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АНОТАЦІЯ 

Олійник С.Д. Правове регулювання трудової дисципліни за 

трудовим законодавством України. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

права за спеціальністю (081 – Право). – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики правового регулювання трудової дисципліни за національним 

трудовим законодавством. У роботі з’ясовано правову природу трудової 

дисципліни, розкрито сутність та охарактеризовано ознаки даного правового 

явища. З’ясовано особливості сучасного стану правового регулювання 

трудової дисципліни, досліджено позитивні та негативні аспекти сучасного 

трудового законодавства у вказаній сфері. 

Обґрунтовано, що ліберальний характер відповідальності за порушення 

трудової дисципліни проявляється саме в порівняльному аналізі правового 

регулювання даного питання в історичному аспекті. При цьому значний 

каральний характер санкцій за порушення трудової дисципліни в 

нормативних актах, що передували діючому Кодексу законів про працю, не 

можна із впевненістю назвати негативним явищем, оскільки посилення 

покарання припадало на воєнні періоди, коли необхідність у праці зростала. 

Тому державою було обрано саме такий спосіб залучення додаткових 

трудових ресурсів, що, з одного боку, було вимушеною мірою, з іншого боку, 

враховуючи природу трудових відносин, відповідне підняття рівня 

відповідальності за порушення дисципліни спотворювало саму суть трудових 

відносин, врегульовуючи абсолютно нерівноправне становище працівника та 

роботодавця. 

Вказано, що трудова дисципліна є фактором, що впливає на належне 

функціонування як праці на виробництві, так і на правильне тлумачення й 

застосування інститутів трудового права. Трудова дисципліна розкривається 
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через соціальну, економічну та правову сутність, а отже, її дослідження 

безпосередньо впливає на зміну уявлень у даних сферах науки, а також на 

практичне втілення через підвищення рівня соціального, економічного 

забезпечення та спосіб правового регулювання. 

Досліджено, що метою використання заохочень для забезпечення 

трудової дисципліни є підвищення мотивації та особистої зацікавленості у 

працівника, а також профілактика порушень. У якості заохочення можуть 

використовуватись надбавки та премії до заробітної плати або ж інші види 

привілеювання за належно виконану роботу. Водночас найбільш ефективним 

методами заохочення є не правові чи економічні, а психологічні. Саме за 

допомогою них можна впливати на працівників щодо мотивації, зміцнювати 

соціальний зв’язок та підвищувати рівень соціальної, економічної, правової 

культури. Таким чином, їх діяльність відповідатиме критеріям 

добросовісності, свідомості та добровільності. 

Надано класифікацію завдань та функцій правового регулювання 

трудової дисципліни, а також тлумачення сутності мети правового 

регулювання трудової дисципліни. Проаналізовано зміст принципів і 

гарантій правового регулювання трудової дисципліни за трудовим 

законодавством.  

Відзначено, що метою трудової дисципліни є створення таких 

гармонійних умов праці, за яких буде досягнуто  найбільш продуктивного 

здійснення своїх обов’язків як працівником, так і роботодавцем у поєднанні 

із дотриманням передбачених законодавством прав та задоволенням 

інтересів суб’єктів трудових відносин. 

Вказано, що дотримання трудової дисципліни необхідне для того, щоб 

вона була зрозумілою для самого працівника, а отже, й застосовувана 

термінологія повинна відповідати складності виконуваної роботи. Крім того, 

формування порядку говорить про систематичність діяльності усіх суб’єктів 

у межах трудового колективу. Саме це допомагає краще зрозуміти, чи 

відбулось зловживання з боку суб’єкта, чи це помилка саме юридичної 
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техніки. Відповідно, дане завдання дозволяє здійснювати постійний процес 

удосконалення трудової дисципліни для забезпечення її прозорості. 

Відзначено, що важливість стабільності для працівника полягає у 

наявності в нього права на соціальний захист та відшкодування у випадку 

настання соціального ризику. Проте якщо порядок та правила трудової 

дисципліни будуть постійно змінюватись, то  дослідження питання про її  

порушення або ж дотримання буде ускладнено. Щодо роботодавця, то 

стабільність є важливою для планування підприємницької діяльності та 

прогнозування прибутку. У випадку ж постійних змін виникає потреба у 

пристосуванні до вимог, а отже, й у необґрунтованих змінах виробництва, що 

впливають на фінансове забезпечення. 

Підкреслено, що правомірна поведінка для роботодавця пов’язана із 

меншими ризиками щодо втрати прибутку або зупиненням чи припиненням 

діяльності підприємства. Відповідно, дотримання трудової дисципліни може 

виступати доказом правомірності діяльності і є засобом захисту від настання 

негативних наслідків притягнення до юридичної відповідальності. Щодо 

працівника, то правомірна діяльність у межах трудової дисципліни є 

необхідною умовою забезпечення власного життя та здоров’я. Правомірність 

дозволяє зменшити ймовірність настання таких соціальних ризиків, як  

отримання травми на виробництві чи звільнення з роботи. 

Аргументовано, що сутність принципу відповідальності за винне 

діяння (у разі наявності вини) полягає в тому, що заходи відповідальності 

застосовуються лише до тієї особи, яка винна в порушенні відповідних 

правових норм, тобто до винної особи. Водночас даний принцип 

проявляється у невідворотності покарання з метою формування в особи 

розуміння настання негативних для неї наслідків у випадку здійснення 

правопорушення.  

Виокремлено проблеми правового регулювання трудової дисципліни, а 

також сформульовано шляхи їх вирішення. Наведено перелік тенденцій 

подальшого розвитку правового регулювання трудової дисципліни. 
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Охарактеризовано особливості правового регулювання трудової дисципліни 

у зарубіжних країнах. Визначено напрями запозичення позитивного досвіду у 

національне трудове законодавство. 

Зауважено, що проблема низького рівня систематизації законодавства 

полягає в тому, що на сучасному етапі правове регулювання дисципліни 

праці здійснює велика кількість джерел, а саме законів та підзаконних актів. 

Правові норми з дисципліни праці містяться у чинному КЗпП України, у 

законах, що мають комплексний характер, у багатьох уставах статутах, 

положеннях та інших нормативних актах. 

Виведено перелік особливостей правового регулювання трудової 

дисципліни у Фінляндії, якими названо такі: 1) індивідуальність. Дана ознака 

полягає у тому, що усе правове регулювання спрямоване на заохочення 

стимулювання створення індивідуальних умов праці, професійних 

обов’язків, засобів заохочення та покарання для кожного працівника. 

Важливим є поєднання уніфікованих загальних стандартів щодо трудової 

дисципліни не лише з правом, але й обов’язком їх покращення відповідно до 

вимог працівника. Крім того, такий підхід дозволяє уникнути прогалин та 

колізій у законодавстві; 2) забезпечення комфортності. Правове регулювання 

трудової дисципліни  спрямоване на створення максимально комфортних для 

працівника умов праці, за яких втрачатиметься сенс у порушенні трудової 

дисципліни. У даному контексті саме трудова дисципліна є інструментом для 

забезпечення такої комфортності, що, у свою чергу, впливає на 

продуктивність праці та її оптимізацію; 3) добровільність. У процесі 

здійснення правового регулювання трудової дисципліни у Фінляндії постійно 

використовуються методи заохочення та рекомендацій. Проте діють 

обмеження й відповідні заборони, але вони можуть встановлюватися лише 

законодавцем щодо усіх видів робіт. Добровільність дотримання трудової 

дисципліни допомагає знизити рівень психологічного навантаження на 

суб’єктів трудових відносин та покращити їх взаємодію у межах трудового 

колективу. 
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SUMMARY 

 Oliynyk S.D. Legal regulation of labor discipline according to the 

labor legislation of Ukraine. – The qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The thesis on gaining of Ph.D., the specialty 081 Law. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 

problems of legal regulation of labor discipline according to the national labor 

legislation. The legal nature of labor discipline is revealed, the nature and features 

of this legal phenomenon are revealed. The peculiarities of the current state of 

legal regulation of labor discipline have been investigated, the positive and 

negative aspects of modern labor legislation in this field have been investigated. 

It is substantiated that the liberal nature of responsibility for violation of 

labor discipline is manifested precisely in the comparative analysis of the legal 

regulation of this issue in the historical aspect. However, the significant punitive 

nature of sanctions for violation of labor discipline in the normative acts that 

preceded the current Code of Labor Laws can not be called a negative 

phenomenon, since the increase in punishment was due to wartime, when the need 

for work increased, so the state was chosen. a way of attracting additional 

manpower, which, on the one hand, was a compulsory measure, on the other hand, 

taking into account the nature of the labor relations, the corresponding raising of 

the level of responsibility for violation of discipline distorted the very essence of 

labor relations, regulating absolutely unequal position of the employee and the 

employer. 

It has been stated that labor discipline is a factor that influences the proper 

functioning of both labor in production and the correct interpretation and 

application of labor law institutions. Labor discipline is revealed through the 

social, economic and legal essence, and therefore its research directly influences 

the change of ideas in these fields of science, as well as the practical 
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implementation through increasing the level of social, economic security and the 

way of legal regulation. 

It has been investigated that the purpose of using incentives to ensure work 

discipline is to increase the motivation and personal interest of the employee, as 

well as to prevent abuse. In the role of promotion, bonuses and bonuses or other 

benefits may be used for duly done work. At the same time, the most effective 

methods of promotion are not legal or economic, but psychological. They are used 

to influence workers in motivation, to strengthen social connection and to enhance 

the social, economic and legal culture. Thus, its activities will meet the criteria of 

integrity, consciousness and voluntariness. 

The classification of tasks and functions of legal regulation of labor 

discipline is revealed, as well as an explanation of the essence of the purpose of 

legal regulation of labor discipline. The content of the principles and guarantees of 

legal regulation of labor discipline according to the labor legislation is analyzed. 

It is noted that the purpose of labor discipline is to create such harmonious 

working conditions under which the most productive performance of their duties 

will be achieved, both by the employee and the employer in combination with 

observance of the rights stipulated by the law and satisfaction of interests of the 

subjects of labor relations. 

It is stated that adherence to work discipline is necessary to make it 

understandable to the employee, and therefore the terminology used must 

correspond to the complexity of the work performed. In addition, the formation of 

the order indicates the systematic activity of all subjects within the workforce. It is 

this that helps to better understand whether the subject has abused it or whether it 

is a mistake of the law itself. Accordingly, this task allows for a continuous process 

of improving labor discipline to ensure its transparency. 

It is noted that the importance of stability for an employee lies in his having 

the right to social protection and compensation in the event of a social risk. 

However, if the rules and regulations of the discipline of labor are constantly 

changing, then their investigation of the issue of violation or compliance will be 
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complicated. For the employer, stability is important for business planning and 

profit forecasting. In the case of constant changes, there is a need to adapt to the 

requirements, and therefore permanent and unjustified changes in production that 

affect the financial security. 

It is emphasized that legitimate behavior for the employer is associated with 

less risk of loss of profit or termination or termination of the enterprise. 

Accordingly, adherence to work discipline can be a proof of lawfulness of activity 

and is a means of protection against the negative consequences of bringing to 

justice. As regards the employee and the rightful activity within the discipline of 

labor, it is a prerequisite for the maintenance of one’s life and health. Lawfulness 

reduces the likelihood of social risks such as injury at work or being fired from 

work. 

It is argued that the essence of the principle of responsibility for the guilty 

act (in the case of guilt) lies in the fact that the measures of liability apply only to 

the person who is guilty of violation of the relevant legal norms, that is, the guilty 

person. At the same time, this principle is manifested in the inevitability of 

punishment, with the aim of forming in the individual an understanding of the 

occurrence of negative measures for her in the event of an offense. 

The problems of legal regulation of labor discipline are highlighted, and the 

ways of their solution are formulated. The list of tendencies for further 

development of legal regulation of labor discipline is given. The peculiarities of 

legal regulation of labor discipline in foreign countries are described. The 

directions of borrowing positive experience into national labor legislation are 

determined. 

It is noted that the problem of low level of systematization of legislation is 

that at the present stage the legal regulation of discipline of labor is carried out by a 

large number of sources, both laws and bylaws. The legal rules on discipline of 

labor are contained in the current Labor Code of Ukraine, in laws of a complex 

nature, in many statutes, regulations and other normative acts. 
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The list of peculiarities of the legal regulation of labor discipline in Finland, 

which are named as follows: 1) individuality. This sign is that all legal regulation 

is intended to encourage the creation of individual working conditions, 

professional responsibilities, incentives and penalties for each employee. It is 

important to combine not only the right but also the obligation to improve common 

labor standards in accordance with the requirements of the employee. In addition, 

this approach avoids loopholes and conflicts of law; 2) providing comfort. Legal 

regulation of labor discipline is aimed at creating the most comfortable working 

conditions for the employee, under which the meaning in violation of labor 

discipline will be lost accordingly. In this context, labor discipline itself is a tool 

for providing comfort that in turn affects labor productivity and optimization; 3) 

voluntariness. The legal regulation of labor discipline in Finland constantly 

emphasizes the use of promotion methods and recommendations. For its part, 

restrictions and prohibitions may only be imposed by the legislator on all types of 

work. Voluntary adherence to work discipline helps to reduce the level of 

psychological burden on the subjects of labor relations and improve their 

interaction and interaction within the workforce. 

Key words: legal regulation, labor relations, labor, labor discipline, 

employee, promotion, labor law, labor rights, employer. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Швидкий соціально-економічний розвиток 

суспільства впливає на функціонування та розвиток підприємств, у тому 

числі й на трудову дисципліну у колективі. Така ситуація пов’язана з 

ускладненням ринкових відносин, постійним науково-технічним прогресом, 

а також зміною соціальних потреб та інтересів. Правове та нормативне 

регулювання повинно змінюватись відповідно до сучасних тенденцій. 

Водночас трудова дисципліна є найбільш сприятливим для змін інститутом 

трудового права, оскільки її реалізація пов’язана не лише із дотриманням 

законодавчих актів, а може корегуватись і локальними. 

Трудова дисципліна, безперечно, є одним із засобів забезпечення 

успішності ведення власного бізнесу підприємцем. У свою чергу, збільшення 

кількості прибуткових та стабільних підприємств впливатиме на економіку 

держави та на її фінансове становище через сплату податків. Відповідно, 

задачею як роботодавця, так і державних органів є забезпечення трудової 

дисципліни, створення комфортних умов праці та чітких меж повноважень і  

покарань.   

Усвідомлення важливості й необхідності орієнтації на зміцнення 

трудової дисципліни на сьогоднішній день стало актуальним питанням 

багатьох підприємств у різних галузях незалежно від форм власності, адже 

поліпшення організації праці та зміцнення трудової дисципліни на всіх 

ланках та рівнях, від працівника до керівника підприємства, не потребують 

значних капіталовкладень і являють собою реальний та значний інструмент 

для зростання ефективності праці та діяльності підприємства.  

Разом з тим влада роботодавця в даному випадку не повинна 

обмежуватись належними орієнтирами з метою забезпечення реалізації 

працівниками своїх прав. Таким чином, необхідність знаходження 

компромісу між дієвими засобами впливу та забезпеченням прав працівників 

на сучасному етапі викликає ряд проблем, враховуючи архаїчність норм, які 

регулюють інститут трудової дисципліни. Правове регулювання дисципліни 
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праці потребує оновлення та узгодження із вимогами реалій сьогодення щодо 

забезпечення ефективності праці. Практичне значення вирішення 

проблематики трудової дисципліни та приведення її правового регулювання 

до належного стану дозволить забезпечити узгоджене та сумлінне виконання 

працівниками своєї трудової функції, що прямо може вплинути на 

ефективність та результативність діяльності кожного окремого підприємства 

та покращення економічної ситуації в цілому. Це може бути досягнуто, в 

тому числі, й за рахунок раціонального використання робочого часу, 

покращення охорони праці та морально-психологічного стану працівників. 

Проблематику правового регулювання трудової дисципліни у тій чи 

іншій мірі досліджували у своїх працях наступні науковці: В.М. Андріїв, 

В.А. Багрій, Н.Б. Болотіна, Н.М. Вапнярчук, С.Я. Вавженчук, Т.М. Вахонєва, 

В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, О.А. Губська, 

С.С. Гринкевич, Ю.М. Гришина, М.В. Данилова, В.В. Дружиніна, 

В.О. Журавель, Т.А. Занфірова, І.Г. Запорожець, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, 

О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, 

С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, О.В. Тищенко, 

Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, Р.І. Чорновол-Ткаченко, В.І. Щербина, 

О.М. Ярошенко та інші. Проте, незважаючи на вагомий внесок учених, 

донині в юридичній літературі, як і в законодавстві, не склалося єдиного 

підходу до розуміння трудової дисципліни саме як правової категорії, а 

також системного підходу до вирішення теоретико-практичних проблем 

правового регулювання трудової дисципліни, що й обумовило актуальність 

дослідження. 

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 бюджетних тем: «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 

 11БФ042-01), яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2011 року по 

31 грудня 2015 року, і «Теорія та практика адаптації 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. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо 

оптимізації правового регулювання трудової дисципліни за трудовим 

законодавством. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання:  

− визначити специфіку правової природи трудової дисципліни; 

− деталізувати позитивні та негативні аспекти сучасного стану 

правового регулювання трудової дисципліни; 

− охарактеризувати мету, завдання та функції правового регулювання 

трудової дисципліни; 

− розкрити зміст принципів та гарантій правового регулювання 

трудової дисципліни; 

− сформувати перелік теоретико-практичних проблем правового 

регулювання трудової дисципліни; 

− з’ясувати значення тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання трудової дисципліни; 

− виокремити напрями запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

правового регулювання трудової дисципліни. 

Об’єктом дослідження є трудові правовідносини. 

Предметом дослідження є правове рeгулювaння трудової дисципліни 

за трудовим законодавством України. 

Методи дослідження. Фундаментом методології дослідження 

дисертаційної роботи слугує комплекс сучасних як загальних, так і 

спеціальних теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ і 
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процесів, котрі мають місце в суспільстві. Для окреслення змісту трудової 

дисципліни, а також для виявлення специфіки даного правового явища, його 

сутності та ознак було використано формально-логічний метод і метод 

аналізу (підрозділи 1.1, 1.2). Метод групування, системно-структурний та 

системно-функціональний методи застосовувалися при обґрунтуванні 

класифікації завдань і функцій, а також системи принципів та гарантій 

правового регулювання трудової дисципліни (підрозділи 2.1, 2.2). Задля 

формулювання наукових дефініцій та при внесенні пропозицій щодо зміни 

і доповнення національного трудового законодавства використовувалися 

логіко-юридичний метод та правила лінгвістики (розділ 1 та розділ 3). 

