового 

розпорядку та застосовуються роботодавцем щодо працівників з метою 

запобігання порушенням та притягнення до відповідальності за вчинені 

правопорушення у сфері внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, 

в установі або організації; 

 надано авторське тлумачення поняття «майнова відповідальність за 

порушення внутрішнього трудового розпорядку», яке слід трактувати як 

передбачений нормами КЗпП, іншими законами України, підзаконними та 

локальними нормативно-правовими актами юридичний обов’язок особи 

понести матеріальний вид стягнення у випадку завдання підприємству, 
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установі чи організації матеріальної шкоди шляхом невиконання чи порушення 

правил внутрішнього трудового розпорядку; 

 окреслено зміст недоліків механізму здійснення локального правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку, а саме: 1) у чинному КЗпП 

України відсутні чіткі та зрозумілі положення щодо механізму забезпечення 

нормативно-правових засобів, які покликані регламентувати внутрішній 

трудовий розпорядок на підприємствах, в установах та організаціях. У ч. 1 

ст. 142 КЗпП України зазначено: «Трудовий розпорядок на підприємствах, в 

установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового 

розпорядку…». Будь-яке роз’яснення та уточнення зазначених понять у статті 

відсутнє. На підставі аналізу даної статті можна зробити попередній висновок 

про те, що виключно правила забезпечують механізм регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку. Проте у наступній частині ст. 142 

зазначено й інші нормативно-правові акти, що призначені для регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку певних категорій працівників, – статути й 

положення. Прийняття роботодавцем, власником певного підприємства 

локальних наказів, положень чи інструкцій з метою впорядкування основних 

складових внутрішнього трудового розпорядку врегульовуються в інших 

статтях Кодексу; 2) неприйняття роботодавцем правил внутрішнього трудового 

розпорядку або ж декларативність та формальність таких правил. Оскільки 

правила внутрішнього трудового розпорядку посідають особливе місце в 

системі нормативно-правових актів, які є механізмом забезпечення правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку, потрібно проект Трудового 

кодексу України доповнити імперативною нормою, яка б закріплювала 

обов’язок роботодавця ухвалити правила внутрішнього трудового розпорядку 

та забезпечити механізм їх здійснення, так як саме завдяки цим правилам 

визначається механізм забезпечення регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку на підприємстві, в установі, організації; 3) недостатня кількість 

матеріальних стимулів у системі заохочень. Оскільки у структурі локальних 

норм, що забезпечують механізм регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку, наявний, крім гіпотези та диспозиції, елемент, протилежний 

санкції – заохочення, у системі заохочень повинні переважати матеріальні 

стимули. Така практика буде більш дієвою та результативною для 

роботодавця; 

 визначено перелік ознак способів забезпечення внутрішнього 

трудового розпорядку, до яких віднесено наступні: 1) спрямовані на 

гарантування внутрішнього трудового розпорядку; 2) застосовуються 

компетентними суб’єктами; 3) направлені на дотримання працівниками 

належної поведінки у сфері праці з метою встановлення стану, який забезпечує 

дотримання вимог внутрішнього трудового розпорядку; 4) передбачені актами 

нормативного характеру; 5) обрання того чи іншого способу обумовлено як 

поведінкою працівника, так і роботодавця; 6) спрямовані на запобігання 

порушенню внутрішнього трудового розпорядку та реагування на вже вчинені 

правопорушення в галузі внутрішнього трудового розпорядку; 
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удосконалено: 

 характеристику ocoбливocтей нopмативнo-пpавoвиx актiв, якi 

peгулюють питання внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку, до яких належать 

наступні: обмeжeнe кoлo дiї такиx нopмативнo-пpавoвиx актiв; бiльшicть актiв, 

щo peгулюють дану cфepу, є лoкальними пiдзакoнними нopмативнo-пpавoвими 

актами; пoєднання пocтiйнo дiючиx та тимчаcoвиx нopмативниx дoкумeнтiв; 

видаютьcя цeнтpальними opганами викoнавчoї влади абo кepiвникoм 

пiдпpиємcтва, opганiзацiї, уcтанoви чи бeзпocepeдньo poбoтoдавцeм; за 

пopушeння їx нopм пepeдбачeна диcциплiнаpна вiдпoвiдальнicть; пpиймаютьcя 

на ocнoвi Типoвиx пpавил внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку для poбiтникiв 

та cлужбoвцiв пiдпpиємcтв, уcтанoв, opганiзацiй, щo затвepджeнi пocтанoвoю 

Дepжкoмпpацi CPCP за пoгoджeнням iз ВЦPПC вiд 20 липня 1984 pоку № 213; 

їx викoнання та дoтpимання забeзпeчуютьcя як дepжавoю, так i кepiвництвoм 

пiдпpиємcтв, уcтанoв, opганiзацiй; вeлика кiлькicть актiв пpийнята щe в CPCP i 

нeкopeктнo пpивeдeна у вiдпoвiднicть з чинним укpаїнcьким законодавством; 

 трактування внутрішнього трудового розпорядку як системи загальних 

та внутрішніх особливостей організації трудового процесу, яка регульована 

нормами моралі і права для конкретної сфери діяльності та окремого 

підприємства, установи, організації, побудована в процесі сумісної трудової 

діяльності, забезпечує належний рівень правовідносин, організовує та мотивує 

трудовий колектив; 

 характеристику елементів внутрішнього трудового розпорядку, до 

яких належать наступні: 1) порядок організації праці на конкретному 

підприємстві, в установі та організації; 2) права та обов’язки працівників  і 

роботодавців; 3) робочий час та час відпочинку працівників; 4) юридична 

відповідальність у сфері внутрішнього трудового розпорядку; 

 визначення рис форм (джерел) внутрішнього трудового розпорядку, до 

яких віднесено наступні: 1) системність; 2) особливий порядок прийняття; 

3) специфіку суб’єктів правотворчості; 4) нормативний характер приписів; 

5) особливості способів забезпечення нормативних приписів, які містяться в 

таких формах (джерелах), – настання позитивної або негативної юридичної 

відповідальності; 

 трактування поняття «локальний нормативно-правовий акт», під яким 

запропоновано розуміти підзаконний акт, у якому закріплені обов’язкові 

правила поведінки працівників та роботодавців, який приймається 

уповноваженою особою у порядку, визначеному законодавчими актами 

України, і регулює трудові відносини, що складаються в процесі праці на 

підприємстві, в установі або організації; 

 характеристику основних проблем механізму забезпечення 

міжнародно-правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку, то 

вони включають наступне: 1) невідповідність вітчизняного законодавства 

нормам міжнародного права, ратифікованим Україною у встановленому 

порядку. Для вирішення такого недоліку необхідно внести відповідні зміни до 

проекту Трудового кодексу України та інших нормативно-правових актів, які 
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регулюють внутрішній трудовий розпорядок; 2) зволікання з ратифікацією 

Україною в особі законодавчих органів відповідних конвенцій, які 

забезпечують основоположні права, умови та стандарти праці. Наприклад, 

Верховна Рада України не ратифікувала Конвенцію МОП про охорону 

заробітної плати № 95. Дана Конвенція пропонує визначити мінімальну 

заробітну плату, виходячи із існуючих потреб не тільки працівників, а й членів 

їх сімей (враховуючи загальний рівень заробітної плати даної країни), вартість 

споживчого кошика, соціальних послуг для населення, виходячи з економічних 

міркувань, беручи до уваги економічний розвиток, загальний рівень 

продуктивності праці та законодавчу підтримку високого рівня зайнятості. 

Вона також передбачає необхідність створення і функціонування особливих 

дорадчих комітетів при органах влади, дії яких будуть направлені на контроль 

за станом оплати праці й перегляд мінімальної заробітної плати. Рівень 

мінімальної заробітної плати не повинен знижуватися ні за яких умов.  

Оскільки дана Конвенція про встановлення мінімальної заробітної плати не 

ратифікована, це дозволяє органам влади встановлювати мінімальну заробітну 

плату, не беручи до уваги міжнародні стандарти і не вдаючись до будь-якого 

наукового чи економічного обґрунтування. Для урегулювання даного питання 

запропоновано здійснити ратифікацію існуючих конвенцій МОП та практично 

впроваджувати їх положення, різними засобами сприяти приведенню 

національного законодавства у відповідність з міжнародними трудовими 

нормами та європейськими стандартами праці; 

 підхід до виокремлення проблем правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, до яких належать такі: 1) наявність складнощів 

стосовно оптимального поєднання і балансу централізованого та локального 

правового регулювання; 2) відсутність ефективного способу встановлення 

відповідних локальних правових норм правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 3) статичність норм правил внутрішнього трудового розпорядку; 

4) відсутність розроблених і відповідних реаліям сучасності правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 5) відсутність серед законодавчо 

встановлених джерел трудового права локальних актів трудового права (в тому 

числі і правил внутрішнього трудового розпорядку); 

дістали подальшого розвитку: 

 характеристика способів забезпечення внутрішнього трудового 

розпорядку, які включають: 1) позитивну юридичну відповідальність у сфері 

трудових правовідносин; 2) негативну юридичну відповідальність у сфері 

трудових правовідносин: дисциплінарну відповідальність та матеріальну 

відповідальність; 

 питання способів правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку на централізованому і локальному рівнях. Сформульовано 

доктринальне поняття «локальне регулювання», під яким слід розуміти 

самостійний вид правового регулювання, який на конкретному підприємстві, в 

установі або організації здійснює регулюючий вплив за допомогою правових 

засобів і способів на трудові відносини в процесі праці. Надано доктринальне 
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розуміння категорії «централізоване правове регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку», яке трактується як закріплення у законодавчих і 

підзаконних нормативно-правових актах загальнообов’язкових правил 

поведінки, які мають загальний характер і поширюються на широке коло 

працівників або на окремі категорії працівників з метою встановлення 

мінімального рівня гарантій захисту прав та інтересів працівника і роботодавця 

у галузі праці, що в подальшому розвиваються на рівні локального 

регулювання; 

 визначення поняття «форми (джерела) правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку», під яким слід розуміти систему 

нормативних актів загального та локального характеру, що приймаються 

уповноваженими суб’єктами у встановленому порядку та містять нормативні 

приписи, які забезпечуються можливістю застосування юридичної 

відповідальності; 

 структура механізму правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, яка включає: 1) типові правила; 2) галузеві 

положення (статути, інструкції); 3) локальні акти регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку; 

 деталізація поняття нетипової трудової зайнятості, під якою слід 

розуміти цілеспрямовану діяльність фізичних осіб, що носить трудоправовий 

характер, в якій відсутній або видозмінений будь-який елемент власне 

трудових правовідносин (особистий, майновий або організаційний); 

 характеристика специфіки централізованого регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку. Його суть полягає в тому, що воно 

засноване на дії загальних правових норм, які виступають засобом 

врегулювання обов’язкових та базових умов суспільних відносин з приводу 

організації праці та спрямовані на однакове застосування його приписів і 

пов’язані із законодавчим закріпленням мінімального рівня трудових прав 

найманих працівників та гарантій їх реалізації. Централізоване регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку виступає загальним видом правового 

регулювання, за допомогою якого впорядковується переважна більшість 

правовідносин. Однак у галузі праці його застосування має обмежений 

характер, що зумовлюється специфікою відносин, які становлять предмет 

трудового права. Проте значення цього способу регулювання не варто 

нівелювати, адже, хоча сфера державного втручання і незначна порівняно з 

іншим галузями права, саме на центральному рівні встановлюються ключові 

засади; 

 тлумачення поняття «стимулювання у трудовому праві», яке 

запропоновано розуміти як передбачені нормами трудового права заходи 

позитивного характеру, що застосовуються до працівника у випадку успішного 

виконання останнім своїх трудових обов’язків і досягнення певних соціальних, 

економічних, культурних, інших результатів для роботодавця, в силу чого 

останній забезпечує подальшу мотивацію працівника для здійснення ним своїх 

трудових прав та обов’язків у процесі праці. 