Застосування порівняльного методу забезпечило вирішення ряду 

теоретичних та практичних проблем правового регулювання трудової 

дисципліни і шляхів їх вирішення (підрозділ 3.1), дозволило визначити 

перелік тенденцій правового регулювання трудової дисципліни (підрозділ 

3.2), а також напрямів запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

правового регулювання трудової дисципліни (підрозділ 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою 

комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням 

новітніх досягнень науки трудового права дослідити основи правового 

рeгулювaння трудової дисципліни, виявити прогалини, недоліки та 

теоретичні і практичні проблеми у вказаній сфері та розробити 

концептуальні шляхи подальшого розвитку даної царини. За результатами 

дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні положення, 

які виносяться на захист і містять елементи наукової новизни. Основними з 

них є такі: 

уперше:  

− виділено комплексний перелік тенденцій правового регулювання 

дисципліни праці, якими названо наступні: 1) організаційно-мотиваційна 

(розкривається через застосування психолого-організаційних засобів 
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стимулювання належного ставлення працівника до виконання своєї трудової 

функції); 2) матеріально-мотиваційна (розкривається у підвищенні 

матеріального становища працівника з метою стимулювання дотримання ним 

дисципліни праці); 3) індивідуально спрямована (розкривається через зміну 

основного джерела регулювання правил дисципліни праці із загальних норм 

законодавства на акти локальної дії в межах кожного окремого 

підприємства); 

− виведено систему позитивних аспектів правового регулювання 

дисципліни праці, яка включає такі складові: 1) комплексний підхід до 

формування та забезпечення дисципліни праці, що проявляється у 

застосуванні різних за своєю правовою природою заходів, які дозволяють 

впроваджувати трудову дисципліну за різними підходами; 2) наявність 

взаємозв’язку між виконанням своїх обов’язків працівником та 

роботодавцем; 3) точне регламентування порядку накладення стягнення, що 

характеризується проходженням ряду стадій; 4) гарантію працівнику на 

надання письмових пояснень  щодо вчиненого дисциплінарного проступку; 

5) можливість застосування до порушника лише одного заходу стягнення; 

− сформульовано систему негативних аспектів сучасного стану 

правового регулювання дисципліни праці, яка включає такі елементи: 

1) відсутність оптимального поєднання централізованого і локального 

правового регулювання; 2) статичність норм правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 3) відсутність розроблених і відповідних реаліям сучасності 

правил внутрішнього трудового розпорядку; 4) відсутність будь-якого 

переліку заохочень, що може бути застосовано роботодавцем до працівника 

за результатами оцінки його діяльності; 5) відсутність систематизації норм, 

що передбачають санкції за дисциплінарне порушення; 6) невідповідність 

регулювання окремих стягнень підзаконними нормативно-правовими актами 

обов’язковій вимозі щодо регулювання даного питання лише законами;  

− виведено перелік проблем, які не були предметом наукових 

досліджень та дискусій у доктрині трудового права, до яких віднесено 
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наступні: 1) колізійність встановлення суб’єкта, який має право на 

притягнення до дисциплінарної відповідальності; 2) невідповідність порядку 

надання заохочень сучасним видам заохочень та неузгодженість належного 

суб’єкта застосування заходів заохочення; 3) відсутність встановленого 

органу, який має право достроково знімати адміністративне стягнення, та 

належного порядку відповідних дій;  

удосконалено:  

– характеристику особливостей правового регулювання трудової 

дисципліни у Швеції, якими названо такі: 1) стабільність. Дана ознака 

проявляється в усталеності норм права та можливості планувати здійснення 

заходів щодо покращення трудової дисципліни, правил трудового розпорядку 

й відповідної охорони праці. Завдяки стабільності правового регулювання 

захист прав працівників та роботодавців є більш дієвим, що впливає й на 

матеріальну забезпеченість та економічну стабільність; 2) рівність. Шведське 

законодавство не визначає домінуючої ролі саме працівника. Така ситуація 

дозволяє розвиватись не управлінським відносинам, а партнерству, що сприяє  

зменшенню психологічного тиску в межах трудового колективу і, як наслідок, 

оптимальним умовам реалізації професійних обов’язків, за яких відсутня 

необхідність у порушенні трудової дисципліни. Тобто відбувається створення 

таких умов праці, при існуванні яких порушення не є вигідним для 

роботодавця чи працівника; 3) збалансованість. Вона передбачає відповідність 

прав та обов’язків працівника і роботодавця. Така збалансованість 

відбувається через високу якість юридичної техніки, яка, у свою чергу, не 

розриває норму права між декількома частинами законодавчого акта, що і 

сприяє уникненню прогалин щодо реалізації професійних обов’язків 

працівника чи заходів забезпечення безпеки з боку роботодавця. Крім того, 

наявність окремого спеціалізованого законодавчого акта  вирішує й питання 

колізій, адже відсутнє дублювання норм та різниця у методах правового 

регулювання трудової дисципліни; 
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– поняття «трудова дисципліна», під яким слід розуміти свідому, 

вольову, добросовісну й правомірну діяльність кожного працівника у 

трудовому колективі та роботодавця, яка регулюється встановленою на 

основі правових принципів системою правових норм, передбачених  

законодавством, трудовим і колективним договорами, виданими на основі та 

відповідно до них, локальними актами підприємства, організації чи установи,  

а також технологічними й виробничими нормативами щодо своєчасного й 

добровільного виконання трудових обов’язків та забезпечення належних 

умов їх реалізації за допомогою методів заохочення й примусу, з метою 

встановлення ефективної організації праці та виконання трудової функції; 

− пропозицію щодо внесення зміни до КЗпП України, яка передбачає  

викладення абзацу 1 статті 140 в наступній редакції: «Трудова дисципліна на 

підприємствах, в установах, організаціях забезпечується застосуванням 

роботодавцем організаційних та соціально-психологічних методів, 

створенням необхідних економічних умов для нормальної 

високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами 

переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. Порядок 

застосування організаційних методів, які можуть звузити обсяг  

охоронюваних законодавством прав працівника, визначається у правилах 

внутрішнього трудового розпорядку»; 

− деталізацію змісту особливостей правового регулювання трудової 

дисципліни в Естонії, а саме: 1) обмежувальний характер. Чітко 

врегульованими є лише обов’язки кожної із сторін та визначено заборони 

щодо діяльності, яка порушує встановлені правила виконання професійних 

обов’язків. Стосовно прав сторін трудових відносин у межах дотримання 

трудової дисципліни, то вони є похідними та окремого визначення не мають; 

2) захисний характер. Дана особливість безпосередньо пов’язана із 

імперативністю методів правового регулювання. Тобто захист полягає у 

встановленні чітких заборон та видів протиправної поведінки у межах 

трудової дисципліни. Варто підкреслити, що відповідальність за порушення 
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заборон постійно деталізується, що й дозволяє застосовувати такий засіб 

більш об’єктивно; 3) загальність. Так, аналіз правового регулювання трудової 

дисципліни у Естонії свідчить, що більшість понять, які використовуються, 

мають загальний характер. Така ситуація дає можливість охопити більшу 

кількість життєвих ситуацій, а отже, й покращити рівень дотримання 

трудової дисципліни; 

дістали подальшого розвитку:  

− пропозиції щодо вирішення проблем правового регулювання 

дисципліни праці, на які у науковій доктрині вчені звертали увагу, а саме: 

1) низький рівень систематизації законодавства (проявляється у досить 

значній кількості нормативно-правових актів, які регулюють питання 

дисципліни праці, однак мають високий рівень неузгодженості змісту); 

2) неврегульоване місце внутрішнього трудового розпорядку (проявляється у 

відсутності базового розподілу та врегулювання формування правил 

внутрішнього трудового розпорядку між нормативно-правовими актами та 

локальними); 3) вузька система стягнень (проявляється у недостатній для 

належного забезпечення дисципліни праці кількості різновидів можливих 

стягнень за порушення дисципліни праці); 

− аргументація, що до прийняття нового Трудового кодексу, який 

регулюватиме трудові відносини загалом та питання дисципліни праці 

зокрема, на основі уніфікації наявного масиву нормативно-правових актів у 

даній сфері запропоновано викласти частину 2 статті 142 КЗпП України у 

наступній редакції: «У разі встановлення вимоги, окремі органи держаної 

влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, з 

урахуванням вимог цього Кодексу та законів, що регулюють їх діяльність, 

для визначених категорій працівників використовують статути і положення 

про дисципліну»; 

− положення про те, що доцільно викласти абзац 1 статті 147 КЗпП 

України в наступній редакції: «За порушення трудової дисципліни до 

працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 1) 
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догана; 2) штраф; 3) звільнення. Законодавством, статутами і положеннями 

про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників 

й інші дисциплінарні стягнення. Сума застосованих до працівника штрафів 

протягом календарного місяця не може перевищувати 20% його місячної 

заробітної плати. При цьому заробітна плата після вирахування застосованих 

штрафів не може бути меншою за встановлену на момент застосування 

штрафу мінімальну заробітну плату для працездатних осіб»; 

− формування подальших шляхів удосконалення правового 

регулювання трудової дисципліни за трудовим законодавством.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення у подальшому 

можуть бути використані: 

у науково-дослідній сфері – для подальших теоретичних досліджень 

особливостей правового регулювання трудової дисципліни за трудовим 

законодавством; 

у правотворчій діяльності – в процесі розробки законопроектів, які 

містять положення щодо трудової дисципліни; 

у правозастосовній діяльності – для оптимізації реалізації складових 

трудової дисципліни у діяльності підприємств, організацій, установ; 

у навчальному процесі – під час підготовки методичних розробок, 

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

«Проблеми трудового права України». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 

права. Усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на 

основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки належать 

автору. Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 
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забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також були оприлюднені на 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 25-26 січня 

2019 року), «Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав 

людини в Україні» (м. Одеса, 08-09 лютого 2019 року), «Право як 

ефективний суспільний регулятор» (м. Львів, 15-16 лютого 2019 року), 

«Правова доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку 

та шляхи розвитку» (м. Харків, 11 жовтня 2019 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях іншої держави, а 

також у чотирьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 

Структура дисертації складається із вступу, трьох розділів, що 

логічно поєднані у сім підрозділів, висновків і списку використаних джерел, 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 226 сторінок. Список 

використаних джерел складається із 216 найменувань і займає 23 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1 Поняття, сутність та ознаки трудової дисципліни 

 

Постійна зміна правового регулювання трудової дисципліни може 

спричинити негативні наслідки у вигляді втрати самої її сутності й мети. 

Саме тому дослідження поняття, сутності й ознак трудової дисципліни є 

актуальним. Воно дозволить встановити чітку систему та задати напрям 

розвитку, визначити належні методи та засоби, принципи, яких необхідно 

дотримуватись. Відповідно, проведення змін можна буде контролювати та 

виправляти залежно від того, наскільки вони відповідають загальній меті чи 

не суперечать поняттю та сутності тощо. Крім того, дане дослідження 

дозволить встановити основу для належного функціонування багатьох інших 

правових інститутів права. Також воно допоможе глибше зрозуміти сутність 

і особливості трудової дисципліни саме працівниками та роботодавцями, 

оскільки від них залежить її реалізація та рівень дотримання. 

Визначення поняття, сутності й особливостей трудової дисципліни 

допоможе підвищити результативність праці, а також її якість, так як, з 

одного боку, встановить чіткі повноваження роботодавця щодо підтримання 

трудової дисципліни, а з іншого – обов’язок працівника її дотримуватись. 

Встановлення чітких меж виступатиме заохоченням та гарантією 

правомірності дій суб’єктів, оскільки неправильні, надмірно широкі чи 

навпаки звужені тлумачення не зможуть бути застосовані. Як наслідок, 

зміниться не лише рівень досконалості правового регулювання, але й 

психологічний клімат у трудовому колективі, вмотивованість та 

зацікавленість працівників,  а також підвищиться їх соціальна координація та 

співпраця. 
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Дослідженням трудової дисципліни та аспектів її забезпечення, 

проблем реалізації і правового регулювання займалась велика кількість 

науковців, а саме: Н.Б. Болотіна, Н.М. Вапнярчук, В.О. Голобородько, 

Г.Ю. Гончаров, І.В. Грошева-Шарапіна, І.О.  Гуменюк, М.І. Іншин, 

С.І. Кожушко, Т.В. Колєснік, Д.Є Кутоманов, І.В. Лазор, І.В. Марченко, 

Л.М. Мозолюк-Боднар, Є.Ю. Подорожній, В.А. Процевський, 

В.В. Форманюк, О.В. Черкасов, Р.І. Черновол-Ткаченко та інші вчені.  

Поняття трудової дисципліни є основоположним для правильного 

розуміння та належної реалізації багатьох інститутів трудового права, таких 

як дисциплінарне правопорушення, проступок, дисциплінарна 

відповідальність тощо. Саме завдяки встановленню трудової дисципліни 

можливе збереження правопорядку на виробництві, адже вона виступає 

показником правомірної або ж неправомірної поведінки. А отже, саме через  

розуміння сутності трудової дисципліни можливо сказати, чи діяльність як 

працівника, так і роботодавця була в межах, встановлених певними 

правилами з трудової дисципліни, чи ні. Поняття трудової дисципліни 

визначає основу, принципи та засоби, якими вона буде реалізовуватись та 

функціонувати незалежно від конкретного виду підприємницької діяльності.  

З метою глибшого розкриття поняття трудової дисципліни необхідно 

спершу проаналізувати дефініцію поняття власне дисципліни, так як вона є 

частиною досліджуваної категорії, яка, в свою чергу, повинна відповідати 

усім її вимогам та особливостям. Тож дисципліна є значно ширшим за 

обсягом поняттям, що не може відноситись лише до однієї наукової галузі. 

Сучасний український словник надає їй наступне визначення: «Твердо 

встановлений порядок, дотримання якого є обов’язковим для всіх членів 

даного колективу» 1. Таким чином, можна зробити висновок, що 

дисципліна передбачає наявність правил, які визначають процес певної 

діяльності, та власне суб’єктів, що їх дотримуються. Коло цих суб’єктів 

обмежене, а отже, й самі правила можуть змінюватись залежно від сфери 

діяльності. Крім того, оскільки такий порядок має бути «твердо 
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встановлений», він повинен забезпечуватись певною владою, примусом 

та/або відповідальністю. 

Більш широке визначення надано в Словнику іншомовних термінів 

О.С. Мельничука: «Дисципліна – це певний обов’язковий порядок поведінки 

членів трудового колективу, громадян, діяльності організації, що відповідає 

нормам права й моралі суспільства або вимогам певної організації» 2.У  

суспільстві завжди існує загальнообов’язкова дисципліна і спеціальна 

дисципліна, обов’язкова лише для членів певної організації 2. Крім 

перерахованих вище особливостей, у даному визначенні увага 

зосереджується на базі для формування порядку, що є важливим як у 

соціальному (означає їх легітимацію), так і в правовому аспекті (визначає 

рівень відповідності верховенству права та законності). Водночас 

відповідність вимогам організації повинна мати певні застереження щодо 

використання, оскільки останні мають бути сформовані лише відповідно та 

основі правових норм і визначати особливості реалізації лише в їх межах.   

На думку Л.М. Мозолюк-Боднар, поняття дисципліни можна 

тлумачити як сукупність зовнішніх елементів (вимоги, правила, норми 

суспільства) та внутрішніх елементів (належна свідома поведінка особи) у 

відносинах, що виникають між людьми, суспільством та державою і, 

відповідно, характеризують дане явище у всьому різноманітті проявів 3, 

с. 218. У даному ж визначенні, на відміну від попередніх, робиться наголос 

на двох основних елементах, що необхідні для існування дисципліни: 

теоретичному та фактичному. Теоретичний полягає у встановленні правил, а 

практичний – у їх виконанні. Рівень же дисципліни залежатиме від обох. 

Разом з тим від того, наскільки вдало було визначено правила, залежатиме і 

їх дотримання. Крім того, виділено багаторівневість дисципліни, що може 

бути встановлена як на локальному рівні, так і на загальнодержавному. 

Тож на основі проаналізованих думок можна зробити висновок, що 

дисципліна – це  свідома, вольова й правомірна діяльність кожного 

члена певного колективу, яка регулюється і забезпечується правовими 
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актами, соціальними правилами та створеними на основі й у 

відповідності з ними нормами організації. 

Розглядаючи поняття трудової дисципліни, зазначимо, що спершу  

варто зупинитись на дискусійному питанні щодо її співвідношення із 

дисципліною праці, оскільки різноманітність підходів учених до даного 

питання викликає на практиці неправильне розуміння та застосування 

правових норм. Тож на основі аналізу теоретичних робіт з даного питання 

можна виокремити два основних підходи до вирішення зазначеного питання: 

ототожнення обох понять та включення трудової дисципліни до дисципліни 

праці. 

Так, В.В. Форманюк розглядає дисципліну праці  як  обов’язкове для 

усіх працівників підлягання встановленому трудовому розпорядку і належне 

виконання трудових обов’язків, передбачених законодавством, колективним 

договором, угодою, локальними нормативно-правовими актами, трудовим 

договором 4, с. 7. Дане визначення ототожнює два поняття та розглядає 

дисципліну праці як процес виконання трудового розпорядку й обов’язків. 

Водночас саме трудовий розпорядок складається із порядку взаємовідносин 

між роботодавцем та працівником, тобто містить як права, так і обов’язки. 

Крім того, незважаючи на використання даного терміна, його трактування 

ігнорує роль роботодавця у забезпеченні трудової дисципліни.  

Ще одну дефініцію, що ототожнює поняття «дисципліна праці» та 

«трудова дисципліна», надає С.М. Прилипко, який, зокрема, зазначає: 

«Дисципліна праці як інститут трудового права є сукупністю правових норм, 

що регулюють внутрішній трудовий розпорядок та визначають трудові 

обов’язки сторін трудового договору, а також методи забезпечення 

виконання цих обов’язків» 5, с. 564. У даному випадку вказано й на 

приналежність дисципліни праці до правової сфери та трудового права. 

Також констатовано, що дисципліна стосується не лише працівника, але й 

роботодавця. Проте інститут будь-якої галузі права, в тому числі й трудового 

права, є системою,  а не сукупністю. Автор включає до дисципліни праці як 
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норми, що регулюють її діяльність, так і норми, що забезпечують таку 

діяльність (щодо заохочень належної поведінки або ж покарання за 

неправомірну поведінку), відповідно, вони усі взаємопов’язані між собою. 

Отже, використовувати поняття «сукупність», що означає просто набір 

певних норм, є недоречним. 

Дещо інше бачення дисципліни праці має Т.В. Колєснік, що трактує її 

як обов’язкове для всіх учасників колективної праці добровільне дотримання 

правил трудової поведінки, підпорядкування наказам (розпорядженням) 

роботодавця, його уповноважених суб’єктів, що базуються на правилах 

внутрішнього трудового розпорядку, трудовому договорі і не суперечать 

національним нормам чинного законодавства 6, с. 24. Дане визначення є 

правильним щодо наведених положень про суб’єктів та нормативно-правові 

акти. Водночас у ньому не враховано велику кількість інших важливих 

аспектів поняття, таких як заходи забезпечення, мета, принципи тощо. 

Розглядаючи інший підхід щодо включення трудової дисципліни до 

дисципліни праці, Р.І. Чорновол-Ткаченко зазначає, що дисципліна праці 

складається з трудової, технологічної та виробничої дисципліни. Трудова 

дисципліна як форма суспільного зв’язку людей у процесі виконання ними 

трудових функцій з обов’язковим підпорядкуванням учасників певному 

розпорядку 7, с. 16. Відповідно, трудова дисципліна є лише однією із 

частин дисципліни праці, межі якої надано в авторському визначенні. Аналіз 

останнього дозволяє сказати, що трудова дисципліна тлумачиться не як 

правовий інститут. Формулювання «форма зв’язку людей» говорить про 

наявність відносин, проте висновок саме про правовідносини буде 

безпідставним, так як у визначенні не зазначено про формування розпорядку 

на основі правових приписів чи моральних норм,  а також залишено поза 

увагою конкретних суб’єктів трудової дисципліни. Отже, робити висновок 

про межі трудової дисципліни на основі даного визначення видається 

недоцільним. 
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Дещо ширше визначення поняття дисципліни праці  надає І.В. Лазор, а 

саме:   «Дисципліна праці – це порядок поведінки на підприємстві, в 

установі, організації, що включає вимоги функціонального, організаційного і 

морально-етичного характеру, забезпечує координацію дій учасників 

спільного трудового процесу, рентабельність виробничої діяльності і 

належний психологічний клімат у колективі 8, с. 4. Тобто дисципліна 

охоплює велику кількість аспектів управління, не всі з яких можливо 

встановити лише за допомогою права (психологічний клімат у трудовому 

колективі, рівень взаємовідносин між працівниками та роботодавцем тощо). 

Дисципліна праці складається з інститутів технічного, психологічного, 

організаційного, господарського та правового забезпечення. Останній, у свою 

чергу, дозволяє налагодити належне функціонування решти шляхом 

передбачення відповідальності за їх порушення чи встановлення нормативів. 

Відмінне від попередніх бачення проблеми співвідношення дисципліни 

праці та трудової дисципліни має В.В. Жерипко, котрий зазначає, що від 

трудової дисципліни слід відмежовувати поняття технологічної дисципліни 

та виробничої дисципліни. Так, технологічна дисципліна працівників полягає 

в дотриманні технічних правил на виробництві – це частина їхньої трудової 

дисципліни 9, с. 322. Відповідно, хоч автор і визнає різницю між трудовою 

дисципліною та іншими видами, проте у нього відсутнє поняття дисципліни 

праці. Включення усіх інших видів дисципліни саме до трудової можливо 

пояснити визначальною та всеосяжною роллю права, без якого неможливо 

чітко реалізувати і технологічну, і виробничу дисципліну. Водночас 

забезпечення їх правом не заперечує особливу природу предмета та відносин 

щодо дотримання технологічної і виробничої дисципліни, хоча вони мають 

інші засоби та методи. Відповідно, включення останніх до дисципліни праці 

є невиправданим. 

Тож на основі проаналізованих наукових позицій можна дійти 

висновку щодо співвідношення понять «трудова дисципліна» та «дисципліна 

праці». Слід зазначити, що у соціальному контексті дані поняття є різними за 
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обсягом - трудову дисципліну можна віднести до дисципліни праці через 

спільність їх мети. Використовуючи формально-юридичний метод, можна 

встановити, що дисципліна праці та трудова дисципліна є поняттями 

тотожними, оскільки у даному випадку розглядається лише правова сторона 

питання. Разом з тим, на нашу думку, більш доречним є використання 

терміна «трудова дисципліна», оскільки він у достатній мірі розкриває 

правову сутність поняття, його приналежність до трудового права і водночас 

не суперечить загальносоціальному розумінню, що спрощує тлумачення 

даного поняття не лише ученими-правниками, але й безпосередньо 

працівниками, які на практиці повинні дотримуватись такої дисципліни. 

Крім того, аналіз наукових поглядів дозволив виокремити наступну 

проблему, яка стосується поняття трудової дисципліни. Так, можна виділити 

декілька підходів до розуміння досліджуваного поняття: об’єктивний, 

суб’єктивний та їх поєднання.  І.О. Гуменюк трактує трудову дисципліну як 

сукупність нормативно-правових приписів, які регулюють обов’язки сторін 

трудових правовідносин, спрямованих на забезпечення належного процесу 

праці; обов’язок роботодавця створити працівнику умови праці, необхідні 

для виконання трудової функції, та обов’язок працівника неухильно 

додержуватись правил поведінки, установлених у централізованих 

(наприклад, у дисциплінарних статутах) та локальних (наприклад, правилах 

внутрішнього трудового розпорядку) нормативних актах [10, с. 21]. Автором 

обрано об’єктивний підхід до розуміння трудової дисципліни, що полягає у 

виділенні  ролі впливу правових актів на поведінку осіб. Варто наголосити на 

правильному уточненні щодо прав і обов’язків кожної із сторін трудових 

відносин. Водночас використання  виразу «сукупність нормативно-правових 

приписів» не зовсім точно відображає взаємозв’язок між актами, оскільки 

існує певна ієрархічність нормативно-правових актів та приписів, що вони 

містять. Тому доцільно вживати термін «система». Крім того, запитання 

викликає використання терміна «припис», що вживається стосовно 

законодавства. Це пов’язано з тим, що трудова дисципліна є повноцінним 
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інститутом не лише законодавства, але й права, відповідно, складається з  

правових норм.  