10 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – з метою заповнення прогалин у науці 

трудового права щодо системних знань про теоретико-практичні проблеми 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку; 

– у правотворчості – в процесі підготовки змін і доповнень до 

нормативних актів, які регулюють специфіку правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, зокрема до чинного Кодексу законів про 

працю; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить удосконалити практичну діяльність щодо належного регулювання 

трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку; 

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових 

конференцій та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як 

«Трудове право України», «Проблеми трудового права», у вищих юридичних 

закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-

дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, при розробці методичних 

рекомендацій, у процесі підготовки робочих програм та планів, підручників, 

навчальної та прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і 

висновки, що складають суть дисертації і виносяться на її захист, отримано та 

сформульовано здобувачем особисто. Автором самостійно оброблено 

науковий матеріал, належним чином написані та оформлені усі розділи 

дисертації, на основі чого сформульовані висновки та практичні рекомендації. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались на 

кафедрі трудового права та права соціального забезпечення Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також були оприлюднені 

на всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Публічне адміністрування в 

сфері органів внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2015 року), «Пріоритетні 

проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» 

(м. Київ, 18–19 червня 2015 року), «Наукові дослідження сучасного 

законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ століття» (м. Київ, 25–26 

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

29 січня 2016 року), «Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху 

України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 року), «Теорія і практика розвитку 

правових інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 року), «Реформування 

національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 

20–21 січня 2017 року), «Актуальні проблеми реформування системи 

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

напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, шістнадцяти статтях, 
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опублікованих у наукових фахових виданнях України, шістьох статтях – у 

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

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, чотирьох розділів, що логічно поєднані у 16 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

416 сторінок, з яких основного тексту – 370 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 439 найменувань і займає 42 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано стан 

її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет та 

методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову 

новизну, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а 

також вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність 

публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика внутрішнього 

трудового розпорядку» містить 4 підрозділи, що присвячені вивченню 

поняття та сутності внутрішнього трудового розпорядку, генезису 

правового регулювання даної сфери, сучасного стану, а також порівняльно-

правовій характеристиці трудової дисципліни та внутрішнього трудового 

розпорядку. 

У підрозділі 1.1 «Наукова інтерпретація та сутність внутрішнього 

трудового розпорядку» відзначено, що на основі внутрішнього трудового 

розпорядку, в межах, передбачених українським законодавством, 

встановлюється система організованості праці як трудового колективу в 

цілому, так і кожного окремого працівника. Встановлюючи внутрішній 

трудовий розпорядок, кожен роботодавець повинен спиратися на базові основи 

специфіки галузі господарства, в якій представлено даний суб’єкт діяльності, 

та забезпечувати для кожного працівника гідні умови праці, що забезпечить 

досягнення необхідних результатів. 

Внутрішній трудовий розпорядок за своєю сутністю є невід’ємною 

складовою інституту дисципліни праці. Організованість та ефективність 

побудови трудового процесу, яка б забезпечувала гідні умови праці кожного 

працівника для належного виконання ним трудових обов’язків, виступає 

запорукою успішного функціонування всіх підприємств, організацій та 

установ. 

Обґрунтовано, що дисципліна праці – це загальновизначена нормами 

моралі та нормативно-правовими актами модель взаємовідносин працівника та 

роботодавця, яка має свою індивідуальну особливість у залежності від 

специфіки діяльності відповідного підприємства, установи, організації, що 

вимагає чіткого виконання трудових завдань та функцій при належному рівні 

реалізації прав та свобод сторін правовідносин. 
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Зазначено, що велике значення внутрішнього трудового розпорядку 

зумовлене не можливістю підвищення результатів праці та результатів 

взаємодії працівників з роботодавцем, а тим, що даний феномен являє собою 

фундамент для побудови будь-яких трудових взаємовідносин, у тому числі тих, 

що сприяють підвищенню ефективності і продуктивності праці. 

Оскільки основним мотивом працевлаштування працівника на будь-яке 

підприємство, в установу, організацію є отримання матеріальної вигоди або 

навіть засобів для існування, а не досягнення соціального ефекту та 

морального задоволення, роль стимулів для досягнення вищих індивідуальних 

та колективних результатів є досить суттєвою. За дотримання правил 

внутрішнього трудового розпорядку та високоефективну діяльність окремих 

працівників і трудового колективу в цілому роботодавець встановлює систему 

заохочень. 

Мотивація є дуже важливим фактором для досягнення високих 

показників ефективності трудової діяльності, оскільки вона сприяє 

підвищенню рівня здібностей працівника та зниженню автоматизму людської 

діяльності. Автоматичне виконання своєї трудової функції працівником є 

негативним фактором. Для нового працівника, який тільки здобуває необхідні 

навички для виконання конкретного виду діяльності, автоматичність 

виконання певних завдань, що приходить до нього з часом, на перший погляд, 

виступає показником покращення професійних результатів. Однак у 

подальшому вона не дозволяє працівникові вдосконалюватись. Тривалий час 

він залишається на своєму досягнутому рівні, можливо навіть досить високому, 

але вже не може домогтися зростання виконавської майстерності. 

Стимулювання праці робітника дозволяє йому постійно прагнути до вищих і 

кращих показників діяльності, що, безумовно, призводить до позитивних 

результатів як для працівника, так і роботодавця. 

У підрозділі 1.2 «Ретроспектива становлення внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні» аргументовано, що першим етапом становлення та 

розвитку внутрішнього трудового розпорядку є проміжок часу з середини 

ХІХ ст. по 1917 рік. На початку цього періоду було закладено фундамент для 

створення та виокремлення інституту дисципліни праці в цілому. Дві 

взаємозалежні категорії – внутрішній трудовий розпорядок та дисципліна праці 

– до початку 60-х рр. ХІХ ст. не мали змоги розвиватися через наявність 

інституту кріпацтва. Початок першого періоду пов’язаний з моментом 

виникнення передумов організації діяльності працюючих груп людей, а із 

скасуванням кріпацтва і започаткуванням фабричного виробництва – з 

осмисленим введенням правил по організації праці виробничого персоналу. В 

цей час складно ще говорити про набуття працівниками статусу захищених 

законом осіб, які в разі виконання всіх поставлених завдань і функцій могли не 

хвилюватися за своє трудове положення. Все-таки роботодавці часто дозволяли 

собі нехтувати встановленими правилами і діяти, керуючись власними 

побажаннями, а не законодавством. Однак варто відзначити значний прогрес у  

русі звичайного працівника від статусу кріпосної особи до працівника з 
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наявністю певних трудових прав, що стало хорошим базисом для подальшого 

розвитку внутрішнього трудового розпорядку. 

Другий етап (1917–1921 рр.) почався після закінчення Лютневої 

революції і знищення самодержавства в Росії. Ці події суттєво підвищили 

шанси України на відновлення втраченої незалежності. У цей час українське 

суспільство своїми різкими практичними діями показало непоборне бажання 

щодо створення власної незалежної держави. Періодична зміна влади, 

революції та значні суспільні трансформації сильно впливали на психологічне 

становище населення. Однак за цей короткий час законодавцем було приділено 

значну увагу питанню покращення умов працюючого населення, створено 

більш сприятливі умови внутрішнього трудового розпорядку, зокрема значно 

скорочено тривалість робочого дня та тижня, надано порівняно більше прав 

працівникам. 

Третій період (1922–1970 рр.) можна охарактеризувати як момент 

назрівання прийняття нових законодавчих актів щодо регулювання організації 

праці на підприємствах. Такі кроки прогнозувалися, адже низка попередньо 

прийнятих нормативно-правових актів потребувала групування в одному 

загальному документі, що регулював би всі основні моменти праці. Більшість 

із норм щодо регулювання внутрішнього трудового розпорядку, які були 

прийняті у цей час, дозволили покращити трудове становище працівника, 

окреслити межі дисциплінарної відповідальності та підвищити рівень 

організації виробництва за рахунок гнучкості правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Впродовж четвертого періоду (1971–1991 рр.) більшість прийнятих 

нормативно-правових актів по регулюванню внутрішнього трудового 

розпорядку цілком адекватно посилювали контроль роботодавця над 

дисципліною праці. Ті норми, які були спрямовані на посилення контролю, 

перш за все, забороняли здійснювати працівникам протиправні дії, не 

обмежуючи при цьому їх прав. 

П’ятий етап (1991 р. – сьогодення) у більшій мірі базується на основних 

законодавчих актах про працю ще радянських часів, які зазнали численних 

поправок та доопрацювання. Новий Трудовий кодекс ще не прийнято, але 

потенційні норми, закріплені в ньому, суттєвих змін в регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку не внесуть. Тому реформування застарілої 

української трудової системи необхідне в цілому, а не тільки тих норм, що 

стосуються внутрішнього трудового розпорядку. 

Підсумовано, що історичний генезис становлення та розвитку 

внутрішнього трудового розпорядку показав, наскільки повільно відбувалося 

формування даного правового інституту, яким його знають зараз. Фактично 

всі суттєві зміни, що відбулися у сфері правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, варто пов’язувати із прийняттям нормативно-

правових актів щодо регулювання сфери трудових відносин. Поступовий, 

але від цього не менш прогресивний розвиток внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні ще в останнє десятиліття існування СРСР дещо 
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призупинився. За роки незалежності України сфера трудових відносин 

зазнала зовсім незначних змін і потребує реформування. Сучасне світове 

співтовариство занадто стрімко розвивається, а тому ігнорувати можливості 

розвитку трудової сфери – значить приректи себе на постійне прогресуюче 

відставання в цій складній гонці технологій. Міжнародний ринок праці все 

більше стає орієнтованим на невиробничі галузі господарства, а тому 

Україні слід реформувати загальні правила внутрішнього трудового 

розпорядку шляхом адаптування до тих вимог, які пропонує нам світовий 

ринок праці. 