Саме з точки зору правового інституту розглядає трудову дисципліну 

Н.Б. Болотіна, визначаючи її наступним чином: «Трудова дисципліна – це 

сукупність правових норм, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, 

установлюють трудові обов’язки працівників і власника або уповноваженого 

ним органу, визначають заходи заохочення за успіхи в праці» [11, с. 522. 

Незважаючи на застосування виразу «правові норми», зазначимо, що дана 

дефініція має цілий ряд недоліків, що стосуються тлумачення трудової 

дисципліни як сукупності, а також визначення нового суб’єкта трудових 

відносин – власника. Останній викликає цілий ряд питань щодо 

співвідношення із роботодавцем, свого правового статусу у трудових 

відносинах тощо. Звісно, що забезпечуватись трудова дисципліна може й за 

допомогою заохочення, однак не варто зовсім ігнорувати і ролі юридичної 

відповідальності. 

Більш широке визначення, засноване на об’єктивному підході, надає 

 С.І. Кожушко, пропонуючи дисципліну праці розуміти як засновану на 

принципах моралі систему нормативно-правових актів, що регламентують 

порядок дотримання суб’єктами трудових правовідносин належного 

виконання своїх трудових обов’язків за допомогою методів заохочення та 

примусу, які забезпечують належний процес праці [12, с. 31]. У ньому 

особливо варто відзначити виділення автором мети трудової дисципліни, що 

полягає у створенні умов для належного процесу праці. Також заслуговує на 

увагу виділення базису для системи нормативно-правових актів, яким є 

принципи моралі. Погоджуючись із автором, все ж зазначимо, що його слід 

доповнити складовими, на основі яких формується система й принципи 

права, що є вищою формою існування принципів моралі, а також позбавлені 

суб’єктивізму й забезпечуються примусом.  

А.Ю. Пашерстник розглядає трудову дисципліну як свідоме й негайне 

виконання працівниками своїх обов’язків, безпосереднє здійснення наказів і 
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розпоряджень своїх начальників, досконале знання своєї справи й 

постійному її виконання 13, с. 189. У даному визначенні автор 

використовує суб’єктивний підхід. Він розкривається через пріоритетність 

саме поведінки суб’єкта, а не встановлення правової норми. Часто роль 

останьої зовсім нівелюється. До позитивних рис визначення, наданого 

автором, слід віднести виділення психологічного аспекту дисципліни щодо 

свідомого й своєчасного виконання доручень роботодавця. Водночас серед 

суб’єктів трудової дисципліни зустрічається поняття «начальник», правовий 

статус якого є не визначеним. Також рамки можливого змісту наказів і 

розпоряджень не зазначені, як і їх нормативний або правовий характер. Тому 

використання такого визначення поняття трудової дисципліни може 

спричини цілий ряд колізій і прогалин у законодавстві, а на практичному й 

теоретичному рівні цілу – низку непорозумінь й неправильних тлумачень.  

Нову ознаку додає В.О. Голобородько, який тлумачить трудову 

дисципліну наступним чином: «Свідоме, добросовісне виконання 

працівником своїх трудових обов’язків, добровільне дотримання 

встановленого порядку, своєчасне й точне виконання наказів і розпоряджень 

адміністрації по роботі» [14]. Так, автором названо ще одну внутрішню 

складову трудової дисципліни – добросовісність. Водночас дотримання 

встановленого порядку є добровільним саме через можливий вплив на нього 

не лише працівника і його волі, але й неправомірного примусу з боку 

роботодавця. Дані ознаки  у поєднанні із правовою основою є критеріями, що 

відрізняють трудову дисципліну від правил, свавільно встановлених 

роботодавцем. Водночас у визначенні автора вживається термін 

«адміністрація», який потребує конкретизації щодо суб’єктів, які до нього 

входять: роботодавець та уповноважені ним особи. 

 В.Ф. Опришка тлумачить трудову дисципліну як обов’язок 

дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку 

(статутів, положень про дисципліну), технологічних, санітарних та інших 

встановлених норм 15, с. 470. Аналіз даного визначення дозволяє 
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стверджувати про його обмеженість. Така ситуація пов’язана із вузьким 

колом суб’єктів, оскільки трудова дисципліна включає в себе як обов’язки 

працівника, так і права й обов’язки роботодавця щодо встановлення й вимог 

дотримання такої дисципліни. Також слід зазначити, що доречніше вживати 

щодо технологічних та санітарних правил термін «нормативи». Це 

підкреслює відсутність у них правової складової.  

Найбільш правильно, використовуючи суб’єктивний підхід, трактує 

поняття трудової дисципліни Н.М. Вапнярчук. Вона визначає його як 

добросовісне й обов’язкове виконання всіма працівниками своїх трудових 

обов’язків, установлених трудовим законодавством, колективним договором, 

угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором, а також 

своєчасне виконання наказів і розпоряджень роботодавця 16, с. 170. У 

даному визначенні поєднано суб’єктивне ставлення працівника до 

добросовісності й обов’язковості правових актів, що розміщені у різних 

законодавчих та локальних актах, проте залишено поза увагою мету, 

нормативну сторону трудової дисципліни та роль роботодавця. 

Варто зазначити, що саме суб’єктивний підхід використовує й 

законодавець. Наприклад, згідно із ст. 2 Положення про дисципліну 

працівників гірничих підприємств дисципліна праці на роботах у шкідливих і 

небезпечних підземних умовах розкривається через додержання всіма 

працівниками вимог законодавства про охорону праці, нормативно-правових 

актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, до царини 

управління яких належать гірничі підприємства, наказів і розпоряджень 

власника або уповноваженого ним органу, приписів спеціально 

уповноважених органів державного нагляду, а також цього Положення 17. 

Хоча таке визначення є профільним, можна виділити декілька важливих 

особливостей стосовно поняття трудової дисципліни. По-перше, це 

дотримання вимог, встановлених не лише законодавством та роботодавцем, 

але й спеціалізованими органами, по-друге, виділення ролі охорони праці у 

трудовій дисципліні, оскільки рівень охорони праці є одним із показників 



 

 

23 

правомірності встановленої трудової дисципліни та можливості працівником 

її дотримання.  

Водночас деякі вчені вважають за доцільне виділяти як об’єктивну, так 

і суб’єктивну сторони трудової дисципліни. Так, В.В. Форманюк зазначає, 

що  дисципліну праці можливо розглядати в об’єктивному та суб’єктивному 

значеннях. В об’єктивному значенні під дисципліною праці він розуміє 

сукупність правових норм, які встановлені з метою підтримання певного 

правопорядку в організації. В суб’єктивному значенні під дисципліною праці 

автор має на увазі рівень дотримання працівниками своїх конкретних 

обов’язків відповідно до укладеного трудового договору чи закріплених у 

локальних актах підприємства 18, с. 231. Аналіз таких визначень дозволяє 

виділити цілий ряд недоліків як в об’єктивному, так і в суб’єктивному 

підходах. Щодо об’єктивного значення, то знову ж стикаємось із розумінням 

інституту трудового права як сукупності, що неправильно з причин, 

наведених вище. Крім того, така система складається не лише з правових 

норм, але й нормативів. Хоча слід відзначити й позитивний момент, який 

полягає у встановленні призначення правових норм, – забезпечення 

правопорядку в організації. Щодо суб’єктивного визначення, то тлумачення 

його саме як рівня дотримання викликає цілий ряд запитань стосовно того,  

яким чином правове забезпечення впливає на трудову дисципліну, чи не 

доцільніше визначати рівень через поєднання даних двох елементів поняття 

трудової дисципліни. Крім того, суб’єктивна сторона ігнорує увесь спектр 

правових та нормативних актів, що використовуються при регулюванні 

трудових відносин. Таким чином, підхід щодо застосування обох значень 

трудової дисципліни є комплексним та доречним, проте самі визначення, 

надані автором, є недостатньо широкими, тому їх використання видається 

недоцільним. 

Згідно із зазначеним підходом  розуміє трудову дисципліну 

 О.А. Грішнова, виділяючи її широкий та вузький зміст. У вузькому аспекті 

трудова дисципліна – це дотримання правил внутрішнього трудового 
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розпорядку підприємства. У широкому розумінні дисципліна праці полягає у 

сумлінному виконанні працівниками всіх своїх службових обов’язків [19, с. 

238]. На жаль, використання навіть двох розумінь недостатньо задля 

розкриття всього обсягу поняття трудової дисципліни, оскільки залишаються 

поза увагою майже усі нормативні і правові акти щодо трудової дисципліни. 

Також потребує більш глибокого розкриття поняття службових обов’язків 

працівника щодо порядку встановлення, правових та соціальних основ тощо. 

Є.Ю. Подорожній виділяє нормативний та особистий аспект трудової 

дисципліни. Згідно з першим дисципліна являє собою відповідний 

нормативно-правовий інститут, тобто сукупність однорідних норм, які 

встановлюють ряд вимог до поведінки працівника під час виконання ним 

своєї трудової функції. Особистий аспект трудової дисципліни проявляться 

через рівень внутрішнього усвідомлення та сприйняття працівником тих 

трудових обов’язків, що покладаються на нього, і готовність належним 

чином їх виконувати 20, с. 281. У даному випадку автор доволі чітко та 

конкретно проводить межу між нормативним та особистим аспектом. Можна 

зробити висновок, що особистий аспект полягає у ставленні самого 

працівника до дисципліни, а нормативний – у закріпленні на рівні 

законодавства основних положень щодо необхідного функціонування 

трудової дисципліни. Водночас будь-яка діяльність повинна передбачати 

способи й методи реалізації, загальну системну ціль, чого не було 

виокремлено. 

Деякі автори намагаються у власних тлумаченнях або ж відійти від 

об’єктивного чи суб’єктивного підходу, або ж поєднати їх найбільш 

оптимальним чином. Так, М.І. Іншин акцентує увагу на тому, що трудова 

дисципліна  – це установлений нормами права порядок взаємовідносин 

учасників суспільних відносин, що визначає процедурні елементи реалізації 

останніми своїх прав і виконання обов’язків у процесі трудової діяльності в 

тій чи іншій сфері суспільного виробництва [21, с. 357]. Дане визначення 

вдало поєднує правові норми та їх вплив на суспільні відносини, 
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підкреслюючи їх регулятивну роль. Разом з тим трудова дисципліна 

складається не лише із процесуальної частини щодо її реалізації, але й з 

великої кількості матеріальних норм, що власне й визначають такі права й 

обов’язки. 

На думку В.І. Прокопенка, трудова дисципліна є установленим 

нормами права порядком взаємовідносин учасників трудового процесу, який 

визначає точне виконання ними своїх трудових функцій 22, с. 403. 

Визначення, надане автором, найбільш вдало виділяє межі поняття та його 

суб’єктів. Проте варто його доповнити положеннями щодо нормативів та 

мети самої трудової дисципліни, її належного функціонування.  

З незвичного боку до вирішення даної проблеми підійшла 

Л.О. Чиканова, котра трактує трудову дисципліну як необхідну умову 

(елемент) будь-якої колективної праці незалежно від галузі економіки, 

організаційно-правової форми організації й соціально-економічних відносин 

у суспільстві, в яких вона протікає [23, с. 50]. Дійсно, незалежно від 

особливостей того чи іншого підприємства трудова дисципліна власне й 

забезпечує його функціонування, а отже, саме від її рівня залежать й інші 

показники підприємства щодо отриманого прибутку, швидкості амортизації 

тощо. Дане твердження досить повно розкриває сутність та призначення 

трудової дисципліни, але не виділяє усіх її ключових позицій. 

Тож на основі усіх проаналізованих наукових визначень та думок, 

використовуючи формально-логічні методи та загальнофілософський підхід, 

можемо дійти висновку, що трудова дисципліна – це свідома, вольова, 

добросовісна й правомірна діяльність кожного працівника у трудовому 

колективі та роботодавця, яка регулюється встановленою на основі правових 

принципів системою правових норм, передбачених у законодавстві, 

трудовому й колективному договорах, виданих на основі та відповідно до 

них, локальних актах підприємства, організації чи установи,  а також 

технологічними й виробничими нормативами щодо своєчасного й 

добровільного виконання трудових обов’язків та забезпечення належних 
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умов їх реалізації за допомогою методів заохочення й примусу, з метою 

встановлення ефективної організації праці та виконання трудової функції.  

Таким чином, поняття трудової дисципліни є комплексним, воно 

допомагає визначити основу для подальшого функціонування усіх трудових 

відносин, допомагає врівноважити та забезпечити відносини між 

роботодавцем і працівником шляхом визначення чіткого порядку виконання 

кожним власних обов’язків та прав. Крім того, дане поняття за допомогою 

утвореної системи допоможе постійно удосконалювати трудові відносини та 

методи їх регуляції через встановлення напряму й завдань, що 

змінюватимуться залежно від змін у суспільстві та досягнутого рівня 

реалізації.  

Важкість розуміння трудової дисципліни пов’язана із 

багатоаспектністю та залежністю її від теоретичного і практичного втілення, 

що визначають саму сутність даного поняття, яка дозволить глибше 

зрозуміти мету й способи реалізації трудової діяльності, її особливості. Саме 

сутність трудової дисципліни дозволить виділити взаємозв’язок між 

нормативною, матеріальною частиною та соціальним значенням і 

реалізацією. Внаслідок цього можливо буде вдосконалити законодавче 

регулювання, зробити його більш наближеним до реальних умов праці та 

потреб як роботодавців, так і працівників. 

 З’ясувати сутність трудової дисципліни можливо на основі аналізу 

поняття загальної дисципліни. Найбільш ґрунтовне дослідження даного 

питання здійснив Л.М. Мозолюк-Боднар, який зазначає наступне: «З 

психологічної точки зору, при дослідженні дисципліни основний акцент 

робиться на дисциплінованості як складному комплексі соціально-

психологічних якостей особистості, з етичної сторони дисципліна 

розглядається як моральні відносини, що забезпечують порядок поведінки 

людей; історики, аналізуючи дисципліну, особливо підкреслюють її 

ідеологічний характер; економісти вивчають дисципліну як обов’язкову 

умову узгодженої діяльності людей у процесі виробництва; філософи 
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осмислюють дисципліну як гносеологічну та конкретно-практичну цінність» 

3, с. 217. Тобто усі аспекти, перелічені автором, можна назвати елементами 

сутності, вони усі взаємопов’язані. Один з цих аспектів неможливо 

реалізувати у відриві від інших. У контексті трудової дисципліни 

психологічний аспект проявляється у ставленні самого працівника й 

усвідомленні ним необхідності дотримуватись трудової дисципліни, а також 

в усвідомленні роботодавцем необхідності забезпечення належних умов 

праці для працівника; з етичної сторони трудова дисципліна розкривається 

через добросовісність та своєчасність виконання покладених на суб’єктів 

трудових відносин обов’язків тощо. Кожен з даних аспектів досліджує 

окрема наука, результати якого корисні саме в правовому сенсі, який 

забезпечує належне правове регулювання інших елементів сутності. 

Так, В.О. Процевський виділяє декілька складових трудової 

дисципліни: по-перше, це не тільки своєчасний прихід на роботу та її 

своєчасне закінчення, а й раціональне й ефективне використання робочого 

часу, бережливе ставлення до матеріальних цінностей, економія ресурсів 

тощо; по-друге, неабиякими чинниками закріплення дисципліни трудящих є 

вміння працювати, швидкість, інтенсивність праці, якнайкраща її організація; 

по-третє, це ефективність самого процесу праці, її якість, що потребує 

постійного підвищення; по-четверте, це результат і прояв ідейно-морального 

виховання. Дисципліна праці виявляється в задоволенні результатами своєї 

праці працівником [24, c. 25]. Таким чином, автор розглядає у власному 

дослідженні й економічний, й ідеологічний, й психологічний аспекти 

трудової діяльності. Однак у ньому зовсім не враховано теоретичної частини 

щодо належного правового регулювання, а також забезпечення дотримання 

через комплекс засобів та методів. 

Дещо вужче трактує сутність трудової дисципліни Д.Є. Кутоманов, 

який зазначає, що трудова дисципліна є складним соціально-економічним 

явищем, яке потребує постійного забезпечення з боку учасників трудових 

правовідносин, що полягає у вольовій поведінці роботодавця і найманого 
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працівника (трудового колективу) з приводу виконання встановлених правил 

спільної діяльності [25, с. 403. Таким чином, наголос робиться на 

соціальному аспекті трудової діяльності. Проте серед позитивних моментів 

слід відзначити врахування й ролі права шляхом виділення термінів «трудові  

відносини», «трудовий колектив». Дійсно, корінь усіх правових понять 

знаходиться у їх ширших соціальних аналогах. Разом з тим використання 

задля забезпечення трудової дисципліни правових норм та засобів є значно 

ефективнішим, ніж встановлення правил спільної діяльності 

Досить точно визначає соціальний аспект трудової дисципліни 

Р.І. Чорновол-Ткаченко, який звертає увагу на те, що трудова дисципліна 

адаптує особистість до певного стереотипу поведінки, який притаманний і 

визнаний у цьому колективі 7, с. 16. Тобто мова йде про певний вплив з 

боку колективу й роботодавця на працівника щодо встановлення такого типу 

поведінки, що забезпечував би їх інтереси та не суперечив би їм. Важливо, 

що такий вплив є добровільним, він здійснюється за допомогою позитивних 

заходів щодо заохочення та пояснення, що стає зрозумілим через 

використання терміна «адаптація», тобто поступова зміна й пристосування.  

Найбільш широко описує соціальну сторону трудової дисципліни 

Д.Є. Кутоманов у дисертаційному дослідженні. Він визначає її як здобуток 

виключно колективу, тобто об’єднання різних індивідів із спільною метою. Її 

функціонування завжди пов’язано з людськими комунікаціями, 

спілкуванням, морально-психологічними аспектами. Дисципліна 

виражається у внутрішньому переконанні трудівника виконувати чи не 

виконувати трудовий обов’язок. Заходи заохочення та примусу виступають 

актами соціальної взаємодії 26, с. 11. Саме дане твердження дозволяє 

найбільш яскраво проілюструвати взаємозв’язок між різним елементами 

сутності трудової дисципліни. Так, заохочення й примус з правової точки 

зору є заходами забезпечення, водночас їх застосування розкриває й 

соціальну сторону щодо актів взаємодії. Такі ж положення стосуються й 

виконання трудових обов’язків. Так, реалізація трудових обов’язків 
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автоматично розкриває психологічну, правову, економічну й соціальну 

сутність трудової дисципліни.  

Трудову дисципліну варто розглянути й у правовому контексті її 

сутності, що, в свою чергу, має декілька складових. Так, І.В. Марченко  

зазначає, що вона є одним із принципів правового регулювання трудових 

відносин, відображає зміст чинного трудового законодавства у сфері 

встановлення порядку в процесі трудової діяльності, а також забезпечення 

виконання обов’язків суб’єктами цих відносин 27, с. 55. Погоджуємось із 

тлумаченням трудової дисципліни як принципу, оскільки вона дійсно 

впливає на зміст багатьох інститутів. Водночас його зміст потребує більшої 

деталізації, так як виконання забезпечується за допомогою спеціальних 

заходів та засобів, а вже їх вибір може здійснюватися на основі принципу. 

Сутність трудової дисципліни, на думку О.В. Черкасова, полягає у 

тому, що вона може забезпечуватись як позитивними заходами (створенням 

належних умов),  так і негативними, які застосовуються до порушників 

дисципліни праці. У зв’язку з цим дисципліна праці, перш за все, має 

характеризуватись через позитивну відповідальність працівника, тобто 

сумлінне виконання ним своїх обов’язків. Забезпечення трудової дисципліни 

шляхом застосування до порушника трудової дисципліни дисциплінарних та 

громадських заходів впливу має бути скоріше винятком, аніж правилом 28, 

с. 293. Дійсно, дисципліна може забезпечуватись різними способами. 

Водночас тлумачення трудової дисципліни лише через засоби забезпечення 

значно звужує можливості й обсяг даного поняття. Для забезпечення 

необхідний певний предмет, на який і буде спрямовуватись дія. Дана наукова 

позиція не дозволяє зробити висновок про існування такого предмета. 