У підрозділі 1.3 «Сучасний стан нормативно-правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку» встановлено, що нopмативнo-пpавoвe 

peгулювання внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку – цe вpeгульoваний нopмами 

тpудoвoгo пpава лeгальний вплив упoвнoважeниx i кoмпeтeнтниx владниx 

cуб’єктiв з мeтoю упopядкування cуcпiльниx вiднocин у cфepi opганiзацiї 

кoлeктивнoї тpудoвoї дiяльнocтi пpацiвникiв, вiднocин мiж poбoтoдавцeм та 

пpацiвниками, вiднocин пpацiвникiв мiж coбoю, а такoж забeзпeчeння 

диcциплiни виpoбничoгo пpoцecу та здiйcнeння тpудoвиx oбoв’язкiв 

вiдпoвiдними cуб’єктами. 

Вказано, що затвepджeння пpавил внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку 

тpудoвим кoлeктивoм та пpoфcпiлкoвими opганiзацiями є дoцiльним, 

ocкiльки за такoгo пopядку будуть вpаxoванi думки пpацiвникiв та є змoга 

вiдкopeгувати данi пpавила на їx кopиcть. Peгулювання внутpiшньoгo 

тpудoвoгo poзпopядку oкpeмиx катeгopiй пpацiвникiв вiдпoвiднo дo cтатутiв 

та пoлoжeнь пoяcнюєтьcя ocoбливoю cфepoю дiяльнocтi дeякиx пpацiвникiв. 

Вiдпoвiднo, данe пoлoжeння закoну виглядає лoгiчним та нeoбxiдним.  

Типoвi пpавила є тeopeтичнoю фopмoю, вiдпoвiднo дo якoї укладаютьcя 

аналoгiчнi дoкумeнти для пpацiвникiв у piзниx cфepаx дiяльнocтi. Така cиcтeма 

достатньо дiєва, пpoтe у цьoму випадку cлiд юpидичнo гpамoтнo уклаcти 

типoвi пpавила, а вжe пoтiм бpати їx за взipeць для iншиx аналoгiчниx 

дoкумeнтiв. У зв’язку з цим виникає пpoблeма привeдeння нopм pадянcькoї 

закoнoтвopчocтi дo cучаcниx peалiй. Однак маcа пepepаxoваниx актiв вce ж 

cвiдчить пpo тe, щo дана пpoблeма нe cтвopює перешкод для пpактики 

нopмативнo-пpавoвoгo peгулювання у цiй cфepi. 

Ocoбливocтi внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку на кoнкpeтниx 

пiдпpиємcтваx, в opганiзацiяx, уcтанoваx визначаютьcя Пpавилами 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку, якi затвepджуютьcя відповідно до умoв 

poбoти пeвнoгo пiдпpиємcтва, opганiзацiї чи уcтанoви cамими тpудoвими 

кoлeктивами. Здiйcнюєтьcя дана пpoцeдуpа за пoданням poбoтoдавця та 

визначeнoгo вибopнoгo opгану пepвиннoї пpoфcпiлкoвoї opганiзацiї 

пiдпpиємcта, opганiзацiї чи уcтанoви (чаcтo цю poль викoнує пpoфcпiлкoвий 

пpeдcтавник) на ocнoвi типoвиx пpавил. Задля вдocкoналeння заcад 

opганiзацiї пpацi, закpiплeння загальниx пpавил тpудoвoї дiяльнocтi в 

opганаx дepжавнoї влади, змiцнeння викoнавcькoї i тpудoвoї диcциплiни 

затвepджуютьcя вiдпoвiднi Пpавила внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку. 
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У підрозділі 1.4 «Трудова дисципліна та внутрішній трудовий 

розпорядок: порівняльно-правовий аналіз» зауважено, що підставами 

накладення дисциплінарного стягнення у формі догани або звільнення за 

одноразове (або систематичне) порушення трудової дисципліни або правил 

внутрішнього трудового розпорядку є: 1) допущення працівником невиконання 

чи неналежного виконання трудових обов’язків згідно із дисциплінарним 

статутом або правилами внутрішнього трудового розпорядку, тобто вчинення 

конкретного проступку дисциплінарного характеру; 2) протиправність діяння. 

Правове регулювання трудової дисципліни та внутрішнього трудового 

розпорядку схоже у централізованому аспекті, тобто відповідні нормативні 

акти створюються або ініціюються компетентними органами державної влади 

чи місцевого самоврядування, а різниця полягає у можливості розроблення 

правил внутрішнього трудового розпорядку локально, тобто за ініціативи 

роботодавця (власника), але з дотриманням чинного законодавства. 

Учасниками досліджуваних категорій виступають роботодавець та 

працівник як сторони трудового договору, на яких покладається взаємний 

обов’язок дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової 

дисципліни, що регламентовано профільними законодавчими актами і 

локальним нормуванням з боку роботодавця. 

За належне дотримання та відповідність внутрішньому трудову 

розпорядку й дисципліні праці на державному або локальному рівні (рівні 

роботодавців) передбачені ряд заохочень як матеріального, так і морального 

характеру. Проте, зважаючи на досвід наукових робіт, більш ефективним 

методом заохочення є поєднання матеріального і морального стимулу, що 

призводить до підвищення показників виробництва на підприємствах, в 

установах та організаціях. 

Стосовно окремих категорій працівників діють спеціальні нормативні 

акти, які регулюють особливості дисципліни в державних органах чи 

спеціалізованих організаціях, методи її забезпечення, специфічні заохочення за 

працю і особливий порядок застосування дисциплінарних стягнень (для суддів, 

прокурорів, адвокатів, державних службовців, посадових осіб тощо). До таких 

актів можна віднести наступні: Закон України «Про державну службу», Закон 

України «Про судоустрій і статус суддів» та інші. Отже, основною та найбільш 

вагомою ознакою, що вказує на різноманітність досліджуваних категорій, 

виступає сфера їх дії: якщо правила внутрішнього трудового розпорядку 

покликані забезпечувати ефективне виробництво шляхом регулювання 

правовідносин всіх працівників, то трудова дисципліна у формі статутів та 

положень стосується здебільшого їх окремих категорій. 

Зроблено висновок, що досліджувані категорії трудової дисципліни та 

внутрішнього трудового розпорядку на підставі розкритих ознак необхідно 

розцінювати як самостійні, але взаємопов’язані поняття, оскільки вони містять 

більше спільних, ніж відмінних характеристик. 

Розділ 2 «Структура, способи та форми правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку» містить 4 підрозділи, що визначають 
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складові елементи внутрішнього трудового розпорядку, способи правового 

регулювання та забезпечення внутрішнього трудового розпорядку, а також 

форми їх правового регулювання. 

У підрозділі 2.1 «Структура внутрішнього трудового розпорядку» 

вказано, що структура внутрішнього трудового розпорядку – це об’єктивно 

впорядкована система (сукупність) взаємозалежних і взаємопов’язаних 

структурних елементів, а саме: різноманітних юридичних засобів, способів, 

принципів, форм і явищ, за допомогою яких забезпечується правове 

регулювання відносин, що складають предмет трудового права на локальному 

рівні (на підприємстві, в установі та організації), з метою створення умов для 

належного здійснення процесу праці. 

Ознаками структури внутрішнього трудового розпорядку є такі: 1) вона 

об’єктивно існує; 2) включає складові елементи – структурні одиниці, які 

знаходяться між собою в тісному взаємному зв’язку; 3) є впорядкованою 

системою і побудована за певними правилами; 4) її складовими є різноманітні 

юридичні засоби, принципи, форми та явища, за допомогою яких 

забезпечується регулюючий вплив на відповідні суспільні відносини; 

5) виникає у сфері правового регулювання процесу праці на локальному 

(місцевому) рівні, тобто на конкретному підприємстві, в установі або 

організації. 

Зауважено, що включення таких елементів, як суб’єкти правовідносин, 

метод правового регулювання тощо, до складу структури внутрішнього 

трудового розпорядку не є виправданим. Відповідна структура містить лише 

окремі групи відносин, які складаються в процесі праці на локальному рівні на 

підприємствах, в установах або організаціях та на які здійснюється правовий 

вплив нормами права з метою їх регламентації, а також різноманітні юридичні 

засоби, способи, форми, що забезпечують регулюючий вплив. Тому ні методи 

правового регулювання, ні будь-які особи не можуть бути його структурними 

одиницями. 

Соціально-економічні зміни, перехід до ринкової економіки тощо мають 

наслідком розвиток продуктивних сил, трансформацію економічних процесів, 

посилення глобалізації, спеціалізації, кооперації тощо. За таким умов питання, 

пов’язані з організацією праці, набувають нової якості і потребують належного 

правового врегулювання, в тому числі і на локальному рівні. Таким чином, 

викладене свідчить про те, що організація праці є складовою частиною  

внутрішнього трудового розпорядку на конкретному підприємстві, в установі 

або організації. 

Робочий час як елемент внутрішнього трудового розпорядку – це 

визначений законодавством, колективним та трудовим договором проміжок 

часу (норма праці), протягом якого на працівника поширюється дія правил 

внутрішнього трудового розпорядку і він повинен виконувати трудову 

функцію в обумовленому місці. 

Обґрунтовано, що матеріальна (майнова) відповідальність настає за 

невиконання або неналежне виконання працівниками трудових обов’язків, 
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тобто за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, однак вона 

передбачає відмінний від дисциплінарної відповідальності порядок 

(процедуру) притягнення, оскільки при цьому виді юридичної відповідальності 

значення мають наслідки – завдання майнової шкоди підприємству, установі, 

організації, в той час як при дисциплінарній відповідальності значення має 

лише сам факт вчинення діяння. 

У підрозділі 2.2 «Система способів правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку» зазначено, що спосіб правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку можна визначити як поєднання 

специфічного комплексу дій, прийомів, засобів, принципів, які обумовлені 

характером нормативних приписів та за допомогою яких здійснюється 

регулювання (вплив) на правовідносини у сфері внутрішнього трудового 

розпорядку на локальному рівні – на підприємстві, в установі або організації. 

Саме типи правового регулювання визначають певні прийоми (способи) 

поєднання загальних юридичних дозволів та загальних юридичних заборон 

щодо суб’єктів, відносини між якими регулюються правовими нормами. 

Відзначено, що внутрішній трудовий розпорядок регламентований 

такими документами: 1) актами законодавства, які містять лише окремі і 

найбільш важливі положення та є централізованим регулюванням; 2) актами 

колективного-договірного регулювання, які приймаються на локальному рівні. 

Локальний нормативно-правовий акт як прояв способу правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку – це підзаконний акт, де 

закріплені обов’язкові правила поведінки для працівників та роботодавців, 

який приймається уповноваженою особою у порядку, визначеному 

законодавчими актами України, і регулює трудові відносини, що складаються в 

процесі праці на підприємстві, в установі або організації.  