В.В. Форманюк зазначає, що трудову дисципліну можна розглядати як: 

1) правове відношення; 2) правовий інститут; 3) елемент індивідуальних 

трудових правовідносин; 4) фактичну поведінку працівників, що виражається 

в обов’язковому підляганні встановленим правилам поведінки; 

5) взаємозв’язок суб’єктів трудових правовідносин 4, с. 6. Такий перелік, на 
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нашу думку, можна віднести до складових правової сутності трудової 

дисципліни. Водночас постає питання про необхідність виділення багатьох 

складових, так як правове відношення, елемент індивідуального трудового 

правовідношення та взаємозв’язок суб’єктів трудових відносин потребують 

подальшого дослідження щодо їх співвідношення. Фактична поведінка 

набагато яскравіше розкривається через соціальний і психологічні аспекти 

сутності. Що ж до правового інституту, то дане поняття є виключно 

правовим та повинно впливати на системність, що не розкрито  автором. 

Саме тому використання даного підходу є недоцільним.  

Таким чином, на основі проаналізованих наукових поглядів можна 

дійти висновку, що сутність трудової дисципліни варто розглядати в 

поєднанні та взаємному впливі трьох основних її складових: 

економічної, соціальної та правової. Так, економічна складова трудової 

дисципліни полягає у продуктивності працівника, оскільки прибуток 

підприємства залежить від того, наскільки якісно, швидко й компетентно 

кожен працівник виконує свої трудові обов’язки. Водночас економічна 

складова трудової дисципліни проявляється, зокрема, і в матеріальному 

забезпеченні з боку роботодавця, що може проявлятись як у вигляді премій, 

так і у вигляді штрафів.  

Соціальна складова сутності трудової дисципліни розкривається 

через суспільні відносини між державою, роботодавцем та працівником. В 

основному – це трудові та пов’язані із ними відносини. Разом з тим між 

працівниками виникають і неформальні відносини всередині трудового 

колективу. В сукупності вплив, який здійснюють на конкретного працівника 

його взаємовідносини із будь-якими іншими суб’єктами трудового права, і 

формує бачення необхідності дотримання трудової дисципліни. Відповідно, 

чим свідоміші,  довірливіші та засновані на суспільній моралі відносини 

складаються, тим кращий і вищий рівень дотримання трудової дисципліни, 

продуктивності, комфортності умов праці на підприємстві. 
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Правова складова сутності трудової дисципліни пов’язана із 

відповідністю правового регулювання існуючим трудовим відносинам. Така 

відповідність забезпечується шляхом визначення на законодавчому рівні 

основних принципів, понять, мети й завдань, дозволених методів та способів 

врегулювання трудової дисципліни. Уже на основі законодавства повинні 

видаватись нормативи та стандарти, що визначають  порядок у різних сферах 

підприємництва, а також локальні акти, які стосуються конкретного 

підприємства. Саме правове забезпечення дозволяє зробити трудову 

дисципліну ефективний інструментом для регулювання діяльності 

працівника та  формального врівноваження його прав із інтересами 

роботодавця.  

Тож трудова дисципліна є комплексним поняттям, яке містить у собі 

велику кількість елементів, що також можуть бути віднесені й до інших 

інститутів трудового права або навіть іншої наукової сфери. Саме тому 

важливим є дослідження особливостей та ознак трудової дисципліни. Воно 

дозволить встановити межі поняття, відділити його від синонімічних та 

суміжних, таких як трудові обов’язки, правила трудового розпорядку, 

дисципліна праці тощо. Необхідно наголосити, що усі ознаки є 

взаємопов’язаними та лише разом дозволяють розкрити зміст поняття.  

Ознаки трудової дисципліни варто розглянути в аспекті їх поділу на 

загальні та спеціальні. Так, загальні ознаки характерні для трудової 

дисципліни через її зв’язок з категоріями «дисципліна» та «трудове право». 

Відповідно, для виділення загальних ознак спершу необхідно провести їх 

дослідження.  

Так, М.І. Іншин виділяє наступні ознаки: а) наявність об’єктивного 

характеру, що виникає як необхідність впорядкування спільної діяльності 

учасників суспільних відносин; б) її прояв як у системі встановлених 

правових приписів, так і у фактичному їх виконанні цими учасниками; 

в) встановлений нормами права порядок взаємовідносин учасників 

правовідносин у будь-якому інституційно-організаційному утворенні 21, 
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с. 357. Таким чином, можна зробити висновок про чіткий взаємозв’язок між 

ознаками, названими автором. Проте точних ознак та критеріїв поділу не 

використано, тобто розкрито сутність ознак без їх назви. 

Л.М. Мозолюк-Боднар зазначає, що трудова дисципліна є однією із 

форм суспільного зв’язку суб’єктів, що формується та реалізується в процесі 

спільної діяльності 3, с. 219. Тож можливо виділити такі ознаки, як 

формалізованість та взаємовідносини. Однак для відповідності трудової 

дисципліни даним ознакам потрібно додати правовий характер. Тільки тоді  

варто говорити про правову визначеність та трудові правовідносини. 

Отже, на основі проаналізованих наукових думок можна виділити 

наступні загальні ознаки: 

1) імперативність; 

2) правову основу; 

3) соціальність зв’язків. 

Ознака імперативності проявляється через функції, які виконують 

суб’єкти трудових відносин. Так, згідно із Сучасним українським словником 

імперативний – це той, що вимагає беззастережного підпорядкування, 

реагування, виконання; наказовий 1. У контексті трудової дисципліни ця 

ознака розкривається через обов’язки, що виконують як працівники, так і 

роботодавці. 

Роботодавець виступає одночасно як суб’єктом, що встановлює 

дисципліну, так і тим, хто їй підпорядковується. Водночас обов’язком 

роботодавця є саме встановлення трудової дисципліни, за допомогою якої 

забезпечується виконання, реагування та наказовість. Беззастережне 

підпорядкування працівника трудовій дисципліні проявляється через 

дотримання та виконання ним своїх трудових функцій і обов’язків. 

Крім того, імперативність полягає у використанні принципу 

«дозволено тільки те, що прямо передбачено законом». Щодо роботодавця, 

то даний принцип полягає у можливості ним видавати локальні акти та 

встановлювати уточнюючи правила лише відповідно до закону, не 
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порушуючи його меж. Якщо вести мову про працівника, то даний принцип 

полягає у його обов’язку чітко дотримуватись визначеного порядку 

виконання трудової функції, правил виробничої та технологічної безпеки і 

правил поводження із технікою. За порушення або невиконання заборони 

передбачена відповідальність. В першу чергу, мова йде про дисциплінарну 

відповідальність, але у випадку більш серйозних наслідків, може бути й 

цивільна, адміністративна та кримінальна.  

В.О. Голобородько зазначає, що без забезпечення порядку праці не 

може бути належної трудової дисципліни, без якої порушується сам процес 

колективної праці 14, с. 264. Відповідно, імперативність проявляється й у 

самій сутності трудової дисципліни. Тобто незалежно від того, як функціонує 

та якими методами управляється підприємство, воно не може існувати без 

трудової дисципліни.  

Правова основа як ознака трудової дисципліни проявляється в її 

формуванні на основі правових принципів, а також розкритті трудової 

дисципліни як принципу. Отже, лише той порядок та діяльність, спрямована 

на його реалізацію, можуть вважатись трудовою дисципліною, що відповідає 

правовим і соціальним принципам. 

Крім того, правова основа полягає у регулюванні трудової дисципліни 

великою кількістю різноманітних нормативно-правових актів. Згідно із 

ст. 140 Кодексу законів про працю трудова дисципліна забезпечується 

створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 

високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами 

переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю 29. 

Кодексом визначаються головні умови для трудової дисципліни. Однак у 

ньому не зазначено ні точного визначення, ні принципів, через що дане 

питання вирішується уже в підзаконних профільних нормативно-правових 

актах. 

Підзаконні нормативно-правові акти часто врегульовують одне й те ж 

питання зовсім різними способами. Так, аналіз Положення про дисципліну 
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працівників гірничих підприємств свідчить про логічно правильну структуру 

17, оскільки надано визначення, передбачено обов’язки кожної із сторін 

трудового правовідношення, а також можливість застосування заохочень та 

відповідальності. Проте зміст іншого підзаконного акта – Положення про 

дисципліну працівників залізничного транспорту – вже не такий позитивний 

30. Найперше, у документі не визначено поняття дисципліни працівників, 

що дає можливість притягувати до відповідальності за будь-яку дію, яку 

роботодавець вважає порушенням, незалежно від справедливості такого 

твердження. Крім того, точно визначеними є обов’язки лише працівника, а 

обов’язки роботодавця окреслені виразом «має бути прикладом у дотриманні 

законності, дисципліни, норм моралі», що знову ж таки дає простір для 

неправильного тлумачення та колізійного застосування. Можна зробити 

висновок, що хоч дисципліна праці і має правову основу, законодавче її 

забезпечення є доволі неоднорідним та потребує підвищення рівня 

системності.  

Соціальність зв’язків у трудовій дисципліні розкривається через умови 

формування будь-якої дисципліни. Як випливає із визначення, дисципліна 

формується у колективі, який адаптує поведінку кожного окремого члена до 

стандартної й належної поведінки. Відповідно, між ними формуються й 

соціальні зв’язки. У трудовій дисципліні розширюється коло суб’єктів, що 

утворюють такі зв’язки. Є.Ю. Подорожній зазначає, що досліджувана ознака 

проявляється через наступне: необхідну ініціативу при реалізації 

покладеного на працівника доручення; неухильне дотримання законів, 

розпоряджень і правил, що діють на підприємствах і в установах; 

максимальне ущільнення робочого дня, раціональне використання робочого 

часу; охорону власності; виконання встановлених норм виробітку; 

забезпечення високої якості роботи; суворе збереження довіреної йому по 

службі державної темниці. Щодо керівного складу, то його суб’єктів трудова 

дисципліна зобов’язує: подавати своїм підлеглим приклад виконання 

службового обов’язку; забезпечувати всі умови для безперебійної роботи; 
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видавати чіткі накази й розпорядження, перевіряти їх реалізацію і 

застосовувати до підлеглих засоби як заохочування, так і дисциплінарного 

впливу [20, с. 280]. Отже, соціальний зв’язок – це зв’язок між роботодавцем 

та працівником у вигляді трудових правовідносин, це відносини між 

працівником та трудовим колективом та останнім із роботодавцем. Він 

формується в процесі здійснення зазначеними суб’єктами своїх функцій та 

повноважень. 

Водночас сумлінність дотримання трудової дисципліни кожним із 

учасників залежить від міцності соціальних зв’язків, оскільки авторитетність 

та чесність роботодавця сприятиме утвердженню бажання працівника не 

вести протиправну діяльність, що шкодить керівнику, а дружні та довірливі 

відносини у трудовому колективі, засновані на соціальній свідомості й 

відповідальності сприятимуть здійсненню контролю за добросовісністю чи 

недобросовісністю діяльності з боку суспільства, а також зміненню способу 

поведінки кожного працівника у колективі. 

Розглядаючи спеціальні ознаки трудової дисципліни, зазначимо, що 

вони дозволяють виділити її особливості. Саме спеціальні ознаки 

відображають природу, сутність трудової дисципліни, внаслідок чого 

визначають її межі. Хоча дане питання й було неодноразово досліджено 

науковцями, проте спільного підходу так і не було досягнуто.  

Так, О.О. Погрібний акцентує увагу на тому, що трудову дисципліну 

характеризують такі елементи: чесна й сумлінна праця; своєчасне й точне 

виконання розпоряджень власника (уповноваженого ним органу); 

підвищення продуктивності праці; поліпшення якості продукції; виконання 

технологічної дисципліни; додержання вимог охорони праці; дотримання 

техніки безпеки та виробничої санітарії; збереження та зміцнення власності 

підприємств, установ, організацій 31. Проте дане твердження скоріше 

перераховує складові сутності трудової дисципліни, ніж її ознаки. Зазначені 

ознаки повинні бути лаконічними і характерними для кожного елемента 

сутності, чого не можна сказати про ознаки, наведені автором. 
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Більш точно розкриває ознаки трудової дисципліни Г.Ю. Гончаров, що 

відносить до них наступні: має власне правове регулювання; має виконавчий 

зміст, що полягає у сумлінному виконанні суб’єктами трудових відносин 

покладених на них обов’язків; реалізується у двох аспектах: в об’єктивному – 

як сукупність правових положень; суб’єктивному – як фактичне їх 

додержання; забезпечення виконання трудової дисципліни, що носить як 

заохочувальний, так і каральний характер; передбачення особливих форм 

зв’язків і стосунків між відповідними суб’єктами 32, с. 7. У даному випадку 

досить чітко та правильно розкрито сутність ознак, хоч вони так і не були 

названі. Таким чином, реалізацію у двох аспектах можна віднести до бінарної 

природи, а особливі форми стосунків розглядати в якості спеціального 

зв’язку. Таке визначення дозволило б швидше розуміти, про що йде мова, та 

лаконічніше передавати сутність тієї чи іншої ознаки. 

Досліджуючи питання трудової дисципліни в органах прокуратури, 

І.В. Грошева-Шарапіна виділяє наступні її характерні риси: в основі трудової 

дисципліни лежить принцип єдиноначальності, який забезпечує 

категоричність та імперативність у реалізації наказів та вказівок керівника 

прокуратури; вона передбачає особливий порядок притягнення до 

дисциплінарної відповідальності; має спеціальний перелік заходів 

заохочення та спеціальних стягнень, особливий порядок оскарження 

дисциплінарних стягнень 33, с. 8. Відповідно, можна зробити висновок про 

певні особливості, що характерні й для трудової дисципліни загалом. Так, це 

імперативність й особливість застосування, зв’язок з іншими інститутами 

тощо. Водночас такі ознаки мають переважно загальний, а не спеціальний 

характер. 

Тож на основі аналізу наукових підходів та згідно з визначенням 

поняття трудової дисципліни до спеціальних ознак можна віднести: 

1) спеціалізованість засобів забезпечення; 

2) диференційованість; 

3) формалізованість. 
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Спеціалізованість засобів забезпечення як ознака полягає у меті й 

особливості їх застосування. Зазвичай для регулювання будь-якої діяльності 

використовують лише один метод, що одночасно виступає й гарантією її 

реалізації. Водночас для трудової дисципліни використовують як заохочення, 

так і відповідальність. 

Як і будь-який інший режим (стан, порядок), трудова дисципліна 

вимагає здійснення заходів щодо її забезпечення і підтримки. Досягається це 

за допомогою різних методів і засобів, які в загальному вигляді можна 

поділити на ті, що пов’язані із переконанням, та ті, що орієнтовані на примус 

34, с. 184. Метою використання заохочень для забезпечення трудової 

дисципліни є підвищення мотивації та особистої зацікавленості у працівника, 

а також профілактика порушень. У ролі заохочення можуть 

використовуватись надбавки та премії до заробітної плати або ж інші види 

привілеювання за належно виконану роботу. Проте найбільш ефективним 

методами заохочення є не правові чи економічні, а психологічні. Саме за 

допомогою них можна впливати на працівників щодо мотивації, зміцнювати 

соціальний зв’язок та підвищувати рівень соціальної, економічної, правової 

культури. Таким чином, їх діяльність відповідатиме критеріям 

добросовісності, свідомості й добровільності. 

Юридична відповідальність як засіб забезпечення трудової дисципліни 

також характеризується власними особливостями щодо виділення 

спеціального її виду – дисциплінарної. Дисциплінарна відповідальність 

полягає в обов’язку працівника відповідати перед керуючим суб’єктом або 

уповноваженим органом за скоєний ним дисциплінарний проступок, сутність 

якого полягає в невиконанні або неналежному виконанні працівником 

покладених на нього трудових чи службових обов’язків, і понести 

дисциплінарні стягнення, передбачені законодавством України 35, с. 23. 

Відповідно, метою дисциплінарної відповідальності є як покарання 

порушення, так і попередження його вчинення. Крім того, обов’язковим 

елементом виступає відшкодування завданої шкоди, якщо така мала місце.  
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Ознака диференційованості полягає у великій кількості варіацій 

трудової дисципліни. Так, хоча внутрішня її будова і свідчить про 

імперативність, проте організовувати трудову дисципліну можна будь-яким 

чином, але відповідно до законодавства. Отже, на кожному виробництві, 

підприємстві  вона буде відрізнятись залежно від факторів впливу, до яких 

можна віднести сферу діяльності, умови праці, рівень охорони праці, 

екологічність і технологічність ведення діяльності тощо. 

Диференційованість розкривається й у різноманітності завдань, що 

виконує трудова дисципліна. Так, І.М. Швець зазначає, що завданнями є 

сприяння досягненню високої якості результатів праці окремо взятого 

працівника та всього виробництва в цілому, створення таких умов для 

працівників, щоб вони працювали з повною віддачею, проявляли ініціативу й 

новаторство у праці, підвищення ефективності виробництва й 

продуктивності праці кожного працівника, сприяння охороні здоров’я під час 

трудової діяльності, охороні праці кожного працівника й усього колективу в 

цілому 36. Відповідно, завдання щодо трудової дисципліни можуть 

стосуватись працівника, роботодавця та держави. Водночас усі вони єдині 

стосовно досягнення мети, яка полягає в ефективному функціонуванні та 

організації праці. 

Також диференційованість являє собою бінарний спосіб її реалізації, 

тобто передбачення трудової дисципліни у нормативно-правових актах та 

фактичному її дотриманні при виконанні правових приписів. Сутність даної 

ознаки розкривається через необхідність у теоретичному передбаченні 

основних положень щодо трудової дисципліни, порядку та послідовності 

виконання працівником трудових обов’язків, яких лише потім працівник 

додержується у процесі своєї трудової діяльності. Отже, поєднання 

теоретичного та практичного втілення є єдиним способом належної реалізації 

трудової дисципліни. 

Останньою спеціальною ознакою є формалізованість, тобто наявність 

обов’язкової форми дотримання трудової дисципліни. Розглядаючи 
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формалізованість права, Р.І. Радейко визначає, що вона, реалізовується 

виключно в нормативно-юридичній формі, найбільш оптимальній для 

держави, через саму систему внутрішньої організації держави та механізм 

взаємодії останньої із суспільством (не тільки вплив на суспільство, а й 

зворотний вплив соціуму на державу) 37, с. 52. Використовуючи дане 

твердження у контексті дослідження трудової дисципліни, зазначимо, що 

формалізованість впливає не лише на працівника, але й на роботодавця. 

Крім того, форма є зовнішнім виразом змісту, а отже, від того, 

наскільки правильно підібрана форма, залежатиме й правильність 

відображення змісту, його надмірне звуження чи розширення. Відповідно, 

трудова дисципліна може бути надмірно суворою, що порушуватиме права 

працівників, застосовуватиме лише метод примусу та відповідальності. За 

таких обставин ніяких зв’язків між працівником та роботодавцем не 

встановиться. Натомість надмірно спокійна трудова дисципліна, без 

визначених меж дозволеної поведінки, заборон та покарань призведе до 

безсистемності, безініціативності та хаотичності. Тобто форма трудової 

дисципліни повинна забезпечувати баланс між двома можливими проявами. 

Єдиним шляхом забезпечити такий баланс є відповідність змісту трудової 

дисципліни та трансформація форми разом із зміною суспільних відносин 

щодо трудової дисципліни. 

Формалізованість трудової дисципліни, в свою чергу, розкривається 

через наявність порядку та процесу її здійснення. Саме порядок визначає 

способи, послідовність дій, які при правильному виконанні будуть вважатись 

дотриманням трудової дисципліни. Порядок повинен буди логічним, 

ефективним, ергономічним, оскільки лише за таких умов його можна буде 

вважати справедливим. Така ситуація пов’язана із прагненням кожної 

людини максимально раціонально використовувати власний час, а отже, 

працівник з метою швидшого виконання покладених на нього обов’язків 

буде шукати оптимальний шлях. Порядок трудової дисципліни можна 

вважати належним, якщо забезпечується дана оптимальність, тобто правнику 
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не потрібно порушувати дисципліну і водночас додержуватись основних 

правових приписів та принципів. 

Отже, трудова дисципліна є фактором, що впливає на належне 

функціонування як праці на виробництві, так і на правильне тлумачення і 

застосування інститутів трудового права. Трудова дисципліна розкривається 

через соціальну, економічну та правову сутність, а отже, її дослідження 

безпосередньо впливає на зміну уявлень у даних сферах науки, а також на 

практичне втілення через підвищення рівня соціального, економічного 

забезпечення та спосіб правового регулювання. Таким чином, поняття, 

сутність та особливості трудової дисципліни допомогли прослідкувати її 

важливість і виділити проблемні моменти у сучасному тлумаченні та 

реалізації. 

 

1.2 Особливості сучасного стану правового регулювання трудової 

дисципліни 

 

Трудовій дисципліні як правовому явищу в межах трудових 

правовідносин приділялась завжди велика увага. Пов’язано це з тим, що 

дотримання працівниками певного розпорядку, координації діяльності та 

злагодженості в роботі є необхідною умовою не лише успішної організації 

трудового процесу, але й високої продуктивності праці. 

Завдяки дисципліні праці впроваджуються як правила поведінки та 

взаємодії працівників, так і заходи їх заохочення та примусу, що спонукає 

працівників до належного та якісного виконання своєї трудової функції.  

Правове регулювання трудової дисципліни виступає підґрунтям для 

реалізації можливості застосування всіх необхідних заходів з метою 

необхідного забезпечення дисципліни праці, що надає відповідному 

правовому інституту ознак стабільності, організованості та впорядкованості, 

оскільки запроваджує загальновідомі і обов’язкові правила поведінки 
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учасників трудових відносин, встановлюючи належний нормативний 

порядок дисципліни праці.  