Іншим способом правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку є централізоване регулювання. Його суть полягає в тому, що воно 

засноване на дії загальних правових норм, які виступають засобом 

врегулювання обов’язкових та базових умов суспільних відносин з приводу 

організації праці та спрямовані на однакове застосування його приписів і 

пов’язані із законодавчим закріпленням мінімального рівня трудових прав 

найманих працівників та гарантій їх реалізації. Централізоване регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку виступає загальним видом правового 

регулювання, за допомогою якого впорядковується переважна більшість 

правовідносин. Однак у галузі праці його застосування має обмежений 

характер, що зумовлюється специфікою відносин, які становлять предмет 

трудового права. Проте значення цього способу регулювання не варто 

нівелювати, адже, хоча сфера державного втручання і незначна порівняно з 

іншим галузями права, саме на центральному рівні встановлюються ключові 

засади. 

Аргументовано, що централізоване правове регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку – це закріплення у законодавчих і підзаконних 

нормативно-правових актах загальнообов’язкових правил поведінки, які мають 
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загальний характер і поширюються на широке коло працівників або на окремі 

категорії працівників з метою встановлення мінімального рівня гарантій 

захисту прав та інтересів працівника і роботодавця у галузі праці, що у 

подальшому розвиваються на рівні локального регулювання. 

У підрозділі 2.3 «Види способів забезпечення внутрішнього трудового 

розпорядку» відзначено, що до їх ознак слід віднести наступні: 1) спрямовані 

на гарантування внутрішнього трудового розпорядку. За допомогою різних 

прийомів, методів, засобів тощо, завдяки яким здійснюється реалізація 

юридичних норм, виконуються юридичні обов’язки та створюється можливість 

користуватися суб’єктивними правами. Загалом, серед відповідних гарантій 

можна виділити дві групи: загальні заходи (умови) та спеціальні заходи. До 

перших відносяться різноманітні політичні, економічні, соціальні, 

організаційні, ідеологічні та інші передумови, які забезпечують дотримання 

приписів внутрішнього трудового розпорядку. Однак безпосередньо 

внутрішній трудовий розпорядок забезпечується спеціальними заходами, а 

саме: положеннями законодавчих актів, порядком прийняття локальних актів, 

продедурою притягнення працівника до юридичної відповідальності (як 

позитивної, так і негативної). Таким чином, гарантії забезпечення 

внутрішнього трудового розпорядку носять комплексний характер, що дає 

змогу забезпечити його виконання на локальному (місцевому) рівні; 

2) застосовуються компетентними суб’єктами, зокрема роботодавцем. Згідно з 

чинним трудовим законодавством України фізична особа може перебувати у 

трудових відносинах з юридичними особами або фізичною особою-

підприємцем. Саме названі суб’єкти мають правовий статус роботодавця, тобто 

є власниками підприємства, установи, організації або уповноважені ними чи 

виступають фізичною особою, яка використовує найману працю. 

Законодавство надає право застосовувати заходи юридичної відповідальності – 

перспективної та ретроспективної – названим суб’єктам, але в порядку і на 

підставах, що визначені на нормативному рівні. Отже, реалізовувати способи 

забезпечення внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в установі 

та організації може лише особа, яка має повноваження роботодавця; 

3) направлені на дотримання працівниками належної поведінки у сфері праці з 

метою встановлення стану, за якого відбувається виконання вимог 

внутрішнього трудового розпорядку. Способи забезпечення внутрішнього 

трудового розпорядку мають на меті встановлення такого режиму за рахунок 

стимулювання до правомірної трудової поведінки або загрози застосування 

певних санкцій за вчинення неправомірної трудової поведінки, відповідно до 

якого не будуть здійснюватися будь-які відхилення від нормативних приписів 

у галузі внутрішнього трудового розпорядку; 4) передбачені актами 

нормативного характеру, тобто визначаються на центральному або локальному 

рівні шляхом прийняття нормативно-правових актів. Відповідні способи 

забезпечення внутрішнього трудового розпорядку закріплюються через 

систему загальнообов’язкових правил поведінки, які розраховані на 

багаторазове застосування і дістають своє вираження у нормативних актах, що 
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приймаються компетентними суб’єктами в порядку і на підставах, визначених 

у законі; 5) обрання того чи іншого способу обумовлено як поведінкою 

працівника, так і роботодавця. Наприклад, вчинення працівником позитивної 

трудової поведінки або порушення ним приписів у галузі внутрішнього 

трудового розпорядку впливає на застосування до нього з боку роботодавця 

того чи іншого способу забезпечення внутрішнього трудового розпорядку, 

однак останній може і не застосовувати такі заходи; 6) спрямовані на 

запобігання порушенню внутрішнього трудового розпорядку та реагування на 

вже вчинені правопорушення в галузі внутрішнього трудового розпорядку. 

У підрозділі 2.4 «Форми правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку» наголошено, що до форм (джерел) внутрішнього трудового 

розпорядку потрібно віднести наступні: 1) системність – всі форми (джерела) 

розташовані за певною ієрархією і знаходяться між собою в тісному зв’язку та 

взаємодії, що і забезпечує їх регулюючий вплив; 2) особливий порядок їх 

прийняття – відмінна процедура прийняття нормативних актів 

централізованого і локального рівня; 3) специфіка суб’єктів правотворчості – 

держава, її компетентні органи, роботодавці тощо; 4) нормативний характер 

приписів – закріплення загальних і обов’язкових для всіх суб’єктів відносин, 

що виникають у сфері внутрішнього трудового розпорядку, правил поведінки; 

5) особливості способів забезпечення нормативних приписів, які містяться в 

таких формах (джерелах), – настання позитивної або негативної юридичної 

відповідальності. 

На централізованому рівні відносини щодо внутрішнього трудового 

розпорядку регулюються нормами Кодексу законів про працю та інших 

законодавчих і підзаконних актів, якими затверджено різні статути, положення 

про дисципліну тощо. На локальному рівні відповідні норми містяться у 

локальних нормативно-правових актах, зокрема правилах внутрішнього 

трудового розпорядку, які мають бути на кожному підприємстві, в установі та 

організації, колективних договорах та в інших актах. 

На сьогодні основним документом, яким здійснюється правова 

регламентація внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в установі 

або організації, є правила внутрішнього трудового розпорядку. Однак у даному 

контексті існують певні проблеми, а саме: застарілість Типових правил 

внутрішнього трудового розпорядку, їх невідповідність реаліям сучасності; 

відсутність на багатьох підприємствах таких правил. Тому варто в проекті 

Трудового кодексу України як додаток до кодифікованого акта закріпити 

Модельні правила внутрішнього трудового розпорядку, які б регламентували 

відносини між працівниками і роботодавцями (як юридичними особами, так і 

фізичними особами, які використовують найману працю), та передбачити 

юридичну відповідальність (адміністративну або кримінальну) за відсутність у 

роботодавця (юридичної особи або фізичної особи, яка використовує найману 

працю) правил внутрішнього трудового розпорядку. Підсумовано, що правила 

внутрішнього трудового розпорядку діляться на такі види: 1) типові; 

2) галузеві; 3) місцеві. 
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Розділ 3 «Механізм забезпечення правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку» містить 4 підрозділи, які присвячені 

аналізу змісту механізму правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку, механізму міжнародно-правового та локального регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, класифікації гарантій внутрішнього 

трудового розпорядку, а також юридичної відповідальності за його порушення. 

У підрозділі 3.1 «Механізм правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку» зазначено, що механізм правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку являє собою сукупність юридичних 

засобів, що використовуються для реалізації та застосування норм 

внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах, в установах, 

організаціях. Механізмом, що регулює внутрішній трудовий розпорядок, 

виступають трудові права працівників, перш за все, конституційні. Ефективна 

реалізація нормативно-правових актів та нормативних приписів покликана 

забезпечувати початок, розвиток та закінчення трудових та пов’язаних з ними 

відносин, а також передбачає існування правового механізму виконання закону 

про працю, мета якого полягає в забезпеченні сторонами трудових 

правовідносин відповідного виконання завдань. 

Досліджено, що механізмом правового регулювання є система правових 

приписів та норм, сукупність усіх юридичних засобів, за допомогою яких 

діяльність суб’єктів врегульовується відповідними нормами права в залежності 

від сфери суспільних відносин та здійснюється відповідно до законодавства, 

принципів і стандартів правової держави. Закріпленому праву суб’єкта 

суспільних відносин законодавець кореспондує обов’язок його забезпечити та 

реалізувати конкретному органу державної влади чи їх сукупності. 

Основним елементом механізму правового регулювання є імперативна 

правова норма, яка чітко регламентує поведінку суб’єктів, визначаючи модель 

допустимої та належної поведінки. Порушення такої норми тягне за собою 

негативний наслідок для суб’єкта внутрішнього трудового розпорядку. 

Наступним елементом є міра дозволеної поведінки суб’єктів, тобто така, яка не 

порушує імперативних норм і одночасно базується на них. При цьому як 

працівник, так і роботодавець зобов’язані виконувати і загальні положення про 

внутрішній трудовий розпорядок, і вимоги внутрішнього трудового 

розпорядку, встановленого на підприємстві, в установі чи організації.  

Відмічено, що у проекті нового Трудового кодексу вся термінологія, яка 

стосується внутрішнього трудового розпорядку, повинна бути повністю 

уніфікована та відповідати українській лексиці для того, щоб у подальшому 

при правовій трансформації правового регулювання внутрішнього правового 

розпорядку не було втрачено істинного її значення, а також не було 

неоднозначного розуміння базового поняття. 

Встановлено, що проблема систематизації чинного законодавства з 

внутрішнього трудового розпорядку має знайти своє вирішення у новому 

Трудовому кодексі. Новий кодифікований акт повинен, зокрема, не тільки 

містити норми загального характеру з внутрішнього трудового розпорядку, як 
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зараз у чинному КЗпП України, а й передбачати диференціацію правового 

регулювання внутрішнього правового регулювання. Має бути нормативно 

закріплено, для яких категорій працівників встановлено особливі вимоги, 

умови роботи, передбачені особливим правовим регулюванням внутрішнього 

трудового розпорядку, чим це обумовлено, наведено загальну характеристику 

диференціації правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку за 

об’єктивними та суб’єктивними критеріями. 

Констатовано, що затвердження правил внутрішнього трудового 

розпорядку є надзвичайно важливим та потрібним, оскільки це дозволить: 

1) встановити чіткі правила взаємовідносин працівників та адміністрації 

підприємства, установи та організації; 2) підтримувати дисципліну праці 

працівників та створити систему заохочень для їх продуктивнішої праці; 

3) встановити чітке коло повноважень працівника, завдяки чому він 

раціонально використовуватиме свій робочий час. 

У підрозділі 3.2 «Міжнародно-правове та локальне регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку» зазначено, що в залежності від об’єкта 

міжнародно-правового регулювання праці доцільно визначити такі елементи 

структури трудового права, механізм правового регулювання яких 

забезпечується міжнародно-правовими нормами, а саме: 1) основні принципи, 

засади та завдання трудового права; 2) коло питань, які регулюють  внутрішній 

трудовий розпорядок підприємства, установи організації (порядок прийняття 

та звільнення з роботи, умови праці, основні права та обов’язки працівника та 

роботодавця тощо). 

Такий елемент структури механізму забезпечення міжнародно-правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку як правові відносини, які 

виникають між роботодавцем та працівником з приводу реалізації останнім 

права на працю, відображається в міжнародному законодавстві у формі 

конкретизації та уточнення окремих прав, обов’язків суб’єктів внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Європейський суд з прав людини в системі елементів забезпечення 

механізму міжнародно-правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку відіграє роль компетентного органу, який вправі видавати 

правозастосовні акти та відновлювати порушений внутрішній трудовий 

розпорядок. 

Підкреслено, що механізм забезпечення внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні не може регулюватись лише за допомогою міжнародних 

конвенцій, договорів та угод. Провідну роль у реалізації механізму 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку відіграє локальна 

нормотворчість, тому що завдяки їй можна не лише деталізувати міжнародну 

норму, а й сформулювати власні локальні правила поведінки учасників 

трудових відносин на конкретному підприємстві. 

Локальне правове регулювання надає роботодавцю та працівнику 

можливість встановити вигідний для обох сторін правовідносин внутрішній 

трудовий розпорядок на підприємстві, в установі чи організації. Саме тому 
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внутрішній трудовий розпорядок повинен регулюватись, передусім, локально-

правовими нормами, механізм забезпечення яких полягає у встановленні 

роботодавцем за взаємною згодою працівника правових засобів, способів, 

форм, актів застосування та тлумачення внутрішнього трудового розпорядку. 

Проблема науково обґрунтованого поєднання механізмів забезпечення 

міжнародного та локального правового регулювання набуває особливої 

актуальності саме зараз, що пов’язано із змінами, які відбуваються у сфері 

суспільно-трудових відносин, обумовлених переходом до ринкової економіки. 

Механізм забезпечення регулювання внутрішнього трудового розпорядку 

в Україні здійснюється із оптимальним поєднанням міжнародно-правового та 

локального регулювання. У законодавстві України механізми забезпечення 

міжнародного та локального правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку є самостійними та самодостатніми видами, які не виключають і не 

замінюють один одного, хоча їх завдання є різними. Механізм регулювання 

локального регулювання визначає внутрішній трудовий розпорядок, що 

формується роботодавцем, механізм забезпечення міжнародно-правового 

регулювання – правовий статус роботодавця, порядок прийняття локальних 

правових актів, що забезпечують механізм регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, мінімальні трудові стандарти тощо. 

Першочерговими заходами держави, спрямованими на вдосконалення 

механізму забезпечення локального та міжнародно-правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку в Україні, повинні бути такі: приведення 

вітчизняного законодавства у відповідність із законодавством Європейського 

Союзу; вдосконалення засобів і способів забезпечення та гарантування прав 

найманих працівників; внесення змін до проекту Трудового кодексу України, 

які б забезпечували мінімальну заробітну плату не нижче рівня прожиткового 

мінімуму за поточний період тощо. 

У підрозділі 3.3 «Класифікація гарантій внутрішнього трудового 

розпорядку» встановлено, що гарантіями виступає сукупність юридичних 

засобів, способів та умов, що покликані забезпечувати реалізацію й 

дотримання законодавчо закріплених прав та свобод людини і громадянина. 

Надано наступне визначення гарантій внутрішнього трудового 

розпорядку: «Це система норм права, які встановлюють певні вимоги до 

поведінки суб’єктів трудових правовідносин та діяльності цих суб’єктів, що 

забезпечуються санкціями і спрямовані на безперешкодну реалізацію, охорону 

та захист трудових прав працівника, пов’язаних із прийняттям на роботу, 

звільненням, визначенням обсягу прав та обов’язків працівника, визначенням 

робочого часу та регламентуванням його використання, часом відпочинку, 

умовами та видами заохочення працівників за сумлінну працю й 

відповідальністю за порушення трудової дисципліни». 

Система гарантій внутрішнього трудового розпорядку складається із 

окремих її елементів, що дозволяє в повній мірі забезпечити всі встановлені 

трудові права та свободи особи і громадянина, дає змогу контролювати 

поведінку суб’єктів трудових правовідносин для попередження зловживання 
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ними своїми повноваженнями. Виходячи із специфіки забезпечення та 

реалізації гарантій внутрішнього трудового розпорядку, доцільно їх 

класифікувати за сферою дії на загальні (забезпечення трудових прав усіх 

працівників незалежно від правового статусу) та спеціальні (передбачені для 

певної категорії працівників). 

Реалізація гарантії внутрішнього трудового розпорядку про заборону 

безпідставного звільнення працівників є наріжним каменем у питанні 

дотримання норм трудового права, адже саме у випадку звільнення найбільше 

відбувається порушень закону роботодавцем та інших зловживань. Також 

порядок забезпечення цієї гарантії ускладнюється ще й тому, що передбачено 

широке коло підстав для звільнення деяких категорій працівників. Це дозволяє 

підігнати «фактичну» підставу для звільнення під законодавчо визначену і тим 

самим обмежити право працівника на працю. 

Режим ненормованого робочого дня встановлюється для певної категорії 

працівників у разі неможливості нормування їхнього робочого часу протягом 

усього трудового процесу. Міра праці даної категорії працівників визначається 

не лише тривалістю робочого часу та колом обов’язків, а й обсягом виконаних 

робіт, тобто навантаженням на кожного окремого працівника. Законодавцем, 

на жаль, не встановлена тривалість переробок, яка допускається для виконання 

трудових обов’язків, та не обмежена кількість таких переробок понад 

нормальний робочий день. 

На практиці реалізація гарантії забезпечення робочого часу та часу 

відпочинку у внутрішньому трудовому розпорядку підприємств наштовхується 

на багато проблем, для врегулювання яких потрібно унормувати чинне 

законодавство в частині визначення чіткого режиму роботи та забезпечення 

сталої кількості робочих годин на добу, що має безпосереднє відношення до 

збереження здоров’я працівників.  

Наступним елементом системи гарантій внутрішнього трудового 

розпорядку є гарантія застосування заохочення до працівника. Дана гарантія 

важлива з тієї точки зору, що являє собою не лише подяку роботодавця за 

сумлінну працю працівнику, а й одночасно є стимулом для покращення 

існуючих результатів, що впливатимуть на загальний стан підприємства, 

установи чи організації. 

У підрозділі 3.4 «Юридична відповідальність за порушення внутрішнього 

трудового розпорядку» встановлено, що юридична відповідальність за 

порушення норм внутрішнього трудового розпорядку – це важіль впливу на 

працівника, встановлена законодавством міра покарання порушника трудової 

дисципліни, що виражається у вигляді дисциплінарного, майнового або інших 

видів стягнень. Досі правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку 

розвивалося шляхом збільшення та посилення безпосередньо норм 

дисциплінарної відповідальності за дисциплінарний проступок. Але 

враховуючи перехід держави до ринкової економіки, потрібно робити ставку 

на більш чітке правове регламентування взаємних прав працівника та 

роботодавця. Також з метою забезпечення якісної роботи працівника необхідно 
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встановити певну систему стимулювання праці, яка б передбачала на різних 

рівнях правового регулювання види заохочень та порядок і умови їх 

застосування. Конче потрібний також чіткий перелік та розмежування 

відповідальності працівника за порушення положень внутрішнього трудового 

розпорядку з вказівкою на особливість самого порушення та визначення 

суб’єкта, який притягується до відповідальності. 

Вказано, що юридична відповідальність – це один із видів соціальної 

відповідальності, який закріплений у законодавстві держави, забезпечується 

самою державою та настає у випадку наявності складу правопорушення; 

юридичний обов’язок особи, яка порушила встановлені державою норми права, 

відповісти перед суспільством та державою, зазнати заходів державного 

примусу та понести визначений за певне правопорушення конкретний вид 

покарання. 

Відповідальність за порушення правових норм внутрішнього 

трудового розпорядку – це один із видів юридичної відповідальності та 

підвидів трудової відповідальності, що встановлена законом України. Вона, 

як і трудова відповідальність, ґрунтується на принципах справедливості, 

законності, невідворотності, доцільності, обґрунтованості та гуманізму. 

Основною підставою для притягнення працівника до юридичної 

відповідальності за порушення норм внутрішнього трудового розпорядку є 

вчинення ним трудового правопорушення. Трудовим правопорушенням слід 

вважати винне, протиправне діяння (дію або бездіяльність), яке полягає у 

невиконанні або ж неналежному виконанні працівником своїх трудових 

обов’язків. 

Особливістю застосування матеріальної відповідальності є те, що, на 

відміну від дисциплінарної, де особа притягується до відповідальності 

виключно органами підприємства (установи чи організації), на якому працює, 

до матеріальної відповідальності особа притягується адміністрацією 

підприємства лише у випадках, коли сума збитку не перевищує одну третину 

заробітку працівника, в інших випадках притягнення до відповідальності 

здійснюється в судовому порядку. 

Розділ 4 «Удосконалення правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку» складається з чотирьох підрозділів, у яких розглянуто 

теоретичні та практичні аспекти проблем правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, основні тенденції подальшого розвитку правового 

регулювання, а також напрями його удосконалення, у тому числі з 

врахуванням позитивного зарубіжного досвіду. 

У підрозділі 4.1 «Проблеми та недоліки правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку» вказано, що проблема оптимального 

поєднання централізованого і локального правового регулювання виникла у 

зв’язку з несумісністю нормативно-правового регулювання із реальними 

потребами у встановленні відповідного кола прав та кореспондуючих їм 

обов’язків працівників і роботодавців. Крім цього, централізоване та локальне 

регулювання на даний час оптимально не співвідносяться через невідповідність 
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законодавчого забезпечення реальному стану трудових та пов’язаних з ними 

відносин. 

Зазначено, що роботодавець і працівники організації, їхні представники, 

спільно розробляючи та приймаючи правила внутрішнього трудового 

розпорядку, рівною мірою зобов’язані виконувати положення цього документа. 

Відповідно, договірне встановлення таких правил лише підтверджує: 

1) рівність працівника і роботодавця при формулюванні і встановленні 

положень внутрішнього трудового розпорядку; 2) можливість змінювати 

правила внутрішнього трудового розпорядку за волею сторін трудового 

договору; 3) можливість визначення конкретних особливостей і умов праці 

працівників, можливість вчасно реагувати на зміни у трудовому законодавстві 

в умовах його постійного реформування. 

Для органів державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктів 

господарювання властиво копіювати норми застарілих нормативних актів, не 

турбуючись про їх відповідність/невідповідність чинному трудовому 

законодавству. Такий стан речей призводить до порушення прав та обов’язків 

працівників і роботодавців, визначених на централізованому рівні. Крім цього, 

існування зразка врегулювання питань внутрішнього трудового розпорядку 

дозволило б спростити діяльність суб’єктів трудових та пов’язаних з ними 

відносин стосовно впорядкування зв’язків між собою. 