Правове регулювання дисципліни праці досліджували у своїх працях 

такі вчені: Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, Н.Д. Гетьманцева, М.І. Іншин, 

Т.В. Колеснік,  С.І. Кожушко, І.В. Лазор, С.С. Лукаш, М.О. Міщук, 

А.С. Пашков, С.М. Прилипко, Ю.В. Топчеєва, В.В. Форманюк, Н.М. Хуторян 

та інші науковці. 

Актуальність дослідження сучасного стану правового регулювання 

трудової дисципліни пов’язана із необхідністю забезпечення належного рівня 

правового забезпечення у відповідних правовідносинах. Водночас 

виокремлення позитивних та негативних аспектів такого регулювання 

дозволяє своєчасно виправити недоліки законодавства, зокрема ліквідувати 

прогалини, неузгодженості та архаїзми законодавства, та розвивати ті 

частини законодавства, які безперечно є позитивними явищами у ньому. 

Стосовно проблематики дослідження відзначимо, що Кодекс законів 

про працю, яким врегульовано відповідні правовідносини, був ухвалений   

1971 року, однак частині його норм притаманний сучасний характер, що 

пояснюється змінами, внесеними до цього нормативно-правового акта, 

починаючи з 1991 року.  

Проте українське законодавство потребує прийняття Трудового 

кодексу, який би забезпечив сучасне регулювання трудових відносин, 

зокрема в частині дисципліни праці. Отже, результати дослідження можуть 

бути використані під час підготовки та удосконалення тексту нового закону з 

метою недопущення повторного впровадження недоліків трудового 

законодавства, які мають місце на сучасному етапі. 

Відзначається, що до цього часу правове регулювання трудової 

дисципліни розвивалося шляхом посилення дисциплінарної відповідальності 

за трудове правопорушення, однак в умовах ринкової економіки, виходу 

українських підприємств на міжнародний ринок акцент робиться на більш 

чіткому регламентуванні взаємних прав та обов’язків сторін трудових 
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правовідносин і належному стимулюванні високої якості роботи працівника 

[38, с. 322-323]. Підставою для відповідних змін стала зміна суті 

правовідносин між роботодавцем та працівником, набуття останнім значної 

кількості прав, що забезпечують належний рівень умов праці та можливість 

вільного вибору роботодавця. 

У той же час необхідно звернути увагу на позицію С.І. Кожушко, яка 

полягає у тому, що, впроваджуючи нові методи правового регулювання 

дисципліни праці, не слід відкидати здобутки і досвід правового регулювання 

дисципліни праці, які склалися протягом історичного розвитку суспільства 

[39, с. 73]. Поряд із цим важливим є врахування нових реалій правовідносин, 

які продиктовані впровадженням ринкової економіки, що, в свою чергу, 

вимагає використання нових підходів як до регулювання трудових відносин 

загалом , так і до дисципліни праці зокрема. 

Отже, для розуміння правового регулювання трудової дисципліни, її 

особливостей, позитивних та негативних моментів необхідно розглянути 

генезис даного правового явища, що дасть можливість оцінити ефективність 

сформованого діючого правового забезпечення в даній сфері та вкаже на 

недоліки, які необхідно ліквідовувати. Окрім того, порівняльний аналіз 

сучасного стану правового регулювання охорони праці та регулювання 

відповідного інституту в попередні історичні періоди дозволить виокремити 

характерні особливості, що відрізняють сучасний стан регулювання від його 

ретроспективних станів. 

Трудове право України проходить наразі складний період свого 

розвитку – перехід від централізованого регулювання до ринкових відносин. 

Серцевину трудового права завжди складали кодекси, а тому історія 

трудового права загалом й історія становлення та розвитку законодавства про 

дисципліну праці зокрема слід розглядати у зв’язку з процесом його 

кодифікації. 

Однак, як відзначає І.В. Лазор, з 1835 року до середини ХІХ століття 

регулювання здійснюється переважно на локальному рівні, пріоритет 
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хазяйської влади роботодавця визнаний законом, а основним способом 

забезпечення дисципліни праці була дисциплінарна відповідальність [8, c. 8]. 

Таким чином, вбачається, що в дореволюційний період історії нашої держави 

основним видом врегулювання трудової дисципліни були саме локальні акти. 

Відзначимо, що на даний час суспільство рухається саме до врегулювання 

даного питання на локальному рівні. 

За роки існування УСРР (УРСР) на її території діяли три кодекси 

законів про працю (КЗпП). Це КЗпП Російської Соціалістичної Федеративної 

Радянської Республіки (РСФРР) 1918 року, КЗпП УСРР 1922 року та КЗпП 

УРСР 1971 року. На даний час фактично здійснюється четверта кодифікація 

трудового права України, яка має завершиться прийняттям нового не тільки 

за змістом, але й за назвою Трудового кодексу. Відзначимо, що в процесі цієї 

кодифікації розробникам варто використати досвід попередників і нові ідеї 

сучасності, які з’явилися у зв’язку з переходом від планової економіки до 

ринкової. 

Стосовно КЗпП РСФРР, який був прийнятий 10.12.1918, відзначається, 

що його основна заслуга полягає в тому, що він проголосив нові принципи –

принципи «соціалістичної організації праці». Серед цих принципів 

найважливішими були наступні: а) загальний обов’язок працювати та право 

на працю; б) обов’язок виконувати встановлену міру праці та право на 

оплату праці; в) обов’язок дотримуватися дисципліни праці та радянських 

законів; г) право на відпочинок, матеріальне забезпечення та інші [40, с. 18-

20]. Отже, саме даним Кодексом вперше було запроваджено концепцію 

трудової дисципліни на законодавчому рівні, яка в подальшому 

видозмінювалась, однак через важливість для трудових відносин є 

врегульованою і на даний час. 

Щодо конкретики впроваджених норм, які регулювали дисципліну 

праці, то І.Я. Кісєльов вказував, що в даному Кодексі основна увага 

приділялася регламентації трудової повинності, невиконання якої 

загрожувало позбавленням волі [41, с. 123]. Тобто регламентувався основний 
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обов’язок працівника – виконання трудової функції. Відповідальність могла 

наставати за невиконання даного обов’язку.  

С.І. Кожушко вказує, що норми стосовно дисципліни праці були 

закріплені в спеціальному розділі, який у майбутньому склав основу 

регулювання дисципліни праці в радянському трудовому праві. Стаття 113 

КЗпП покладала на працівників і органи управління підприємствами 

обов’язок щодо точного виконання норм виробітку і правил внутрішнього 

розпорядку. За систематичне невиконання норм виробітку працівники за 

постановою оціночної комісії могли бути переведені на іншу роботу із 

зниженням заробітної плати [42, c. 154]. Можемо зазначити, що висновки 

дослідників стосовно санкцій дещо розходяться. Але основним для нашого 

дослідження є висновок щодо факту правопорушення, який спричиняє 

притягнення особи до відповідальності, – невиконання або недобросовісне 

виконання трудової функції. Окрім того, можемо констатувати виникнення 

правил трудового розпорядку, порушення яких також має наслідком 

застосування до порушника санкцій.  

В умовах громадянської війни значно посилилась боротьба за 

встановлення суворої трудової дисципліни. За порушення на виробництві 

практикувалися різноманітні покарання, такі як зменшення премій, 

відрахування із заробітної плати, позбавлення продовольчого пайка, передача 

на розгляд товариському дисциплінарному суду, звільнення з роботи [42, 

c. 154]. Даний крок був здійснений керівництвом країни з метою збільшення 

трудових ресурсів та належного виконання ними трудової функції. Для 

досягнення відповідної цілі було розширено види та кількість можливих 

санкцій, які застосовувались до порушників трудової дисципліни. 

У Кодексі законів про працю 1922 року дисципліні праці була 

присвячена тільки одна стаття – ст. 43. Вона забороняла дисциплінарні 

штрафи, за винятком випадків, передбачених спеціальними узаконеннями і 

правилами внутрішнього трудового розпорядку [43, с. 100]. На думку 

професора І Я. Кисельова, в літературі ця стаття трактувалася як принципове 
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допущення дисциплінарних штрафів, хоча на практиці вони не набули 

поширення [41, с. 156]. У даний період фактично був послаблений тиск на 

робітників з боку роботодавців, що дозволяло створювати більш паритетні 

відносини з працівниками.  

Однак уже з 1929 року адміністрація державних підприємств отримала 

право накладати (без попередньої санкції оціночно-конфліктної комісії) будь- 

які покарання, включаючи звільнення працівника. Керівники підприємств за 

незастосування дисциплінарних покарань також притягувалися до 

дисциплінарної відповідальності і навіть могли бути звільнені [42, c. 154]. 

Таким чином, у вказаний період можемо спостерігати, з одного боку, 

посилення тиску на працівників, що було зумовлене прийняттям нової 

процедури застосування стягнень, зокрема без погодження іншим органом, 

повноваження якого поширювались на дану сферу, з іншого боку, –

розширення кола суб’єктів, які могли стати особами, до яких застосовується 

дисциплінарне стягнення. 

М.О. Міщук зауважує, що застосування дисциплінарних стягнень у цей 

період регламентувалося на локальному рівні. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку включали табелі стягнень, в яких зазначалося, яким 

стягненням піддається працівник за порушення тих чи інших правил. Ці 

стягнення мали морально-виховний характер, наприклад, догана, 

попередження. За систематичні порушення або грубе порушення дисципліни 

праці передбачалося звільнення [44, c. 27]. Тобто вченим акцентується увага 

на новому переході до локального врегулювання  дисципліни праці, що 

цілком узгоджується із попередніми висновками. Разом з тим слід зосередити 

увагу на тому, що види стягнень були передбачені спеціальними табелями, а 

це вже в той період виключало можливість свавільного їх застосування. Дана 

обставина є надзвичайно важливою з огляду на довіру працівників до 

справедливої оцінки їх роботи та порушень. 

У 30-40 роки XX століття адміністративне втручання в трудові 

відносини посилюється, внаслідок чого за дисциплінарні порушення 
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передбачаються заходи адміністративної і кримінальної відповідальності [44, 

c. 27]. У 1930 році за злісне порушення трудової дисципліни була введена 

кримінальна відповідальність, а за запізнення більше ніж на 20 хвилин 

запроваджене звільнення. З 1932 року за один прогул працівника звільняли, а 

також позбавляли відомчого житла, продовольчих і промтоварних карток [45, 

c. 154]. У 1940 році розширилось визначення прогулу. Тепер прогулом 

вважалась відсутність на роботі більше 20 хвилин. За такий прогул 

встановлювалася кримінальна відповідальність у вигляді виправних робіт за 

місцем роботи на строк до 6 місяців з утриманням із заробітної плати до 25 % 

заробітку. Такий порядок забезпечення трудової дисципліни зберігся до 1956 

року [45, c. 154]. Отже, в даний період спостерігається впровадження досить 

суттєвих санкцій за порушення трудової дисципліни, що було пов’язано із 

необхідністю мобілізації трудових ресурсів та належного виробництва 

необхідної кількості продукції у воєнний період. Крім того, можемо 

спостерігати чітке визначення деяких правопорушень, зокрема прогулу, та 

кваліфікацію даного проступку, що дає можливість зробити висновок про 

поступовий розвиток інституту трудової дисципліни і його складових частин. 

Водночас за деякі порушення встановлювались санкції, які не відповідали 

розміру шкоди, заподіяної роботодавцю, та мали занадто сильний каральний 

характер. 

У період лібералізації суспільства (50-60 роки XX ст.) були внесені 

зміни щодо дисциплінарної відповідальності. Указом Президії Верховної 

Ради СРСР від 26.04.1956 була відмінена кримінальна відповідальність за 

прогул і самовільне залишення підприємства, а із всіх засуджених за ці 

правопорушення судимість знімалась. У той же час за прогул без поважних 

причин працівник позбавлявся права на отримання надбавки за вислугу років 

у розмірі до 25% або міг бути звільнений з роботи із записом про це в 

трудовій книжці [45, c. 154]. Отже, в післявоєнний період та період зміни 

вищого керівництва держави було знову послаблено каральний характер 
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застосовуваних санкцій. Окрім того, простежується тенденція до накладення 

санкцій, які мали матеріальний характер.  

На противагу попереднім кодексам, у КЗпП УРСР 1971 року правове 

регулювання дисципліни праці здійснювалося окремим X розділом, котрий 

названо «Трудова дисципліна». Цей розділ закріплював обов’язки робітників, 

службовців, адміністрації, правила внутрішнього трудового розпорядку, 

методи забезпечення трудової дисципліни, заохочення і стягнення за 

порушення трудової дисципліни і порядок їх застосування. Згідно із ст. 147 

КЗпП за порушення дисципліни праці встановлювалися такі дисциплінарні 

стягнення: 1) зауваження; 2) догана; 3) сувора догана; 4) переведення на 

нижчеоплачувану роботу на строк до трьох місяців або переведення на 

нижчу посаду на той же строк; 5) звільнення. У діючій редакції даної статті 

КЗпП збереглось лише два з наведених видів покарань, а саме догана та 

звільнення. Однак стаття 147 КЗпП України містить відсильну норму на інше 

законодавство, положення, статути, якими можуть бути встановлені інші 

види дисциплінарних стягнень. Загалом відповідні зміни свідчать про значну 

лібералізацію відповідальності за порушення вимог до дисципліни праці в 

порівнянні з минулими періодами. 

Враховуючи наведене, можемо вказати, що сучасний стан правового 

регулювання дисципліни праці є наслідком тривалої еволюції законодавства, 

яке змінювалась в залежності від потреб суспільства під впливом окремих 

соціокультурних та політичних етапів в історії України. Ретроспективний 

аналіз правового регулювання дисципліни праці показав, що на попередніх 

історичних етапах інститут дисципліни праці відзначався застосуванням 

досить вагомих за своєю тяжкістю санкцій, що дозволяє зробити висновок 

про значний каральний характер відповідальності, до якої притягувались 

порушники дисципліни праці в попередніх історичних періодах. 

Таким чином, першою особливістю сучасного стану правового 

регулювання дисципліни праці є ліберальний характер відповідальності 

за її порушення. Відзначимо, що дана особливість проявляється саме в 
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порівняльному аналізі правового регулювання даного питання в історичному 

аспекті. При цьому значний каральний характер санкцій за порушення 

трудової дисципліни в нормативних актах, що передували діючому Кодексу 

законів про працю, ми не можемо із впевненістю назвати негативним 

явищем, оскільки посилення покарання припадало на воєнні періоди, коли 

необхідність у праці зростала, тому державою було обрано саме такий спосіб 

залучення додаткових трудових ресурсів, що, з одного боку, було 

вимушеною мірою, з іншого боку, враховуючи природу трудових відносин, 

відповідне підняття рівня відповідальності за порушення дисципліни 

спотворювало саму суть трудових відносин, закріплюючи абсолютно 

нерівноправне становище працівника та роботодавця. 

На сучасному етапі правове регулювання дисципліни праці 

здійснюється на основі норм ст. 140 «Забезпечення трудової дисципліни» 

КЗпП України. Також КЗпП України встановлює умови та заходи 

забезпечення трудової дисципліни, до яких відносять такі елементи 

організації праці, як розподіл прав і обов’язків, відповідальності між 

працівниками, встановлення відповідного порядку на підприємстві згідно з 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, застосування заходів впливу 

за порушення трудової дисципліни. 

Г.І. Чанишева зауважує, що зміст сучасного інституту дисципліни 

праці включає правову регламентацію прав та обов’язків учасників 

трудового процесу, стимулювання сумлінної праці. Якщо досі правове 

регулювання трудової дисципліни розвивалося шляхом посилення 

дисциплінарної відповідальності за трудове правопорушення, то в умовах 

ринкової економіки, виходу українських підприємств на міжнародний ринок 

акцент робиться на більш чіткому регламентуванні взаємних прав та 

обов’язків сторін трудових правовідносин і належному стимулюванні 

високої якості роботи працівника [38, c. 322]. Отже, вченою підтверджується 

попередній висновок щодо необхідності зменшення карального характеру 

дисциплінарної відповідальності в трудових відносинах, що, на її думку, 
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пов’язується із переходом до ринкової економіки. Поряд із цим 

наголошується на розвитку взаємних прав та обов’язків працівника та 

роботодавця, а також, що є досить важливим, на стимулюванні працівників. 

Цілком погоджуємось із тезою, що саме стимулювання працівників є 

передумовою ефективного виконання ними своєї трудової функції.  

Аналізуючи наведений вище підхід, можемо дійти висновку, що 

вченою було віднесено до дисципліни праці такі три основні складові: 

відповідальність, права та обов’язки і стимулювання.  

В.В. Форманюк, розглядаючи дисципліну праці як один з інститутів 

трудового права, вказує, що це система норм, які регулюють внутрішній 

трудовий розпорядок організації, обов’язки робітника і роботодавця, що 

встановлює також заходи заохочення за відповідну доброякісну працю, 

успіхи у праці та дисциплінарну відповідальність за порушення дисципліни 

праці [18, c. 231]. Отже, до попереднього переліку додається і внутрішній 

трудовий розпорядок, що, на нашу думку, також відіграє визначальну роль у 

правому регулюванні дисципліни праці. 

Ю.В. Топчеєва вказує, що правовий механізм забезпечення нормальної 

дисципліни праці в організації ґрунтується на двох взаємообумовлених 

методах: заохоченні за сумлінну працю та покаранні порушників трудової 

дисципліни; ці ж методи властиві й правовому механізму хазяйської влади 

роботодавця. Керуючись статтями 143, 144 і 146 КЗпП [29], роботодавець 

заохочує працівників за успіхи у праці і карає несумлінних працівників на 

підставі статей 147-149 КЗпП [29]. При цьому застосування заходів 

заохочення і дисциплінарних стягнень, зазначених у відповідних статтях 

КЗпП України, відноситься, як правило, до виключної компетенції 

роботодавця як володаря господарської влади в організації. Цим 

підкреслюється незалежність роботодавця у налагодженні трудової 

дисципліни в організації і його лідерська роль у цій справі в порівнянні з 

трудовим колективом та громадськими організаціями, що функціонують в 

організації. Таке положення слід визнати цілком відповідним ринковому 
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характеру сучасних трудових відносин [46, c. 755]. Підтримаємо висновок 

вченої щодо переліку складових інституту дисципліни праці, а також 

позицію стосовно наявності на сучасному етапі правового регулювання 

деякої незалежності роботодавця в можливості впровадження дисципліни 

праці. При цьому саме подібна децентралізація впливу на трудові відносини 

є показником впровадження в законодавство щодо дисципліни праці 

основних засад ринкової економіки. 

На думку С.М. Прилипка, дисципліна праці як інститут трудового 

права є сукупністю правових норм, що регулюють внутрішній трудовий 

розпорядок та визначають трудові обов’язки сторін трудового договору, а 

також методи забезпечення виконання цих обов’язків. Крім того, дисципліна 

праці виступає як елемент трудових правовідносин, який полягає в обов’язку 

працівника підкорятися дисципліні праці даного виробництва, його 

внутрішньому трудовому розпорядку [5, с. 564]. Вважаємо дану позицію не 

зовсім коректною, оскільки дисципліна праці хоч і відображає необхідність 

працівника виконувати належним чином та у встановленому порядку свою 

трудову функцію, проте вона ще й зобов’язує роботодавця створити належні 

умови праці відповідному працівнику. 

І.В. Лазор у своїй роботі приділяє особливу увагу дослідженню методів 

переконання і заохочення та їх соціальної значущості як засобу забезпечення 

дисципліни праці. Водночас вчений акцентує увагу на тому, що економічні й 

організаційні чинники впливу на дисципліну праці не є самостійними 

засобами забезпечення дисципліни праці, а входять до методів переконання, 

заохочення і примусу [8, c. 10]. Як зазначалося вище, правове регулювання 

дисципліни праці передбачає наведені вченим види методів, завдяки яким 

досягається дисципліна праці. Необхідно відзначити, що наведені методи як 

складові інституту дисципліни праці мають різну правову природу, однак 

знаходять своє відображення в межах одного правового інституту. 

Отже, другою ознакою сучасного стану правового регулювання 

дисципліни праці є комплексність, що розкривається в наявності 
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сукупності правових засобів, які мають різну правову природу, однак 

застосовуються із метою забезпечення належного рівня трудової дисципліни 

на підприємстві. До таких засобів необхідно віднести права і обов’язки 

роботодавця та працівника, внутрішній трудовий розпорядок, а також 

дисциплінарну відповідальність і заохочення.  

С.С. Пікалюк вказує, що розвитком договірного методу регулювання 

трудових відносин і відносин, тісно пов’язаних із ними, викликана поява 

таких джерел трудового права, як локальні нормативно-правові акти [47, 

c. 114]. Наразі дійсно прослідковується поступовий розвиток регулювання як 

трудового права загалом, так і правового регулювання дисципліни праці 

зокрема шляхом упорядкування даних відносин локальними нормативно-

правовими актами, тобто такими документами, що призначені для 

регулювання трудових відносин і відносин, тісно пов’язаних із ними, в 

рамках певного підприємства, установи, організації. 