Зауважено, що не для всіх працівників можливо встановити правила 

внутрішнього трудового розпорядку. Так, сьогодні поширеними стають 

аутсорсинг та дистанційна праця. Для таких працівників неможливо фактично 

встановити правила внутрішнього трудового розпорядку, оскільки він 

визначається працівниками самостійно. І навіть у випадку, коли такі правила 

будуть встановлені, сумнівно, що роботодавця зможе контролювати їх 

дотримання дистанційними працівниками, адже суть умов праці останніх – 

віддалена робота над завданнями роботодавця. 

Констатовано, що недоліками в трудовому праві також виступають 

прогалини, колізії, конкуренція норм тощо. Враховуючи те, що правове 

регулювання правил внутрішнього трудового розпорядку охоплює систему 

правових норм, що є частиною локального правового регулювання, можна 

стверджувати про наявність у даній частині і певних недоліків правового 

регулювання, які можливо усунути відповідними правовими засобами 

(аналогією права, аналогією закону, прийняттям нових норм права і 

скасуванням старих, прийняттям окремого кодифікованого акта про працю 

тощо). 

Зазначено, що, незважаючи на охоплення всього трудового права 

принципами дисциплінарних правовідносин і механізмами ефективного 

підтримання дисципліни праці, необхідність дисциплінарного підпорядкування 

працівника роботодавцю в сучасному трудовому законодавстві носить 

об’єктивний характер, оскільки випливає із суті трудового договору, який має 

певний предмет і закріплює не конкретні розпорядження і завдання 

роботодавця, а межі його впливу на поведінку працівника. Без цього трудові 
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відносини на сьогоднішній день неможливі, так як інша модель невигідна 

роботодавцям. Останні зацікавлені в стабільній наявності у них робочої сили, 

яка має обмежені окремі особисті права і свободи, що є характерним для 

нинішнього часу і дозволяє планувати на довгострокову перспективу 

діяльність організації. 

Недоліком чинного трудового законодавства є те, що в ньому 

закріплюється обов’язковість так званих «типових» правил внутрішнього 

трудового розпорядку, які не враховують особливості умов праці, право 

реалізації здатності до праці, важкі, небезпечні умови праці, що можуть 

впливати на стан дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку 

працівниками, а також специфіку діяльності конкретного підприємства. На 

думку автора, такі правила повинні бути не «типовими», а «примірними». Ще 

один недолік правового регулювання правил внутрішнього трудового 

розпорядку полягає в тому, що в трудовому законодавстві не закріплено права 

роботодавця відмовити працівнику у прийнятті на роботу, який не 

погоджується із встановленими на підприємстві правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, якщо такі мають узгоджену з іншими працівниками 

форму. Право працівників на інформацію станом на сьогодні обмежується 

роз’ясненням роботодавцем умов праці, правил техніки безпеки і охорони 

праці, повідомлення ж про зміни у правилах внутрішнього трудового 

розпорядку, як правило, відсутні. 

Правова організація діяльності трудового колективу здійснюється за 

допомогою правил внутрішнього трудового розпорядку і усунення об’єднання 

працівників від участі у складанні, внесенні змін і затвердженні цих правил 

призводить до монополізму роботодавця і зловживання ним своєю 

господарською владою на конкретному підприємстві, в установі, організації. 

При цьому у такому локальному нормативному акті повинні встановлюватися 

не лише зобов’язання працівників, а й зобов’язання роботодавця щодо 

забезпечення трудової дисципліни, створення безпечних, належних і здорових 

умов праці. 

Ще один недолік правового регулювання правил внутрішнього трудового 

розпорядку пов’язаний з відсутністю закріплення принципів взаємодії 

працівника та роботодавця в процесі затвердження цих правил. Наразі у 

трудовому законодавстві не врегульовано перелік питань і умов, обов’язкове 

впорядкування яких у правилах покладається на працівників та роботодавців. 

Слід було б чітко закріпити структуру даного локального нормативного акта і 

забезпечити його виконання на рівні відповідних трудоправових норм. 

У підрозділі 4.2 «Основні тенденції подальшого розвитку правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні» встановлено, що 

нові тенденції правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку в 

Україні обумовлені необхідністю забезпечити відповідність норм 

національного трудового законодавства міжнародним та європейським 

вимогам у частині гарантування належного рівня взаємодії працівників та 

роботодавців. Становлення європеїзації трудового законодавства має 
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відбуватися поряд з процесами переформатування правосвідомості 

радянського зразка, що будується на всебічному і всеохоплюючому впливові 

нормативно-правового забезпечення процесу праці. 

Вказано, що найбільш проблемним є встановлення правил внутрішнього 

трудового розпорядку при аутстафінгу та аутсорсингу, адже виникає питання, 

який з декількох роботодавців буде їх встановлювати із відповідними 

працівниками. Відповідь на дане питання ґрунтується на тому, що 

диференціація правового регулювання праці за такими факторами, як 

розташування місця виконання роботи поза місцем знаходження роботодавця, 

здійснення трудової функції поза рамками колективу працівників, 

встановлення мобільного робочого місця (дистанційна праця) та здійснення 

трудової діяльності в індивідуальному порядку, у тому числі в режимі 

неповного робочого часу, не може бути підставою для виключення зазначених 

відносин із сфери дії норм трудового права. Відповідно, в кожному 

конкретному випадку правила внутрішнього розпорядку носитимуть 

особливий, підлаштований під певну конкретну сферу характер. 

За умов виконання дистанційної роботи роботодавець фактично не може 

проконтролювати дотримання працівником правил внутрішнього трудового 

розпорядку, однак це не означає, що останні можуть носити для таких 

працівників специфічний характер. Зокрема вони можуть регулювати робочий 

час, час відпочинку з урахуванням навантаження від електронної 

обчислювальної техніки, порядок застосування заохочень та стягнень. Наявні у 

вітчизняному трудовому праві традиції регулювання надомної праці 

дозволяють удосконалювати існуючі норми в даній сфері, в тому числі 

законодавчо закріпити нові тенденції, пов’язані з розвитком дистанційної 

праці. 

Відзначено, що правове регулювання нетипових форм трудової 

зайнятості в даний час відповідає потребам працівників, роботодавців і 

держави як учасника і регулятора соціально-трудових відносин. Проте не 

завжди конструкція внутрішнього трудового розпорядку узгоджується з 

потребами врегулювання і спрощення відносин між працівником та 

роботодавцем. 

Виокремлено наступні структурні компоненти правил внутрішнього 

трудового розпорядку, а саме: 1) про організацію робочих відносин усередині 

підприємства, установи, організації; 2) про взаємні обов’язки працівників і 

адміністрації; 3) про надання відпусток; 4) про відрядження співробітників; 

5) про внутрішній режим підприємства тощо. У правилах необхідно 

відобразити особливості специфіки діяльності підприємства, організації, 

установи чи фізичної особи. У цьому локальному акті слід також закріпити 

регламент щодо максимальної кількості ситуацій, які виникають у процесі 

господарської діяльності компанії. 

У підрозділі 4.3 «Напрями удосконалення правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку» визначено, що мета заохочення 

(стимулу) полягає не лише у стимулюванні працівників стосовно подальших 
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успіхів у роботі, а й у спонуканні до сумлінного виконання трудових обов’язків 

іншими працівниками. Виборний орган профспілкової організації бере участь у 

визначенні працівників, до яких застосовуються заохочення. Зауважимо, що 

трудові колективи наділені правом самостійно висувати працівників для 

морального і матеріального заохочення, однак часто відсутня процедура 

фактичного заохочення працівника, оскільки роботодавець не бажає витрачати 

свої матеріальні і нематеріальні ресурси на встановлення правил регулювання 

застосування заохочень до конкретних працівників. Система стимулювання 

праці в певній мірі заснована на адміністративно-правових методах управління, 

проте їх не замінює. Мета стимулювання полягає не в самому спонуканні 

людини до роботи, а у формуванні мотиву виконувати обумовлені трудовими 

відносинами обов’язки на більш високому рівні. 

Зауважено, що ефективне стимулювання праці передбачає управління 

поведінкою суб’єктів різного рівня ієрархії з метою встановлення та 

подальшого розвитку показників праці. Виходячи з цього, необхідно 

враховувати, що спектр потреб працівників різний і обумовлений процесом 

формування особистості та впливом навколишнього середовища. 

Таким чином, такий напрям правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку як розширення заходів стимулювання впливає на 

розвиток доктрини трудового права, ступінь забезпечення трудових прав та 

обов’язків працівників і роботодавців у процесі їх взаємодії в межах трудової 

діяльності. У правилах внутрішнього трудового розпорядку як в акті 

локального правового регулювання повинні передбачатися ті додаткові заходи 

стимулювання, які покращують становище працівника в порівнянні із 

законодавством про працю. А тому запропоновано навіть у межах конкретного 

підприємства, установи, організації приймати як акти локального 

нормотворення положення про стимулювання працівників. Зауважимо, що 

певна практика прийняття таких положень в Україні вже існує. 

Аргументовано, що поряд із виховним впливом у межах правового 

регулювання правил внутрішнього трудового розпорядку дисциплінарні 

стягнення носять і запобіжний характер, що сприяє попередженню порушення 

зазначених правил. Більше того, догани і звільнення сьогодні очевидно 

недостатньо як заходів дисциплінарного стягнення, щоб попередити, запобігти 

виникненню правопорушень у сфері дотримання внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Слід розширити перелік дисциплінарних стягнень і додати в частині 

порушення правил внутрішнього трудового розпорядку можливість для 

працівника брати участь в обґрунтуванні обрання стосовно нього відповідного 

заходу дисциплінарного стягнення через систему пояснень, які роботодавець 

повинен у такого працівника зажадати. Для здійснення оптимізації 

дисциплінарних стягнень необхідно закріпити наступні положення: 

1) розширити перелік можливих дисциплінарних стягнень; 2) передбачити 

виключну кількість випадків, за яких питання дисциплінарної відповідальності 

окремих категорій працівників вирішується в межах дисциплінарних статутів; 
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3) забезпечити можливість і право працівника бути поінформованим про 

застосування до нього дисциплінарних стягнень через пояснення, які 

роботодавець повинен у нього затребувати; 4) чітко визначити порядок 

застосування дисциплінарних стягнень у конкретних правилах внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Оптимізація дисциплінарної відповідальності у рамках дотримання 

внутрішнього трудового розпорядку виконує роль запобіжного фактора, що діє 

за умови повного дотримання і виконання роботодавцем заходів із притягнення 

працівника до такої відповідальності на конкретних нормативно-правових 

підставах (в умовах передбачення таких підстав централізованим і/або 

локальним правовим регулюванням). 

У підрозділі 4.4 «Зарубіжний досвід правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку: шляхи запозичення у національне трудове 

законодавство» визначено наступні шляхи запозичення позитивного досвіду 

Німеччини в частині регулювання внутрішнього трудового розпорядку: 

1) чітке закріплення прав і обов’язків працівників і роботодавців на 

централізованому рівні; 2) втілення в законодавстві принципу «взаємної 

довіри» працівника і роботодавця; 3) встановлення заборони вивішувати на 

дошці оголошень накази про стягнення, що містять прізвища працівників і 

характер порушень ними правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Механізм реалізації даних шляхів можливий за умови прийняття Трудового 

кодексу України. 