Посилення ролі локальних нормативно-правових актів відобразилося і 

у дефініціях поняття трудової дисципліни. Так, наприклад, О.Л. Гуменюк 

визначає трудову дисципліну як сукупність нормативно-правових приписів, 

які регулюють обов’язки сторін трудових правовідносин, спрямованих на 

забезпечення належного процесу праці; обов’язок роботодавця створити 

працівнику умови праці, необхідні для виконання трудової функції, та 

обов’язок працівника неухильно додержуватись правил поведінки, 

установлених у централізованих (наприклад, у дисциплінарних статутах) та 

локальних (наприклад, правилах внутрішнього трудового розпорядку), 

нормативних актах [48, с. 21]. В.В. Форманюк, розглядаючи дисципліну 

праці в суб’єктивному значенні, під даним поняттям розуміє рівень 

дотримання працівниками своїх конкретних обов’язків відповідно до 

укладеного трудового договору чи закріплених у локальних актах 

підприємства [18, с. 231]. Таким чином, вченими фактично відзначено 

регулювання дисципліни праці локальними нормативними актами як 

сутнісної ознаки відповідної дефініції. У зв’язку із цим очевидною є 
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важливість правового регулювання дисципліни праці відповідним видом 

нормативно-правових актів і їх значний вплив на даний інститут трудового 

права.  

Як зазначає С.С. Пікалюк, до локальних нормативно-правових актів 

належать колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, 

графіки відпусток, графіки змінності, накази та ін. Акцентується увага на 

тому, що локальні нормативно-правові акти приймаються безпосередньо 

трудовим колективом або профспілковим органом, що представляє інтереси 

трудового колективу, та власником або уповноваженим ним органом [47, 

c. 114]. Так, виділено ряд нормативних актів, різних за своєю природою та 

характером дії і урегулювання трудових відносин. На нашу думку, 

розміщення договору та правил внутрішнього розпорядку на перших місцях 

даного переліку вочевидь проведено автором через велике значення даних 

актів у регулюванні трудового права та дисципліни праці.  

Аналізуючи  форму трудового договору, який є одним із локальних 

нормативно-правових актів та містить права і обов’язки сторін трудових 

відносин – працівника та роботодавця, Д.Р. Лещух зазначає, що вона є 

елементом конструкції самого договору, поза якою він не може існувати. 

Форма трудового договору – це спосіб вираження волі його учасників з 

приводу їхніх прав та обов’язків у договорі, вона має конститутивний 

характер, суть якого виражається у тому, що трудовий договір не може 

існувати поза формою [49, с. 41]. Н.І. Дівеєва вважає, що колективний 

договір містить конститутивні ознаки договору як засобу узгодженої 

організації суспільних відносин і одночасно є нормативною домовленістю 

локального характеру, що має публічно-правову природу [50, с. 48]. 

Важливим у межах нашого дослідження є зосередження уваги авторів на 

конститутивному характері даного нормативного акта, що може свідчити про 

наявність даної ознаки як характерної для локальних нормативних актів, які 

регулюють дисципліну праці.  
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Для джерел трудового права характерна наявність нормативних актів 

конститутивного характеру – типових положень, правил, які слугують 

моделлю для прийняття на підприємствах локальних положень тощо. Такі 

акти, як зазначає П.Д. Пилипенко, самі не забезпечують регулювання 

трудових відносин, а вимагають прийняття на їх основі локальних актів, 

котрі й здійснюють регулятивну функцію. Наприклад, є Типові правила 

внутрішнього трудового розпорядку, що містять відповідні норми, але 

безпосередньо на підприємстві внутрішній трудовий розпорядок регулюється 

не ними, а прийнятими на їх основі правилами внутрішнього трудового 

розпорядку конкретного підприємства [51, с. 36]. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку є актом, що безпосередньо врегульовує в правовому 

полі дисципліну праці на окремому підприємстві, тоді як прийняті 

уповноваженим органом Типові правила, на яких автором зосереджена увага, 

є нормативним актом, на основі якого приймаються відповідні правила на 

підприємствах, що свідчить про його конститутивний характер.  

Т.А. Коляда також вказує, що для джерел трудового права в цілому 

характерна наявність нормативних актів, які мають так званий 

конститутивний характер. Ці акти самі не забезпечують регулювання 

трудових відносин, а передбачають прийняття на їх основі локальних актів, 

які й виконують регулятивну функцію [52, с. 41]. Г.Ю. Гончаров, 

розглядаючи безпосередньо регулювання дисципліни праці, відзначає, що 

для нормативної бази інституту трудової дисципліни характерна наявність 

нормативних актів, які мають конститутивний характер, тобто актів, що самі 

не забезпечують регулювання трудових відносин, а вимагають прийняття на 

їх основі локальних актів, котрі й здійснюють регулятивну функцію. [32, 

с. 41]. Таким чином, прослідковується ознака нормативно-правових актів, за 

допомогою яких здійснюється правове регулювання трудового права в 

цілому та дисципліни праці зокрема, – конститутивний характер відповідних 

нормативно-правових актів.  
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Отже, на підставі наведеного, враховуючи той факт, що сучасний стан 

правового регулювання дисципліни праці характеризується розвитком 

локальних нормативно-правових актів та наявністю актів законодавства, на 

основі яких такі акти приймаються, можемо виділити третю ознаку 

сучасного стану правового регулювання дисципліни праці – 

конститутивний характер нормативного забезпечення. Суть цієї ознаки 

полягає в тому, що інститут дисципліни праці включає нормативні акти, які 

безпосередньо не врегульовують відповідні відносини, однак є основою для 

прийняття локальних нормативних актів, котрі й здійснюють регулятивну 

функцію.  

Оскільки дисципліна праці як правове явище складається з окремих, 

різних за своєю природою складових частин, вважаємо за доцільне 

розглянути окремо правове регулювання кожної такої частини, що в 

результаті надасть можливість сформувати уявлення про правове 

регулювання дисципліни праці як явище, котре об’єднує ці складові 

частини,.  

На наш погляд, дослідження через призму складових частин 

дисципліни праці дозволить досягти більш точних висновків з метою 

ціліснішого розкриття особливостей сучасного стану правового регулювання 

дисципліни праці.  

Отже, визначення позитивних та негативних аспектів окремої 

складової частини трудової дисципліни, що прямо відображають стан її 

правового регулювання, дозволить сформувати висновки щодо негативних та 

позитивних аспектів сучасного стану дисципліни праці як узагальнюючого 

поняття.  

Таким чином, проаналізуємо кожну з них. 

1. Права та обов’язки сторін трудових правовідносин. 

Відповідаючи на питання щодо необхідних елементів, які є основою 

для забезпечення дисципліни праці, Т.В. Колеснік вказує, що з врахуванням 

ключової мети норм, які регулюють трудову дисципліну, ними є визначеність 
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правил поведінки учасників трудових відносин, підтримка належного 

трудового правопорядку на кожному підприємстві, в установі, організації та 

запобігання дисциплінарним проступкам. Якщо організація праці на 

підприємстві забезпечує його функціонування, то трудова дисципліна 

забезпечує взаємодію членів трудового колективу в процесі колективної, 

суспільно корисної праці [53, c. 116]. Так, вченою зосереджується увага на 

встановленні для працівника окремих правил, які в подальшому він повинен 

виконувати. Однак ми не можемо погодитись із даною позицією. Відзначимо, 

що права та обов’язки в трудових правовідносинах виникають як у 

працівника, так і у роботодавця, отже, лише у відповідь на дотримання 

роботодавцем взятих на себе обов’язків він може розраховувати на належне 

виконання працівником своєї трудової функції в межах встановлених правил. 

Разом з тим вченою вдало визначено мету встановлення правил щодо 

дисципліни праці – налагодження належної взаємодії в трудовому колективі. 

Відзначається, що праця за трудовим договором є несамостійною 

працею, а звідси й випливає вимога до працівника щодо сумлінної праці та 

виконання дорученої роботи за визначеними правилами. В.М. Лєбєдєв 

пропонує як кінцевий результат формування адаптованого працівника 

визнати дисциплінованість. Акцентується увага на тому, що 

дисциплінованість – персоніфікована, якісна характеристика учасника 

спільної праці, котрий своєчасно й чітко виконує вимоги технологічного 

процесу, дотримується внутрішнього трудового розпорядку організації [54, 

с. 122]. У даному випадку дисциплінованість, незважаючи на наявність 

взаємних прав та обов’язків, не може бути ознакою роботодавця, тому 

можемо погодитись із позицією вченого.  

Переходячи до правового регулювання обов’язків, відзначимо, що 

відповідно до ст. 21 КЗпП України працівник зобов’язується виконувати 

роботу, визначену угодою, з підляганням внутрішньому трудовому 

розпорядку. Ст. 30 КЗпП України закріплює, що працівник повинен 

виконувати доручену йому роботу особисто й не має права передоручати її 
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виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством. 

Стаття 139 КЗпП України зобов’язує працівників працювати чесно та 

сумлінно, своєчасно й точно виконувати розпорядження власника або 

уповноваженого ним органу, додержуватися трудової й технологічної 

дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися 

до майна власника, з яким укладено трудовий договір [29]. Як демонструє 

наведене, законодавець зобов’язує працівника після укладення трудового 

договору виконувати роботу за заздалегідь визначеними правилами. Такі 

вимоги цілком можуть бути визначені як зобов’язання, спрямовані на 

виховання дисциплінованості працівників. Більше того, ст. 145 КЗпП 

України передбачає надання переваг і пільг для працівників, які успішно й 

сумлінно виконують свої трудові обов’язки, а ст. 146 КЗпП України надає 

правові можливості працівникам отримати від держави заохочення за 

особливі трудові заслуги [29]. Таким чином, дисциплінованість як 

характеристика працівника формується не тільки через зобов’язання, а й 

через заохочення. Загалом дисциплінованість працівника формується через 

цільові настанови та ціннісні орієнтири за допомогою зобов’язань, заборон і 

заохочень, які встановлюються чинним законодавством, локальними актами 

та трудовими договорами. 

Водночас аналіз змісту ст. 140-12 КЗпП, якою закріплюється 

положення про створення необхідних організаційних та економічних умов 

для нормальної високопродуктивної роботи, дає підстави вважати, що 

обов’язки у трудових правовідносинах виконує не лише працівник.  

Разом з тим цікавою з наукової точки зору є думка, що зазначені умови 

забезпечуються не лише нормами трудового права, а й нормами інших 

галузей права, зокрема цивільного права, господарського права та ін, а також 

й інших галузей наук, а саме: менеджменту, економіки та ін. Створення 

необхідних організаційних та економічних умов, про які йдеться у ст. 140 

КЗпП, забезпечується також неправовими організаційними та економічними 

засобами, які мають відношення до інших галузей наук. Так, В.В. Форманюк 
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вказує на взаємний зв’язок  кадрового менеджменту і трудового права для 

забезпечення необхідних організаційних умов для нормальної роботи. Досвід 

західних країн свідчить про те, що реформи трудового права, які 

відбуваються, зміна традиційних поглядів на його роль і функції відкривають 

шлях до упорядкування відносин кадрового менеджменту і трудового права 

[4, c. 12]. Цілком погоджуємось з даною позицією, оскільки процес 

забезпечення належних умов праці для працівника виходить за межі 

правовідносин з ним та включає необхідність вступу до взаємовідносин із 

іншими суб’єктами. Разом з тим метою відповідних дій роботодавця є саме 

забезпечення належних умов праці, в чому вбачається взаємозв’язок 

обов’язків працівника та роботодавця. 

При цьому не можемо не вказати на позитивний аспект наявності 

відповідного взаємозв’язку. Попередній аналіз правового регулювання 

дисципліни праці минулих історичних періодів показав, що роботодавець був 

особою, яка в більшості своїй мала лише права, тоді як працівник – 

обов’язки. Сучасний етап правового регулювання дисципліни праці є 

відображенням переходу до ринкової економіки, що, в свою чергу, накладає 

на роботодавця ряд обов’язків перед працівником, а це розцінюється як 

позитивний аспект їх взаємовідносин. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що сучасний стан правового 

регулювання дисципліни праці характеризується позитивним аспектом, а 

саме наявністю взаємозв’язку між обов’язками працівника та роботодавця. 

              2. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Чітке дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку має 

вагоме значення особливо в тих сферах трудової діяльності, де діють статути 

і положення про дисципліну. Недисциплінованість, нехлюйство, 

безвідповідальність працівників у цих галузях можуть стати причиною 

надзвичайних подій, що можуть потягти небезпечні наслідки [55, c. 134]. 

Таким чином, вбачається особлива необхідність та важливість дотримання 
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правил трудового розпорядку, що дозволить значно зменшити негативні 

результати від можливих порушень. 

У той же час відзначимо, що сучасний стан правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку має ряд недоліків, а це впливає на його 

ефективне застосування.  

Розглядаючи перший недолік правового регулювання правил 

внутрішнього трудового розпорядку, зазначимо, що наразі вони виступають 

однією з форм локального правового регулювання. Як правильно зауважує 

Н.Ф. Чубоха, специфікою методу трудового права є комплексне поєднання 

централізованих та децентралізованих засад правового регулювання 

трудових та пов’язаних із ними суспільних відносин [56, с. 87]. Водночас 

вдале поєднання централізованого і локального методів регулювання 

забезпечує реалізацію принципу єдності та диференціації умов праці [57, 

с. 94]. Централізоване та локальне правове регулювання внутрішнього 

розпорядку – це самостійні та самодостатні правові явища, які не 

виключають і не замінюють одне одного.  

Із вищезазначеного, на наш погляд, випливає перший недолік 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні –

оптимальне поєднання і баланс централізованого та локального правового 

регулювання. Так, на думку Н.Д. Гетьманцевої, для локальних і 

централізованих норм характерний не різний ступінь загальності, а різна 

межа їх дії [58, с. 12]. Із цим погодитися важко, оскільки з огляду на ознаки 

локальної норми для останньої характерна обмеженість сфери дії та 

застосування за колом осіб порівняно із загальними. Це пов’язано з тим, що 

правила внутрішнього трудового розпорядку приймаються на певному 

конкретному підприємстві, поширюються на коло працівників певної 

кваліфікації та спеціальності і використовуються з метою утвердження 

трудової дисципліни. Отже, правила внутрішнього трудового розпорядку 

діють обмежено в часі, за колом осіб і ступенем загальності. 
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Таким чином, відсутність 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. Необхідно враховувати те, що правове регулювання трудових 

відносин може здійснюватися лише за умов належного централізованого 

регулювання, адже локальне правове регулювання не має виходити за його 

межі. 

Іншим недоліком є статичність норм правил внутрішнього трудового 

розпорядку. С.С. Лукаш констатує, що здебільшого у науці трудового права 

внутрішній трудовий розпорядок розуміють як припис, заснований на нормах 

об’єктивного права, як реалізація цих норм на рівні трудових правовідносин 

або порядок трудової поведінки учасників спільної праці, зумовлений 

локальним нормативним правовим актом – правилами внутрішнього 

трудового розпорядку [59, с. 206]. Ми не можемо погодитись з даною 

позицією, адже за такої ситуації нівелюється динаміка локального правового 

регулювання праці. На наш погляд, регулювання в імперативному порядку 

правил внутрішнього трудового розпорядку перешкоджає роботодавцю з 

працівниками спільно (за домовленістю) встановленню правил внутрішнього 

трудового розпорядку. Загальновідомо, що основоположні права та обов’язки 

сторін трудового договору мають визначатися на рівні законодавства, однак 

закріплення в договірному порядку правил внутрішнього трудового 

розпорядку тільки сприяє реалізації сторонами трудового договору повного 

комплексну своїх прав та обов’язків. Правила внутрішнього трудового 

розпорядку можуть бути частиною і трудового договору, адже їх прийняття 

залежить від спільної волі працівника і роботодавця.  

На нашу думку, спільно розробляючи та приймаючи правила 

внутрішнього трудового розпорядку, роботодавець і працівники організації, 

їхні представники рівною мірою зобов’язані виконувати положення цього 

документа. Відповідно, договірне встановлення таких правил лише 
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підтвердить наступне: 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, незважаючи на постійне 

реформування трудового законодавства, вчасного реагування на зміни у 

трудовому законодавстві. 

Наступним недоліком правового регулювання правил внутрішнього 

трудового розпорядку є відсутність розроблених і відповідних реаліям 

сучасності правил внутрішнього трудового розпорядку. Так, на 

законодавчому рівні прийняті ряд типових трудових розпорядків, однак всі 

вони дуже застарілі. Зокрема, як правильно вказує С.С. Лукаш, на значному 

числі підприємств, де прийняті правила внутрішнього трудового розпорядку, 

в основному відтворюється текст Типових правил внутрішнього трудового 

розпорядку працівників і службовців від 1984 року. Відмінності полягають 

лише в тому, що організація враховує при їхній розробці зміст 

технологічного процесу, особливості режиму праці працівників. У деяких 

організаціях правила внутрішнього трудового розпорядку взагалі не 

розробляються [59, с. 217]. Відповідна тенденція, на наше переконання, 

зупиняє розвиток трудових правовідносин, оскільки не відповідає сучасним 

реаліям щодо забезпечення належного рівня дотримання працівниками 

трудового розпорядку, враховуючи тенденції та зміни у трудових 

правовідносинах загалом. 

С.В. Венедіктов також наголошує на необхідності запровадження в 

Україні нових типових правил внутрішнього трудового розпорядку та 

закріпленні на законодавчому рівні обов’язковості їх розроблення 

роботодавцем. Адже питання, що стосуються дисципліни праці, у нашій 

державі не досить деталізовані положеннями КЗпП, а тому їх подальше 

розкриття повинно залежати винятково від волі суб’єктів трудових 

правовідносин та існуючої господарської необхідності. Вони можуть 



 

 

61 

визначати межі території підприємства, якщо такі межі чітко не зафіксовані, 

або закріплювати відповідні вимоги щодо правил поведінки, чемного 

ставлення персоналу до клієнтів і дотримання дрескоду тощо [60, c. 125]. 

Отже, запровадження або надання можливості запровадження правил 

внутрішнього трудового розпорядку могло б задовольнити потреби суб’єктів 

трудових правовідносин у деталізації норм поведінки при виконанні трудової 

функції. При цьому наголошуємо на вагомому впливові відповідних правил 

на процес праці в багатьох сферах суспільних відносин. 

Аналізуючи вищевикладене, зазначимо, що для органів державної 

влади та місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання властивим є 

копіювання норм застарілих нормативних актів, яке вони здійснюють, 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 дало б змогу спростити діяльність суб’єктів трудових та 

пов’язаних із ними відносин щодо впорядкування зв’язків між собою. 

Цікаве зауваження надає А.О. Падалка, яка вказує, що не для всіх 

працівників є можливим встановлення правил внутрішнього трудового 

розпорядку. Так, нині поширеним стає аутсорсинг, дистанційна праця. На 

думку вченої, для таких працівників фактично неможливо встановити 

правила внутрішнього трудового розпорядку, оскільки він визначається 

працівниками самостійно. Якщо навіть такі правила будуть встановлені, 

сумнівною є можливість роботодавця контролювати дотримання 

дистанційними працівниками таких правил, адже суть умов праці останніх – 

віддалена робота над завданнями роботодавця [61, c. 95]. Відповідна позиція 

додатково підтверджує попередні висновки щодо неврахування в наявному 

правовому регулюванні упорядкування внутрішнього трудового розпорядку 

нових тенденцій у трудових відносинах, в тому числі нових форм зайнятості, 

що значно звужує можливості для їх розвитку. 
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Отже, можемо зробити висновок, що сучасний стан правового 

регулювання дисципліни праці в частині регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку через свою застарілість та недосконалість 

характеризується загалом негативно, оскільки має ряд очевидних недоліків, а 

саме: відсутність оптимального поєднання і балансу централізованого та 

локального правового регулювання; статичність норм правил внутрішнього 

трудового розпорядку; відсутність розроблених і відповідних реаліям 

сучасності правил внутрішнього трудового розпорядку. 

               3. Заохочення. 

Г.І. Чанишева заохоченням називає публічний прояв пошани до 

працівника в тих формах, що передбачені або не заборонені законодавством. 

Підставою для заохочення може стати зразкове виконання обов’язків, 

покращення якості продукції або підвищення продуктивності праці, тривала 

чи безперервна робота тощо [11, с. 308-309]. У той же час Ю.М. Старілов 

відзначає, що стимулювання впливає на свідомість, волю та практичну 

поведінку працівника, що в подальшому впливає на результати його 

діяльності [62, с. 418]. Таким чином, стимулювання працівників відіграє 

важливу роль у діяльності підприємства чи організації, оскільки  при його 

наявності значно зростає і задоволеність працівників трудовим процесом, і 

підвищується результативність діяльності самого підприємства за рахунок 

ефективної роботи працівників.  

Д.О. Гавриленко, досліджуючи питання стимулювання, також вказує 

на важливу його роль у сфері забезпечення порядку і дисципліни [63, с. 205]. 

Вченим відзначається роль стимулювання не лише в аспекті ефективної 

діяльності, але і з метою забезпечення дисципліни. Дану тезу вважаємо 

справедливою, оскільки у випадку забезпечення стимулювання працівників 

роботодавець частково нівелює можливі мотиви до здійснення порушень. 

С.С. Каринський також наголошував на важливості заохочень у 

трудовій діяльності, вказуючи, що, забезпечивши правильне їх застосування, 

держава має реальну можливість в необхідних випадках та належних межах 
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об’єктивно визначити трудові заслуги окремих працівників і стимулювати їх 

подальші досягнення в праці [64, с. 10]. Тобто вченим акцентовано увагу не 

лише на результатах праці, але і на перспективі розвитку. Враховуючи, що 

при заохоченні здійснюється оцінка діяльності працівника, факт відповідної 

оцінки може мотивувати його до подальшого прогресу у відповідній сфері.  

Так, виходячи із змісту норм Кодексу законів про працю, зокрема 

ст. 143, зазначимо, що питання заохочення працівників віднесені до сфери 

локального нормативно-правового регулювання [29]. Саме в локальних 

нормах повинна встановлюватися система стимулювання праці, яка включає 

такі елементи: види заохочень; підстави та порядок їх застосування; 

показники результативної праці, відповідно до яких працівник має право на 

той або інший вид заохочення. У ст. 143 КЗпП передбачений такий вид 

заохочення, як успіхи в роботі. Він може застосовуватися до працівників за 

зразкове виконання трудових обов’язків, новаторство, підвищення 

продуктивності праці, інші успіхи. Н.М. Хуторян підкреслює, що, як 

правило, до цієї групи належать заходи заохочення морального та 

матеріального характеру, які встановлюються на підприємстві правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. Це може бути оголошення подяки, 

нагородження цінним подарунком, видача премій тощо [65, с. 464]. Разом з 

тим звертаємо увагу на необхідність закріплення видів та підстав заохочення 

у внутрішньому трудовому розпорядку. Лише у такому випадку відповідні 

заохочення отримають на підприємстві правову форму. 

Відповідно до ст. 146 КЗпП заходи заохочення можуть 

встановлюватися за особливі трудові заслуги [29]. Наведені заходи 

заохочення застосовуються до конкретних працівників шляхом направлення 

подання до вищих органів про заохочення, про нагородження медалями, 

орденами, почесними грамотами, нагрудними знаками, про присвоєння 

почесного звання тощо [29]. 

Поряд із цим вбачається основна прогалина сучасного стану правового 

регулювання заохочень та стимулювання – відсутність будь-якого переліку 
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заохочень, які можуть бути застосовані роботодавцем до працівника за 

результатами оцінки його діяльності. Згідно із статтею 144 КЗпП працівники 

можуть бути заохочені в тих формах, що передбачені внутрішнім трудовим 

розпорядком. Отже, з метою упорядкування процедури заохочень 

роботодавець повинен прийняти їх разом із внутрішнім трудовим 

розпорядком. Однак, враховуючи той факт, що заохочення працівників є 

правом роботодавця, а не обов’язком, зазначимо, що відповідний вид 

стимулювання не є поширеною практикою на даний час. 

На підставі наведеного доходимо висновку, що негативним  аспектом 

сучасного стану правового регулювання дисципліни праці є відсутність 

нормативно передбаченого переліку заохочень працівників, що значно 

ускладнює застосування даної складової частини дисципліни праці з метою її 

належного функціонування. 

4. Заходи примусу та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності. 

Примус – це метод впливу, який забезпечує здійснення дій окремими 

суб’єктами права всупереч їх волі [46, c. 756]. Примус застосовується як 

крайній прояв влади і допустимий при суворо визначених умовах, 

передбачених законом. Примус має бути обґрунтованим і мати на меті 

виховання: бути гуманним, залежати від характеру і мотивів поведінки, 

особистості порушника, а також від наслідків правопорушення. Застосування 

заходів дисциплінарного стягнення є вираженням методу примусу. 

Ю.В. Топчеєва наголошує на тому, що примус застосовується тільки в 

поєднанні з переконанням і сам факт можливого застосування заходів 

дисциплінарного впливу використовується як засіб формування у працівника 

звички добровільно дотримуватися трудової дисципліни [46, c. 756]. 

Фактично примус виступає заключною стадією дотримання та 

упорядкування дисципліни праці. Отже, якщо при застосуванні попередніх 

методів дисципліна не була забезпечена, то роботодавець вправі застосувати 
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заходи примусу. Даний висновок узгоджується з вищенаведеною позицією 

про необхідність застосування заходів примусу в поєднанні із переконанням. 

Д.Є. Кутоманов на основі аналізу чинного законодавства дійшов 

висновку, що, «розглядаючи забезпечення дисципліни праці як інституту 

права, ми обов’язково включаємо норми відповідальності працівника, 

зокрема примус як один із методів такого забезпечення. У цьому разі 

розділяти дисципліну праці й дисциплінарну відповідальність на окремі 

інститути вважаємо недоречним» [66, с. 54]. Цілком погоджуємось із даною 

позицією, оскільки, незважаючи на різну правову природу окремих методів 

забезпечення дисципліни праці, вони об’єднані в один інститут, так як 

передбачають досягнення спільної мети – забезпечення на підприємстві 

трудової дисципліни.  

У той же час дисциплінарну відповідальність слід розглядати як 

обов’язок працівника понести покарання, передбачене нормами 

законодавства про працю, за протиправне невиконання чи неналежне 

виконання своїх трудових обов’язків [5, с. 585]. Однак дисциплінарна 

відповідальність має також перелік суттєвих ознак, що якісно вирізняє її         

з-поміж інших видів юридичної відповідальності, серед них: 

а) дисциплінарний проступок є її підставою; б) вона застосовується 

органами, правомочними виносити дисциплінарні стягнення, у законодавчо 

встановлених межах; в) має позасудовий характер; г) за вчинення 

дисциплінарного проступку передбачається накладення заходу 

дисциплінарного стягнення у виді обмежень особистого, майнового чи 

організаційного характеру; ґ) притягнення до цього виду відповідальності 

можливе тільки за наявності вини працівника; д) застосовується в 

законодавчо встановленому порядку; е) вона є персоніфікованою, тобто 

враховує ступінь тяжкості вчиненого проступку й заподіяну ним шкоду, 

обставини, за яких учинено проступок, і попередню роботу працівника [67, 

с. 9]. Відповідні характерні ознаки дозволяють не тільки відмежувати 

дисциплінарну відповідальність від інших видів відповідальності, але й 
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встановити спільні риси з інститутом забезпечення дисципліни праці. Таким 

чином, здійснюється об’єднання різних способів забезпечення трудової 

дисципліни в один інститут із загальними для всіх характеристиками. 

Ю.В. Топчеєва зауважує, що з метою охорони інтересів працівників 

порядок накладення стягнення точно регламентований. Ні наймач, ні 

колектив організації в цілому не можуть вийти за встановлені законом межі 

притягнення до дисциплінарної відповідальності [46, c. 756]. Підтримуємо 

дану позицію та вважаємо, що це один із позитивних аспектів як 

дисциплінарної відповідальності, так і трудової дисципліни загалом. 

Детальна регламентація відповідних процедур дозволяє зменшити 

можливості стосовно маніпулювання притягненням до дисциплінарної 

відповідальності. 

У даному випадку гарантується незастосування дисциплінарного 

стягнення усно та в довільній формі [29]. Передбачено фіксацію накладення 

дисциплінарного стягнення в наказі або розпорядженні роботодавця та 

повідомлення цих відомостей працівнику під розписку. Додержання 

формальних вимог та підтвердження вчиненого проступку вагомими 

доказами суттєво знижує вірогідність незаконного притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівника та, як наслідок, порушення його 

прав. 

Поряд із цим необхідно звернути увагу на думку С.В. Венедіктова, 

який вважає, що положення ст. 149 КЗпП, яка присвячена порядку 

застосування дисциплінарних стягнень, потребують свого розширення в 

частині забезпечення процедур обов’язкового спільного обговорення 

сторонами трудового договору факту скоєння дисциплінарного проступку з 

наданням працівнику можливості бути супроводжуваним під час такого 

обговорення. Внесення зазначених змін слугуватиме додатковою гарантією 

реалізації прав працівника на висловлення та обґрунтування власної позиції в 

дисциплінарних процедурах та посилить механізм судового захисту його 

інтересів на випадок виникнення трудового спору [60, c. 125]. Відзначимо, 
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що можливість представлення інтересів працівника під час процедури 

притягнення до дисциплінарної відповідальності не заборонена діючим 

правовим регулюванням, однак позиція вченого видається нам досить 

слушною, оскільки додаткова регламентація відповідного права 

безпосередньо в профільному законодавстві посилить можливість його 

реалізації. 

Щодо детальної регламентованості, то відзначимо, що, враховуючи 

теоретико-правовий аналіз чинного законодавства України [68, с. 602-624], 

доктрини трудового права [25, с. 303-353], можна констатувати, що 

процедура застосування дисциплінарної відповідальності включає ряд стадій, 

а саме: а) встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку, його 

суспільно-правова оцінка; б) обрання виду дисциплінарного стягнення; 

в) дотримання порядку застосування дисциплінарного стягнення 

(спеціального порядку щодо звільнення); г) належне правове оформлення 

застосування дисциплінарної відповідальності роботодавцем; ґ) оскарження 

рішення роботодавця про застосування дисциплінарної відповідальності [69, 

c. 4]. Дотримання всіх стадій даної процедури є запорукою правомірності 

притягнення до відповідальності, що забезпечує можливість працівнику 

захистити свої права у випадку неправомірного притягнення роботодавцем 

до відповідальності. 

Також до позитивних аспектів правового регулювання притягнення до 

дисциплінарної відповідальності варто віднести гарантію працівнику на 

надання письмових пояснень  щодо вчиненого дисциплінарного проступку, 

при цьому роботодавець зобов’язаний прийняти ці пояснення (ст. 149 

Кодексу) [29]. При цьому працівник має право відмовитися від письмових 

пояснень, проте це не на його користь, оскільки, викладаючи своє бачення 

події дисциплінарного проступку, працівник має шанс переконати 

роботодавця у відсутності своєї вини. 

Позитивною рисою, на нашу думку, є також можливість застосування 

до порушника лише одного заходу стягнення [29]. Така норма Кодексу 
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істотно обмежує можливу несправедливість роботодавця до працівника, що 

вчинив дисциплінарний проступок, і є гарантією дотримання його прав, 

незважаючи на вчинений ним проступок.  

Як і будь-який інший аспект трудових правовідносин, дисциплінарна 

відповідальність має ряд недоліків у контексті правового регулювання. 

Негативним аспектом правового регулювання є відсутність 

систематизації норм, що передбачають санкції за дисциплінарне порушення. 

Так, всі підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу, що містяться в ст. 40 КЗпП, випадки 

дисциплінарного звільнення виділені в окрему групу. Підставами 

дисциплінарного звільнення є пункти З, 4, 7, 8 ст. 40 і пункти 1, 2, 3 ст. 41 

Кодексу [29]. Доцільним вважаємо виокремлення підстав для звільнення в 

окрему групу, що дозволить зменшити кількість правозастосовних помилок. 

Окрім того, статтею 147 Кодексу обмежується перелік можливих 

заходів стягнення доганою та звільненням [29], хоча і є примітка про інші 

дисциплінарні стягнення для окремих категорій працівників. На сьогодні 

спеціальне законодавство про дисципліну окремих категорій працівників в 

одних, наприклад, стосовно суддів, державних службовців, регулює питання 

дисциплінарної відповідальності законом, а в інших випадках, наприклад, 

щодо працівників залізничного транспорту, – підзаконним актом 

(відповідним положенням). Правове регулювання дисциплінарної 

відповідальності підзаконними актами суперечить пункту 6 та пункту 22 

статті 92 Конституції України, які встановлюють, що виключно законами 

України визначаються засади регулювання праці, відповідальність за 

дисциплінарні правопорушення. Тому правове регулювання дисциплінарної 

відповідальності окремих категорій працівників повинно здійснюватися на 

рівні закону [70, c. 55]. Відповідний підхід дозволить забезпечити законність, 

обґрунтованість і об’єктивність при застосуванні заходів дисциплінарного 

стягнення [70, c. 55]. Водночас відсутність належної систематизації норм та 

їх суперечність між собою призводять до правозастосовних помилок у 
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процесі їх реалізації, що має негативний вплив на трудові відносини в цілому 

та трудову дисципліну зокрема. 

Відзначимо, що певна розвиненість притягнення до відповідальності як 

складової частини інституту дисципліни праці дозволила дослідити та 

встановити дещо більшу кількість як позитивних, так і негативних аспектів 

сучасного стану дисципліни праці. Так, до позитивних аспектів слід віднести 

точне регламентування порядку накладення стягнення, що характеризується 

проходженням ряду стадій, гарантію працівнику на надання письмових 

пояснень  щодо вчиненого дисциплінарного проступку та можливість 

застосування до порушника лише одного заходу стягнення. Поряд із цим 

негативними аспектами правового регулювання є відсутність систематизації 

норм, що передбачають санкції за дисциплінарне порушення, та 

невідповідність фактичного регулювання окремих стягнень підзаконними 

нормативно-правовими актами вимозі щодо регулювання даного питання 

лише законами. 

У підрозділі було встановлено дві основні загальні для категорії 

«дисципліна праці» ознаки сучасного стану її правового регулювання, а саме: 

• ліберальний характер відповідальності за порушення трудової 

дисципліни, що проявляється в порівнянні сучасного стану правового 

регулювання із нормативно-правовими актами, які діяли в попередні 

історичні періоди; 

• комплексність, що розкривається в наявності сукупності 

правових засобів, які мають різну правову природу, однак застосовуються із 

метою забезпечення належного рівня трудової дисципліни на підприємстві. 

На підставі врахування останньої ознаки було досліджено відповідні 

правові засоби, що складають зміст категорії «дисципліна праці», з метою 

визначення позитивних та негативних моментів сучасного стану правового 

регулювання.  

Підсумовуючи, зазначимо, що до позитивних аспектів правового 

регулювання дисципліни праці та її складових віднесено: 
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1) комплексний підхід до формування та забезпечення дисципліни 

праці, що проявляється у застосуванні різних за своєю правовою природою 

заходів, які дозволяють впроваджувати трудову дисципліну за різними 

підходами; 

2) наявність взаємозв’язку між виконанням своїх обов’язків 

працівником та роботодавцем;  

3) точне регламентування порядку накладення стягнення, що 

характеризується проходженням ряду стадій; 

4) гарантію працівнику на надання письмових пояснень  щодо 

вчиненого ним дисциплінарного проступку; 

5) можливість застосування до порушника лише одного заходу 

стягнення. 

До негативних аспектів сучасного стану правового регулювання 

дисципліни праці віднесено: 

1) відсутність оптимального поєднання централізованого і 

локального правового регулювання; 

2) статичність норм правил внутрішнього трудового розпорядку; 

3) відсутність розроблених і відповідних реаліям сучасності правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 

4) відсутність будь-якого переліку заохочень, які можуть бути 

застосовані роботодавцем до працівника за результатами оцінки його 

діяльності; 

5) відсутність систематизації норм, що передбачають санкції за 

дисциплінарне порушення; 

6) невідповідність регулювання окремих стягнень підзаконними 

нормативно-правовими актами обов’язковій вимозі щодо регулювання 

даного питання лише законами. 



 

 

71 

 

Висновки до розділу 1 

1. Дисципліна – це  свідома, вольова й правомірна діяльність кожного 

члена певного колективу, яка регулюється й забезпечуються правовими 

актами, соціальними правилами та створеними на основі й відповідно до них 

нормами організації. 

2. Сутність трудової дисципліни варто розглядати в поєднанні та 

взаємному впливі трьох основних її складових: економічної, соціальної та 

правової. Так, економічна складова трудової дисципліни полягає у 

продуктивності працівника, оскільки прибуток підприємства залежить від 

того, наскільки якісно, швидко й компетентно кожен працівник виконує свої 

трудові обов’язки. Водночас економічна сторона трудової дисципліни 

проявляється у матеріальному забезпеченні з боку роботодавця, що може 

бути як у вигляді премій, так і у вигляді штрафів. Соціальна складова 

сутності трудової дисципліни розкривається через суспільні відносини між 

державою, роботодавцем та працівником. Правова складова сутності 

трудової дисципліни пов’язана із відповідністю правового регулювання 

існуючим трудовим відносинам. 

3. Загальні ознаки трудової дисципліни: 

1) імперативність; 

2) правова основа; 

3) соціальність зв’язків. 

4.  Спеціальні ознаки трудової дисципліни: 

1) спеціалізованість засобів забезпечення; 

2) диференційованість; 

3) формалізованість. 



 

 

72 

РОЗДІЛ 2 

МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ ТА ГАРАНТІЇ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1 Мета, завдання та функції правового регулювання трудової 

дисципліни за законодавством України 

 

Дослідження мети правового регулювання трудової дисципліни за 

законодавством України необхідне у зв’язку із переходом від планової 

економіки до ринкової, що змінює спосіб управління та контролю за 

діяльністю підприємств. Тобто встановлення даної мети надасть можливість 

з’ясувати, чи відповідає  трудове законодавство України потребам 

суспільства та, відповідно, визначити, у яких напрямах необхідно 

здійснювати реформування. Важливо наголосити, що зміни у суспільній 

поведінці відбуваються постійно, особливо це стосується відносин між 

працівником та роботодавцем щодо збільшення прибутковості 

підприємницької діяльності, визначення нових технологічних засобів її 

ведення, а отже, й потреби у більш кваліфікованих кадрах для управління 

такими технологіями. У даному контексті особливістю мети є її стабільність і 

консервативність, які допомагають дотримуватись обраного напряму 

реформування, а також й відслідковувати саму ефективність правового 

регулювання трудової дисципліни.  

Трудова дисципліна виступає інструментом збалансування 

антагоністичних інтересів працівника та роботодавця. Відповідно, сутність 

використовуваних засобів та методів для правового регулювання трудової 

дисципліни повинна видозмінюватись, пристосовуючись до потреб 

сучасного суспільства у межах встановленої мети. Саме тому необхідним є 

визначення його завдань. Встановлення переліку завдань дозволить 

вибудувати чіткий план щодо дотримання трудової дисципліни. Крім того, 

саме виконання завдань дає можливість вдосконалювати правове 
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регулювання поступово, дотримуючись принципу правової визначеності, що 

позитивно впливає на правосвідомість і заохочує роботодавця та працівника 

до впровадження відповідних змін уже на локальному рівні. 

Варто наголосити, що виконання поставлених перед правовим 

регулюванням трудової дисципліни завдань повинно бути своєчасним і 

якісним, а отже, необхідним є розкриття основних вимог та напрямів до 

самого характеру діяльності. Так, дослідження функцій правового 

регулювання трудових відносин надасть можливість краще розуміти порядок 

здійснення своїх професійних обов’язків працівником та роботодавцем, 

визначити найбільш доцільні методи та засоби впливу на дотримання 

трудової дисципліни, а також підвищити якість самої праці. 

Питання, пов’язані із метою, завданнями та функціями правового 

регулювання дисципліни праці, досліджували такі вчені: В.М. Андріїв [71], 

Е.В. Бабенко [72], Н.М. Вапнярчук [73], І.А. Вєтухова [74], Р.І. Гричук [75], 

І.М. Даниленко [76], М.І. Данченко [77], Г.Т. Завіновська [78], 

М.А. Запольський [79], Г.С. Іванова [80], М.І. Іншин [81], М.Г. Кашкарьов 

[82], К.В. Коваленко [83], Х.В. Малиняк [84], А.Р. Мацюк [85], 

Г.Г. Петришина-Дюг [86], В.М. Петюх [87], А.Ю. Подорожній [88], 

В.І. Прокопенко [89], О.Д. Руснак [90], Ю.Г. Сватко [91], Г.В. Смолин [92], 

В.З. Янчук [93]. 

Правове регулювання трудової дисципліни повинно постійно 

видозмінюватись, відтворюючи основні реалії трудових відносин [94; 95]. 

Разом з тим необхідним є й дотримання вибраного єдиного напряму 

вдосконалення та розвитку. У даному контексті саме мета дозволяє 

зрозуміти, чи було дотримано єдиного напряму трансформації. Крім того, 

завдяки чітко визначеній меті можливо відшукати найбільш доцільні методи 

правового регулювання трудової дисципліни, більш глибоко зрозуміти її 

принципи,  а також вибудувати логічно впорядкований план її досягнення із 

відповідними завданнями. Сучасний словник української мови містить 

тлумачення мети, «як того, до чого хтось прагне, чого хоче досягти» [96]. 
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Таким чином, мету можливо визначити як кінцевий результат певної 

діяльності чи процесу.  Важливою відмінністю саме мети є бажаність такого 

результату, а отже, для його отримання діяльність повинна мати не 

хаотичний, а спланований та чіткий характер. Уже у Словнику 

психологічних термінів закріплене більш деталізоване визначення 

досліджуваного терміна, а саме: «Мета – це свідомий образ передбачуваного 

результату, на досягнення якого направлена діяльність людини» [97, с. 164]. 