Виокремлено наступні шляхи запозичення досвіду правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку Франції: 1) створення 

системи взаємодії колективу працівників і роботодавця, що забезпечується 

широким представництвом трудового колективу через професійні спілки; 

2) закріплення поняття «ефективний час роботи» (час, фактично затрачений на 

роботу, час впродовж якого працівник знаходиться у розпорядженні 

роботодавця). 

Досвід романо-германської правової сім’ї у регулюванні питань 

внутрішнього трудового розпорядку показує, що при встановленні відповідних 

принципів правового регулювання і шляхів запозичення, які окреслені нами 

вище, гарантується впорядкування питань розривання зв’язку між 

працівниками та роботодавцями у процесі праці. 

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку у 

Великобританії будується на договірних та локально-правових засадах, що 

сприяє динамічному регулюванню трудових та пов’язаних з ними відносин. 

Однак судові прецеденти у цій сфері, які не характерні загалом для України як 

вживане і використовуване джерело права, визначають особливості і 

можливості захисту прав працівників, тлумачення поняття «внутрішній 

трудовий розпорядок», чого не вистачає в Україні задля повної оцінки 

наявності чи відсутності порушень з боку працівника. Названо наступні шляхи 

запозичення позитивного досвіду Великої Британії: 1) розширення локального 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку; 2) забезпечення 
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мінімального втручання держави у сферу встановлення внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Запропоновано наступні шляхи запозичення позитивного досвіду США в 

питаннях регулювання внутрішнього трудового розпорядку: 1) створення 

системи заохочень працівників на рівні державної програми, а не на рівні 

правил внутрішнього трудового розпорядку; 2) забезпечення участі 

професійних спілок у припиненні роботодавцем трудових відносин з 

працівником на підставі порушення останнім правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 3) забезпечення гарантій у сфері робочого часу та часу 

відпочинку. 

Англосаксонський тип правової сім’ї передбачає застосування системи 

гарантування трудових прав працівників при порушенні ними трудової 

дисципліни, одноособове закріплення власником, уповноваженим ним органом 

на підприємстві, в установі й організації правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Досвід Японії у досліджуваному контексті вказав на необхідність 

запозичення у національне трудове законодавство таких аспектів: 

1) запровадити реєстрацію в Державній службі з питань праці правил 

внутрішнього трудового розпорядку роботодавцем; 2) забезпечити належне 

інформування працівників з приводу змісту правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного законодавства та здобутків у правовій 

доктрині розкрити проблеми правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, а також розробити пропозиції щодо їх вирішення. За 

результатами дослідження сформульовано нижченаведені основні 

висновки. 

1. Внутрішній трудовий розпорядок – це система загальних та внутрішніх 

особливостей організації трудового процесу, регульована нормами моралі та 

права для конкретної сфери діяльності та окремого підприємства, установи, 

організації, що побудована в процесі сумісної трудової діяльності, забезпечує 

належний рівень правовідносин, організовує та мотивує трудовий колектив. 

2. Етапами розвитку внутрішнього трудового розпорядку на території 

нинішньої України є такі: 1) середина ХІХ ст. – 1917 р. У його рамках після 

скасування кріпацтва і започаткування фабричного виробництва запроваджено 

правила з організації праці виробничого персоналу; 2) 1917–1921 рр. 

Періодична зміна влади, революції та значні суспільні трансформації сильно 

впливали на психологічне становище населення; 3) 1922–1970 рр. Більшість із 

прийнятих документів дозволили покращити трудове становище працівника, 

окреслити межі дисциплінарної відповідальності та підвищити рівень 
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організації виробництва за рахунок гнучкості правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 4) 1971–1990 рр. Це останній період, коли українська сфера 

трудових відносин була одним цілим із загальносоюзною радянською 

системою; 5) 1991 рік – сьогодення. Останній етап становлення та розвитку 

внутрішнього трудового розпорядку в більшій мірі базується на основних 

законодавчих актах про працю ще радянських часів, які зазнали численних 

змін та доопрацювання. 

3. Оcoбливocтями нopмативнo-пpавoвиx актiв, якi peгулюють питання 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку є наступні: 1) обмeжeнe кoлo дiї такиx 

нopмативнo-пpавoвиx актiв; 2) бiльшicть актiв, щo peгулюють дану cфepу, є 

лoкальними пiдзакoнними нopмативнo-пpавoвими актами; 3) пoєднання 

пocтiйнo дiючиx та тимчаcoвиx нopмативниx дoкумeнтiв; 4) видаютьcя 

цeнтpальними opганами викoнавчoї влади абo кepiвникoм пiдпpиємcтва, 

opганiзацiї, уcтанoви чи бeзпocepeдньo poбoтoдавцeм; 5) за пopушeння їx нopм 

пepeдбачeна диcциплiнаpна вiдпoвiдальнicть; 6) пpиймаютьcя на ocнoвi 

Типoвиx пpавил внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку для poбiтникiв та 

cлужбoвцiв пiдпpиємcтв, уcтанoв, opганiзацiй, щo затвepджeнi пocтанoвoю 

Дepжкoмпpацi CPCP за пoгoджeнням iз ВЦPПC вiд 20 липня 1984 pоку № 213; 

7) їx викoнання та дoтpимання забeзпeчуютьcя як дepжавoю, так i 

кepiвництвoм пiдпpиємcтв, уcтанoв, opганiзацiй; 8) вeлика кiлькicть цих актiв 

пpийнята щe в часи CPCP i нeкopeктнo пpивeдeна у вiдпoвiднicть з чинним 

укpаїнcьким закoнoдавcтвом. 

4. До спільних рис трудової дисципліни та внутрішнього трудового 

розпорядку необхідно віднести наступні: 1) порушення трудової дисципліни та 

внутрішнього трудового розпорядку призводить до відповідальності (догана 

або звільнення); 2) трудова дисципліна та внутрішній трудовий розпорядок 

виступають об’єктом правового регулювання як з боку роботодавця, так і з 

боку держави (локальний та централізований характер); 3) учасниками 

вказаних категорій виступають сторони трудового договору; 4) як за 

дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, так і дисципліни 

праці передбачено ряд заохочень; 5) схожі методи забезпечення дисципліни 

праці та внутрішнього трудового розпорядку. Відмінними характеристиками 

досліджуваних категорій є наступні: 1) структура та зміст внутрішнього 

трудового розпорядку здебільшого встановлюється роботодавцем за 

погодженням із профспілковим органом підприємства, а відповідні 

характеристики трудової дисципліни розробляються на державному рівні; 

2) сфера поширення трудової дисципліни у формі статутів та положень 

стосується окремих профільних працівників, тоді як внутрішній трудовий 

розпорядок у вигляді правил поширюється на всіх працівників, включаючи 

профільних; 3) внутрішній трудовий розпорядок здебільшого являє собою 

юридичну категорію, а трудова дисципліна, окрім юридичного характеру, 

містить вимоги суспільної моралі. 

5. Елементами структури внутрішнього трудового розпорядку є наступні: 

1) порядок організації праці на конкретному підприємстві, в установі та 
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організації; 2) права та обов’язки працівників і роботодавців; 3) робочий час та 

час відпочинку працівників; 4) юридична відповідальність у сфері 

внутрішнього трудового розпорядку. 

6. Способами забезпечення внутрішнього трудового розпорядку є: 

1) позитивна юридична відповідальність у сфері трудових правовідносин, 

тобто застосування заохочень; 2) негативна юридична відповідальність у сфері 

трудових правовідносин у вигляді: а) дисциплінарної відповідальності; 

б) матеріальної відповідальності. 

7. Принципи заохочення працівників за сумлінну працю поділено на дві 

групи залежно від значення при їх застосуванні: 

1) основні, які мають в обов’язковому порядку братися до уваги при 

прийнятті рішення про застосування заохочення, а саме: а) принцип 

стимулювання праці; б) принцип індивідуальності; в) принцип добровільності; 

г) принцип гласності; ґ) принцип еквівалентності; д) принцип обґрунтованості; 

2) додаткові (допоміжні), які відіграють другорядну роль при прийнятті 

рішення про застосування заохочення до працівника: а) принцип ефективності; 

б) принцип доцільності; в) принцип різноманітності. 

8. Під механізмом забезпечення внутрішнього трудового розпорядку слід 

розуміти комплекс наявних та взаємопов’язаних між собою міжнародно-

правових засобів, за допомогою яких здійснюється регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку підприємства, установи чи організації. 

Структура механізму забезпечення міжнародно-правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку складається з наступних 

елементів: сукупності норм міжнародного права, які знаходять своє 

відображення у конвенціях, міжнародних договорах, актах та інших 

нормативно-правових документах міжнародної нормотворчості; правових 

відносин, які виникають між роботодавцем та працівником з приводу 

реалізації останнім права на працю; юридичних фактів, тобто конкретних 

життєвих ситуацій, які виникають у процесі дотримання або ж порушення 

встановленого міжнародно-правовим регулюванням внутрішнього трудового 

розпорядку; актів реалізації взаємних прав та обов’язків, які виникають у 

процесі дотримання суб’єктами трудових правовідносин визначеного 

внутрішнього трудового розпорядку. 

9. Механізм забезпечення локально-правового регулювання 

внутрішнього трудового регулювання – це система локально-правових засобів, 

способів та форм, регламентованих державою, уповноваженими органами та 

роботодавцем з метою забезпечення внутрішнього трудового розпорядку, 

враховуючи усі особливості та умови роботи на конкретному підприємстві, в 

установі чи організації. 

Основними елементами механізму забезпечення локальних нормативно-

правових актів, що встановлюють внутрішній трудовий розпорядок організації, 

є сукупність правозастосовних актів, які встановлені суб’єктами трудових 

правовідносин, а саме: 1) статут; 2) положення про структурний підрозділ; 

3) правила внутрішнього трудового розпорядку; 4) колективний договір; 
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5) посадові положення й інструкції; 6) положення про оплату праці; 

7) документи, що регламентують технологічний процес в організації. 

10. Виокремлено наступні гарантії внутрішнього трудового розпорядку: 

1) гарантію заборони безпідставної відмови у прийнятті на роботу та  

звільнення з роботи; 2) гарантію забезпечення робочого часу та часу 

відпочинку у внутрішньому трудовому розпорядку підприємств; 3) гарантію 

застосування заохочення до працівника, який належним чином виконує 

покладені на нього обов’язки; 4) гарантію забезпечення правомірності 

накладення роботодавцем дисциплінарного стягнення на працівника. 

11. Відповідальність за порушення внутрішнього трудового 

розпорядку – це встановлені державою, уповноваженими органами, 

трудовим колективом та роботодавцем види юридичних стягнень, які особа 

повинна понести у випадку порушення або ж невиконання норм 

внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на конкретному 

підприємстві, в установі чи організації. 

12. Вітчизняна система юридичної відповідальності за порушення норм 

внутрішнього трудового розпорядку містить такі недоліки: 1) підвищення 

якості роботи здійснюється за рахунок збільшення видів дисциплінарних 

стягнень та кількості осіб, притягнених до відповідальності, а не за рахунок 

збільшення заохочень та матеріальних винагород працівників; 2) відсутність в 

КЗпП чіткої регламентації підстав, порядку та умов притягнення особи до 

відповідальності за порушення норм внутрішнього трудового розпорядку; 

3) відсутність розмежування видів відповідальності за діяння, яке порушує 

норми внутрішнього трудового законодавства та норми інших законів; 

4) дисциплінарні стягнення, закріплені в правилах внутрішнього трудового 

розпорядку, не визначають особливостей процедури притягнення особи до 

відповідальності, а лише повторюють та декларують уже прийняті законами 

норми; 5) законом не визначено юридичні наслідки повторного притягнення 

особи до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності протягом чітко 

визначеного періоду. 

13. Недоліками правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку є наступні: 1) існування саме «типових» правил внутрішнього 

трудового розпорядку, що означає їх формальну «загальнообов’язковість», але 

аж ніяк не практичну цінність для всіх підприємств, установ і організацій; 2) у 

трудовому законодавстві не закріплено права роботодавця відмовити працівнику 

у прийнятті на роботу, який не погоджується із встановленими на підприємстві 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо такі мають узгоджену з 

іншими працівниками форму; 3) обмеженість їх правового регулювання в 

національному законодавстві; 4) трудовий колектив фактично усунений від 

участі у затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку; 5) до правил 

роботодавцем часто включаються вимоги, які погіршують становище 

працівників порівняно із гарантіями, закріпленими у трудовому законодавстві; 

6) термінологічна невизначеність поняття «внутрішній трудовий розпорядок» в 

Кодексі законів про працю України; 7) відсутність закріплення принципів 
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взаємодії працівника та роботодавця в процесі затвердження цих правил; 8) у 

трудовому законодавстві не врегульовано перелік питань і умов, обов’язкове 

впорядкування яких у правилах, дисциплінарних статутах покладається на 

працівників та роботодавців. 

14. Виокремлено наступні тенденції правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку в Україні: 1) розширення локального 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку на рівні підприємства, 

установи, організації; 2) високий ступінь втручання держави у сферу 

встановлення правил внутрішнього трудового розпорядку; 3) поширення 

внутрішнього трудового розпорядку на інші виробничі сфери: аутсорсинг, 

аутстафінг, дистанційну працю, лізинг персоналу тощо; 4) розширення 

структури правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку; 

5) створення нових правових форм втілення внутрішнього трудового 

розпорядку; 6) поєднання норм субординації і координації у локальних актах 

внутрішнього трудового розпорядку. 

15. Напрямами удосконалення правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку є такі: 1) створення правових засад для забезпечення 

умов та стимулювання виконання працівником свого обов’язку дотримуватися 

трудової дисципліни; 2) здійснення систематизації законодавства та прийняття 

нових Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

будь-якої сфери, а також галузевих правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 3) встановлення балансу централізованого і локального 

регулювання трудових відносин у правилах внутрішнього трудового 

розпорядку з врахуванням того, що на рівні законодавства передбачаються 

мінімальні трудоправові стандарти, а на рівні локально-правового регулювання 

вони конкретизуються і доповнюються; 4) підвищення рівня стимулювання 

працівників за досягнення у сфері внутрішнього трудового розпорядку, 

виконання трудової функції без зауважень з боку роботодавця; 5) оптимізація 

застосування дисциплінарних стягнень у випадку виявлення порушення правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

16. Основними напрямами запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

визначено такі: 1) використання консультацій з представницькими органами 

працівників при затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку 

(Німеччина); 2) закріплення принципу «двосторонньої співпраці» («laissez fair, 

laissez passer»), який обмежує участь держави у економічному житті 

роботодавця, але забезпечує основні гарантії захисту трудових прав 

працівників у разі їх порушення (Франція); 3) створення правових засад для 

використання кодексів практики органів державної влади при регулюванні 

питань порушення працівниками внутрішнього трудового розпорядку 

(Великобританія); 4) дія системи ESOP – взаємодії працівника і роботодавця, за 

якою при наданні соціального пакету працівнику і встановленні гарантій 

дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку роботодавцю 

надаються соціальні пільги (США); 5) забезпечення встановлення в новому 

Трудовому кодексі України відповідальності у вигляді штрафу за відсутність 
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на підприємстві, в установі й організації правил внутрішнього трудового 

розпорядку (передбачити на законодавчому рівні не адміністративну, а саме 

дисциплінарну відповідальність роботодавця) (Казахстан); 6) розширення 

змісту правил внутрішнього трудового розпорядку за рахунок передбачення 

таких додаткових складових, як охорона здоров’я, безпека праці та безпека 

виробництва, дотримання принципу недискримінації, недопущення 

сексуального домагання і будь-якої форми утиску професійної гідності, 

встановлення дисциплінарної процедури (Молдова). 
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АНОТАЦІЯ 

 

Падалка А.О. Проблеми правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку в Україні. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. Київ, 2019. 

У дисертації комплексно досліджено проблеми  правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Розглянуто поняття та 

сутність внутрішнього трудового розпорядку, розкрито його правову 

природу та охарактеризовано зміст. З’ясовано ретроспективу даного 

правового явища, а також здійснено порівняльно-правовий аналіз трудової 

дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку. 

Розроблено структуру та складові елементи внутрішнього трудового 

розпорядку. Визначено специфіку способів правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку. Проведено теоретико-правовий аналіз 

способів забезпечення внутрішнього трудового розпорядку. Охарактеризовано 

форми правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

Проаналізовано механізм правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Розкрито міжнародно-правове та локальне регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку. Наведено класифікацію гарантій внутрішнього 

трудового розпорядку, досліджено особливості юридичної відповідальності за 

порушення внутрішнього трудового розпорядку. Здійснено аналіз проблем і 

недоліків правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

Висвітлено аспект вдосконалення правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, в тому числі на основі позитивного зарубіжного 

досвіду. 

Ключові слова: трудові права, правове регулювання, працівник, 

роботодавець, внутрішній трудовий розпорядок, трудове законодавство, 

трудова дисципліна, механізм забезпечення правового регулювання. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Падалка А.А. Проблемы правового регулирования внутреннего 

трудового распорядка в Украине. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. Киев, 2019. 

В диссертации комплексно исследованы проблемы правового 

регулирования внутреннего трудового распорядка. Рассмотрены понятие и 

сущность внутреннего трудового распорядка, раскрыта его правовая природа и 
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охарактеризовано его содержание. Выяснена ретроспектива данного правового 

явления, а также осуществлен сравнительно-правовой анализ трудовой 

дисциплины и внутреннего трудового распорядка. 

Отмечено, что на основе внутреннего трудового распорядка в пределах 

предусмотренных украинским законодательством, устанавливается система 

организованности труда как трудового коллектива в целом, так и каждого 

отдельного работника. Устанавливая внутренний трудовой распорядок, 

каждый работодатель должен опираться на базовые основы специфики отрасли 

хозяйства, в которой представлен данный субъект деятельности, и 

обеспечивать для каждого работника достойные условия труда, что будет 

способствовать достижению необходимых результатов. 

Аргументировано, что внутренний трудовой распорядок – это система 

общих и внутренних особенностей организации трудового процесса, 

построенная в процессе совместной трудовой деятельности, которая 

регулируется нормами морали и права для конкретной сферы деятельности и 

отдельного предприятия, учреждения, организации, обеспечивает надлежащий 

уровень правоотношений, организовывает и мотивирует трудовой коллектив. 

Разработана структура и составляющие элементы внутреннего трудового 

распорядка. Определена специфика способов правового регулирования 

внутреннего трудового распорядка. Осуществлен теоретико-правовой анализ 

способов обеспечения внутреннего трудового распорядка. Охарактеризованы 

формы правового регулирования внутреннего трудового распорядка. 

Проанализирован механизм правового регулирования внутреннего трудового 

распорядка. 

Указано, что направлениями совершенствования правового 

регулирования внутреннего трудового распорядка являются такие: 1) создание 

правовых основ для обеспечения условий и стимулирования выполнения 

работником своих обязанностей соблюдать трудовую дисциплину; 

2) осуществление систематизации законодательства и принятие новых 

Типовых правил внутреннего трудового распорядка для работников любой 

сферы, а также отраслевых правил внутреннего трудового распорядка; 

3) установление баланса централизованного и локального регулирования 

трудовых отношений в правилах внутреннего трудового распорядка с учетом 

того, что на уровне законодательства предусматриваются минимальные 

трудоправовые стандарты, а на уровне локально-правового регулирования они 

конкретизируются и дополняются; 4) повышение уровня стимулирования 

работников за достижения в сфере внутреннего трудового распорядка, 

выполнение трудовой функции без замечаний со стороны работодателя; 

5) оптимизация применения дисциплинарных взысканий в случае выявления 

нарушения правил внутреннего трудового распорядка. 

Раскрыто международно-правовое и локальное регулирование 

внутреннего трудового распорядка. Приведена классификация гарантий 

внутреннего трудового распорядка, исследованы особенности юридической 

ответственности за нарушение внутреннего трудового распорядка. 
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Осуществлен анализ проблем и недостатков правового регулирования 

внутреннего трудового распорядка. Освещен аспект совершенствования 

правового регулирования внутреннего трудового распорядка, в том числе на 

основе положительного зарубежного опыта. 

Ключевые слова: трудовые права, правовое регулирование, работник, 

работодатель, внутренний трудовой распорядок, трудовое законодательство, 

трудовая дисциплина, механизм обеспечения правового регулирования. 
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Padalka A.О. Problems of legal regulation of internal labor regulations in 

Ukraine. – The manuscript. 

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

In the dissertation complex problems of legal regulation of internal labor 

regulations are investigated. The concept and essence of internal labor regulations 

are considered, its legal nature is revealed and its content is characterized. A 

retrospective of this legal phenomenon was found out, as well as comparative legal 

analysis of labor discipline and internal labor regulations. 

The structure and components of internal labor regulations are developed. 

Specifics of methods of legal regulation of internal labor regulations are determined. 

A theoretical and legal analysis of ways to ensure internal labor regulations is carried 

out. A description of the forms of legal regulation of internal labor regulations has 

been carried out. The mechanism of legal regulation of internal labor regulations is 

analyzed. 

The international legal and local regulation of internal labor regulations is 

revealed. The classification of guarantees of internal labor regulations is given, 

features of legal responsibility for violation of internal labor regulations are explored. 

The analysis of problems and disadvantages of legal regulation of internal labor 

regulations is carried out. The aspect of improving the legal regulation of internal 

labor regulations, including on the basis of positive foreign experience, is 

highlighted. 

Key words: labor rights, legal regulation, employee, employer, internal labor 

regulations, labor legislation, labor discipline, mechanism for ensuring legal 

regulation. 
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