Тобто ще одним невід’ємним елементом мети є свідомість і передбачуваність 

результату. Особливого значення вони набувають у контексті правового 

регулювання, оскільки відображають ступінь якості роботи законодавця 

щодо написання такого тексту норми права, що унеможливлював би 

ситуацію неправильного тлумачення. Разом з тим дане визначення не 

дозволяє встановити різницю між поняттями «ціль» та «мета». Так, саме 

досягнення цілі може мати чітко визначені строки та засоби, крім того, ціль 

завжди можна досягти, але вона не може бути зміненою. Це і є основні 

відмінності від мети, яка є недосяжною, оскільки має ще й ідеологічний 

характер та спрямована на постійне покращення самої сутності  діяльності. 

Таким чином, можливо дійти висновку, що мета – це ідеальний та бажаний 

результат спланованої та свідомої постійної діяльності людини.  

В аспекті дослідження даної теми спершу варто зрозуміти, у чому ж 

полягає мета самого правового регулювання, що допоможе краще визначити 

й особливості в межах трудової дисципліни,  а також глибше розкрити її 

призначення. Так, І.Д. Ваньчук зазначає, що метою правового регулювання є 

упорядкування суспільних відносин, яке реалізується через визначення 

базових складових зазначених відносин з використанням спеціальних 

юридичних засобів [98, с. 10]. Погоджуючись із автором щодо зв’язку 

правового регулювання із суспільними відносинами, зауважимо, що із даного 

визначення незрозуміло, у чому полягає саме роль права. Так, упорядкування 

суспільних відносин може бути здійснено й за допомогою моралі або ж 

економічних чинників. Крім того, визначення певного порядку реалізації 



 

 

75 

суспільних відносин повинно бути обґрунтованим та суспільно корисним 

задля уникнення ситуації щодо обмеження прав людини стосовно свободи 

дій. Відповідно, використання терміна «упорядкування» дещо звужує 

сутність правового регулювання та потребує удосконалення щодо ролі у 

суспільстві (покращення рівня захищеності та правової стабільності). 

На думку К.Б. Попович, метою правового регулювання є правопорядок, 

який існує лише за умов налагодженої системи відносин між суспільством та 

державою у сфері правового регулювання, виражається через стабільність 

правової системи. На відміну від громадського порядку, який забезпечується 

дотриманням всіх соціальних норм, норм моралі та неправових звичаїв, 

правовий порядок будується лише на основі правових норм, що втілюються в 

законодавстві держави [99, с. 22]. Так, основною відмінністю мети правового 

регулювання є саме використання норм права та формалізованість, що 

полягає у наявності законодавчих актів. Проте поняття правопорядку 

потребує більш детального розкриття. Складним є аспект визначення 

моменту досягнення правопорядку. Якщо мова йде саме про правопорядок як 

дотримання законодавства суб’єктами права, то стає зрозумілим, що такий 

результат має кінцевий характер, а отже, виступає ціллю правового 

регулювання, а не його метою. Якщо ж під правопорядком розуміти 

створення умов для максимально ефективної та такої, що відповідає 

принципам права реалізації прав та свобод кожної людини, то можливо дійти 

висновку, що мова йде про мету правового регулювання. Таким чином, 

надане автором твердження можливо застосовувати при умові його 

деталізації.  

Більш глибоко досліджує дану тему О.М. Куракін, який зазначає, що 

«кінцева мета правового регулювання полягає у створенні умов для розвитку 

права і його ефективного функціонування, визнання суспільством 

основоположних правових ідей та адаптації права до сучасних потреб його 

членів. Глобальна мета правового регулювання полягає в зміцненні ідеї права 

в суспільстві і на цій основі стійкому правовому розвитку, при якому право 
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стає найважливішою функцією громадського життя» [100, с. 29]. Даний 

підхід дозволяє розглядати правове регулювання як триваючий процес, під 

час здійснення якого повинна постійно реалізовуватись певна мета, так і 

завершену дію, що чітко впливає на конкретні суспільні відносини. 

Погоджуючись із змістом визначеної автором кінцевої мети, все ж 

зауважимо, що саме формулювання «кінцева мета» є дещо неточним, адже 

дозволяє дійти висновку, що надалі потреба у правовому регулюванні 

відпаде. Крім того, спірною є сутність глобальної мети правового 

регулювання, відповідно до якої праву відводиться ключова роль у 

суспільному житті. Використання такого підходу на практиці може мати 

наслідком негармонійний розвиток соціуму, зменшення ролі економічних та 

політичних аспектів життя громади, а також сповільнення й ускладнення 

виникнення та впровадження нових громадських інститутів, оскільки саме 

правове регулювання має більш стабільний та консервативний характер, що 

потребує врівноваження за допомогою розвитку інших сфер громадського 

життя. 

Р.Я. Демків вважає, що «метою правового регулювання є спрямування 

на встановлення і реалізацію певних моделей суспільного розвитку. Дане 

правило, з одного боку, вказує на найбільш доцільну поведінку суб’єктів за 

даних обставин, а з іншого – воно гарантується сприянням, підтримкою та 

охороною держави [101, с. 21]. Таким чином, можливо визначити, що мета 

правового регулювання може проявлятись у декількох аспектах: визначення 

найбільш безпечного способу поведінки для особи; сприяння реалізації 

державою своїх завдань з охорони і забезпечення прав людини та 

підвищення рівня взаємодії  між державою й іншими суб’єктами та 

встановлення її меж.  Щодо такої мети, як встановлення й стимулювання 

певних моделей суспільного розвитку, то дане твердження потребує 

вдосконалення в аспекті деталізації самих моделей. Так, правове 

регулювання дійсно може значно впливати на вибір моделі поведінки, однак 
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сам зміст поведінки направлений не лише на суспільний розвиток, а й на 

реалізацію виключно індивідуальних цілей.  

А.В. Ананченко зазначає, що метою правового регулювання є 

впорядкування, утвердження, охорона і розвиток суспільних відносин [102, 

с. 70]. Таке твердження має загальний характер, що унеможливлює 

визначення ролі права в охороні чи утвердженні суспільних відносин. Також 

кожен із напрямів має власну ціль. Наприклад, впорядкування здійснюється 

задля визначення найбільш оптимального та ефективного способу поведінки 

для отримання захисту з боку держави, а охорона суспільних відносин 

направлена на забезпечення їх стабільності та реальної втілюваності.  

У свою чергу, О.М. Куракін уже в іншій своїй роботі визначає, що 

метою правового регулювання є сприяння задоволенню інтересів суб’єктів 

права та їх гарантування, подолання перешкод, що стоять на шляху 

задоволення інтересів суб’єктів права [103, с. 46].  

Тож на основі проведеного аналізу наукових положень можливо дійти 

висновку, що метою правового регулювання є  створення на основі правових 

принципів та за допомогою правових методів і засобів стабільних та 

ефективних умов для реалізації суб’єктами права своїх прав, свобод й 

інтересів, а також забезпечення функціонування суспільних відносин у 

правомірному полі, що гарантуватиме їх охорону та захист з боку держави.  

Щодо мети трудової дисципліни, то А.М. Колодій тлумачить її як 

«свідоме та творче ставлення до виконуваної роботи, забезпечення високої 

якості в роботі, раціональне використання робочого часу, прагнення до 

співробітництва та взаємоповаги» [104, с. 573]. Слід вказати, що трудова 

дисципліна лише опосередковано впливає на творче ставлення до роботи та 

взаємоповагу. Звісно, дотримання визначених правил відображається на 

уявленні про порядок та змінює свідомість щодо відповідальності за власні 

вчинки і їх впливу на решту членів трудового колективу. Разом з тим більш 

значний вплив трудова дисципліна справляє на саму продуктивність праці, а 

також на забезпечення фізичної та психологічної безпеки працівників.  
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Досліджуючи тему трудової дисципліни, О.Л. Гуменюк зазначає, що 

вона «спрямована на забезпечення належного процесу праці, створення 

працівнику умов праці, необхідних для виконання трудової функції» [48, 

с. 21]. Аналіз даного твердження не дозволяє зрозуміти, у чому ж тоді 

полягає різниця між метою трудової дисципліни та охорони праці. Так, 

спрямування на забезпечення процесу праці та його безпечності може 

стосуватись існування трудового права та його інститутів загалом. 

Відповідно, необхідним є доповнення щодо впливу на якість роботи, 

визначення порядку, який враховував би як інтереси роботодавця стосовно 

ефективності та швидкості виконання обов’язків, так і щодо можливостей 

працівника, а також  визначав би технічні вимоги до компетентності.  

На думку М.О. Кабаченко, трудова дисципліна «має на меті створення 

як економічної заінтересованості робітників у своїй праці, так і належної 

організаційної основи для ефективного управління колективом працівників, 

що, у свою чергу, буде забезпечувати виконання, дотримання і зміцнення 

дисципліни праці» [105, с 398]. Дійсно, трудова дисципліна виступає 

інструментом заохочення працівників, а також допомагає краще зрозуміти, 

було порушено норми трудового законодавства чи ні, а отже, й з’ясувати 

необхідність у притягненні до юридичної відповідальності. Крім того, через 

встановлення трудової дисципліни покращується й сам механізм управління, 

оскільки він стає більш зрозумілим та прозорим. Таким чином, одним із 

аспектів мети трудової дисципліни є встановлення балансу між 

економічними, управлінськими та правовими чинниками, що, у свою чергу, 

дозволяє зробити трудові відносини більш гармонійними. 

У зазначеному контексті В.В. Форманюк вказує, що трудова 

дисципліна націлена на «доброякісну працю, успіхи у праці та дисциплінарну 

відповідальність за порушення дисципліни праці» [18, с. 232]. У першу чергу, 

необхідною є деталізація такого поняття, як «доброякісна праця», оскільки її 

тлумачення буде відрізнятись у працівника та роботодавця, а чіткого 

законодавчого розуміння поки що немає. Також важливо наголосити, що 
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притягнення до юридичної відповідальності, в тому числі до дисциплінарної, 

не може бути метою встановлення будь-якого правового інституту, так як це 

не відповідає конституційно визначеним правовим принципам. Саме тому 

притягнення до дисциплінарної відповідальності можливо розглядати лише в 

аспекті стимулювання  дотримання трудової дисципліни та захисту від її 

порушення.  

Є.Ю. Подорожній зазначає, що головним призначенням трудової 

дисципліни як правового явища є забезпечення врегулювання суспільних 

відносин між людьми, що виникають у процесі виконання ними своїх 

трудових функцій, з метою забезпечення нормального функціонування 

суспільного виробництва [20, с. 282]. Варто підкреслити, що хоча трудова 

дисципліна реалізується в межах трудових відносин, проте вона впливає й на 

виникнення та перебіг адміністративних або ж інших цивільних відносин. 

Відповідно, метою трудової дисципліни можливо вважати також 

забезпечення балансу між трудовою діяльністю та іншими сферами життя 

працівника. Щодо забезпечення нормального функціонування суспільного 

виробництва, то така мета є доволі спірною, оскільки це можливо без 

дотримання норм права через встановлення чітких правил та розпорядку, які 

можуть не враховувати інтереси суб’єктів трудових відносин. Однак аналіз 

як законодавства, так і наукових положень щодо розуміння сутності трудової 

дисципліни свідчить, що вона спрямована на встановлення взаємної поваги 

роботодавця та працівника, а також на задоволення й охорону їх ключових 

інтересів. Саме тому вплив трудової дисципліни на встановлення 

нормального функціонування суспільного виробництва є лише додатковим 

наслідком, а не бажаним та свідомим результатом її дотримання.     

Проаналізувавши наукові підходи до розуміння трудової дисципліни та 

врахувавши її поняття і сутність, можна зрозуміти, що метою трудової 

дисципліни є створення таких гармонійних умов праці, за яких буде 

досягнуто  найбільш продуктивного здійснення своїх обов’язків як 
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працівником, так і роботодавцем у поєднанні із дотриманням передбачених 

законодавством прав та задоволенням інтересів суб’єктів трудових відносин.  

Відповідно, на основі проведеного дослідження на використання 

загальнотеоретичного підходу можливо дійти висновку, що метою правового 

регулювання трудової дисципліни за законодавством України є забезпечення 

збалансованого та логічно вмотивованого порядку реалізації своїх прав та 

обов’язків працівником і роботодавцем у межах трудових відносин, що 

сприяє встановленню взаємної поваги між ними та дозволяє, 

використовуючи метод заохочення, підвищувати ефективність управління, 

компетентність і продуктивність здійснення трудової функції, а також, 

використовуючи метод заборони й покарання, здійснювати охорону та захист 

прав й інтересів суб’єктів трудових відносин.   

Варто наголосити, що саме на основі мети можливо визначити основні 

завдання правового регулювання трудової дисципліни за законодавством 

України. Так, на думку О.М. Куракіна, «основним завданням правового 

регулювання є реалізація законодавчих положень, тобто реалізація того 

правопорядку, який у словесній формі закріплений у державно встановлених 

нормативних приписах» [100, с. 30]. Слід вказати, що реалізація нормативних 

приписів відбувається шляхом втілення їх у суспільних відносинах. Саме 

тому більш доцільно говорити про завдання спрямування здійснення 

суспільних відносинах у порядку, визначеному законодавством. Також 

правове регулювання може здійснюватися локальними актами та 

міжнародними нормативно-правових актами, що збільшує кількість 

суб’єктів, у яких закріплені норми права. Особливо яскраво це проявляється 

саме у  регулюванні трудової дисципліни, де необхідним є прийняття 

внутрішнього трудового розпорядку. Відповідно, завдання правового 

регулювання включають, але не обмежуються завданнями держави перед 

суспільством. 

У даному аспекті правильною видається позиція М.П. Недюхи, який 

включив до завдань правового регулювання «завдання формування правової 
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держави і громадянського суспільства, демократичної країни та 

самодостатньої особистості» [106]. У першу чергу, слід вказати, що 

здійснення якісного та такого, що відповідає реаліям суспільного життя, 

правового регулювання є одним із визначальних факторів формування 

правової держави. Правова держава неможлива без дотримання 

демократичного режиму та функціонування громадянського суспільства. 

Проте щодо даних інститутів більш доцільною є вказівка на таке завдання 

правового регулювання, як визначення дозволених форм та межі здійснення 

діяльності й відповідних повноважень державними органами. Щодо впливу 

правового регулювання на формування самодостатньої особистості, то таке 

завдання є доволі спірним, оскільки фізичний та психологічний розвиток 

людини може відбуватись і поза правом. Можливо визначити роль права у 

створенні максимально комфортних умов для розвитку особистості, виразу 

свободи та творчого потенціалу, а також захисту права на свободу. Однак 

така ситуація жодним чином не впливає на самодостатність особистості, яка 

відноситься до внутрішніх переконань та уявлень людини про саму себе та 

залежить саме від її психологічного стану. 

Досліджуючи тему трудового законодавства, В.Я. Буряк вказує, що 

правове регулювання, яке здійснюється за допомогою «законодавства про 

працю, має два завдання: соціальне – захист інтересів і прав працівника і 

економічне – стимулювання розвитку виробництва» [107, с. 7]. У даному 

випадку використано широкий підхід до розуміння поняття «захист», яким 

охоплюється загальне призначення права загалом. Відповідно, правове 

регулювання направлене лише на захист, що здійснюється як щодо 

попередження правопорушень, так і щодо покарання за порушення норм 

права. Проте даний підхід не дозволяє розкрити особливості кожного 

завдання відокремлено, визначити методи та засоби їх втілення.  

Щодо спеціальних завдань правового регулювання трудової 

дисципліни за законодавством України, то слід погодитись із Н.Б. Болотіною, 

яка з цього приводу зазначає: «Якщо досі правове регулювання трудової 
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дисципліни розвивалося шляхом посилення дисциплінарної відповідальності 

за трудове правопорушення, то в умовах ринкової економіки, виходу 

українських підприємств на міжнародний ринок акцент робиться на більш 

чіткому регламентуванні взаємних прав та обов’язків сторін трудових 

правовідносин і належному стимулюванні високої якості роботи працівника»  

[11, с. 322-323]. Таким чином, однією із тенденцій правового регулювання 

трудової дисципліни можливо визначити зміну способу правового 

регулювання щодо заохочення правомірної поведінки. Саме тому й 

завданням уже виступає розширення переліку правових норм, які регулюють 

застосування засобів заохочення, таких як надання премій, нагород, 

додаткових відшкодувань або відпусток. Аналізуючи трудове законодавство, 

можемо зрозуміти, що значна частина правових норм, яка стосується 

трудової дисципліни, була створена ще за часів СРСР і пристосована до 

планової економіки, імперативних методів управління. Відповідно, 

стратегічним завданням правового регулювання трудової дисципліни 

можливо вважати ефективне регулювання порядку здійснення трудової 

функції в умовах ринкової економіки, що передбачає не лише забезпечення 

більшої свободи дій. Так, умови праці повинні бути безпечні для працівника 

та членів його сім’ї, а отже, необхідним є стимулювання екологічного 

виробництва. Крім того, потрібно забезпечити більшу взаємодію між 

працівником та роботодавцем для створення комфортної психологічної 

атмосфери у трудовому колективі, яка, у свою чергу, дозволяє більш якісно 

виконувати професійні обов’язки. З цією метою у межах правового 

регулювання варто підвищити рівень захисту психологічного здоров’я, а 

також сформувати окремі рекомендації щодо оптимізації діяльності 

підприємств у різних сферах. 

М.О. Міщук визначає, що «на сьогодні завданням удосконалення норм 

з дисципліни праці має бути, перш за все, формування у працівника 

свідомого, відповідального ставлення до своїх трудових обов’язків, а також 

розвиток засобів забезпечення дисципліни праці, адекватних умовам 
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ринкових відносин у суспільстві» [43, с. 101]. Варто наголосити, що трудова 

дисципліна стосується не лише обов’язків працівника, але й роботодавця, а 

отже, відповідальне ставлення повинно формуватися у кожного із суб’єктів 

трудових відносин. Щодо адекватності ринковим умовам, то таке завдання 

потребує деталізації. Так, необхідно запровадити все ж певні обмеження, що 

спрямовані на захист трудових прав працівника та усього населення загалом. 

Такі обмеження стосуються правил використання техніки, вимог до 

компетентності та екологічності. Враховуючи, що вони повинні мати 

правовий характер, важливо здійснити гармонізацію правового регулювання 

трудової дисципліни за законодавством України та законодавством ЄС.  

Також М.О. Міщук, обґрунтовуючи потребу у формуванні нового 

інституту в трудовому праві під назвою «Забезпечення трудового розпорядку 

на виробництві», визначає такі його завдання: «регулювання дисципліни 

праці; забезпечення комфортного психологічного клімату на виробництві» 

[44, с. 29]. Трудова дисципліна включає як правила щодо правильного 

виконання професійних обов’язків, так і засоби впливу задля забезпечення 

такого виконання. Саме тому наданий перелік не охоплює усіх можливих 

завдань її регулювання. Так, завдання щодо регулювання дисципліни праці 

не дозволяє зрозуміти сутність такого завдання і його зв’язок із метою. 

Також для завдання необхідними елементами є саме точність і чіткість, що 

дозволяють зрозуміти, яким має бути послідовний план дій.  

У межах даного дослідження завдання можливо розділити на загальні 

та спеціальні. Перша група завдань стосується правового регулювання та 

його мети загалом, а отже, поширюється на трудову дисципліну. Ці завдання 

визначають основні напрями її здійснення. До загальних завдань правового 

регулювання трудової дисципліни належать наступні: 

1) формування порядку; 

2) захист та охорона; 

3) забезпечення ефективності.  
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У свою чергу, до спеціальних завдань правового регулювання трудової 

дисципліни  за законодавством України можливо віднести наступні: 

1) якість локальних актів; 

2) прозорість підстав покарання; 

3) поширення засобів заохочення. 

Для того, щоб краще зрозуміти, чому одним із завдань правового 

регулювання трудової дисципліни є формування порядку, необхідно 

з’ясувати значення цього терміна. Так, Сучасний український словник 

визначає, що порядок – це стан, коли де-небудь чисто прибрано, всі речі на 

своїх місцях; чистота, лад; протилежне безладдю; правильний режим життя; 

стан, коли все робиться, виконується так, як слід, відповідно до певних 

вимог, правил [96]. Тобто головною особливістю порядку є те, що він 

визначає найбільш правильний та зручний стан. У межах трудової 

дисципліни під правильним станом необхідно розуміти стан, коли життю та 

здоров’ю працівника нічого не загрожує, а сам працівник виконує професійні 

обов’язки якісно. Саме трудова дисципліна дозволяє зробити порядок праці 

правильним.  

Разом з тим для дотримання трудової дисципліни необхідно, щоб вона 

була зрозумілою для самого працівника, а отже, застосовувана термінологія 

повинна відповідати складності виконуваної роботи. Крім того, формування 

порядку говорить про систематичність діяльності усіх суб’єктів у межах 

трудового колективу. Саме це допомагає краще зрозуміти, чи відбулось 

зловживання з боку суб’єкта, чи це помилка саме юридичної техніки. 

Відповідно, дане завдання дозволяє здійснювати постійний процес 

вдосконалення трудової дисципліни для забезпечення її прозорості.  

Окремо слід вказати, що формування порядку значно впливає й на 

здійснення самого управління, оскільки надає можливість більш глибоко 

аналізувати взаємодію між різними суб’єктами, визначати їх ефективність та 

недоліки. У свою чергу, така ситуація дозволяє більш оперативно виправляти 

недоліки та здійснювати контроль загалом. Важливо, що проведення 
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контролю є об’єктивним як з боку роботодавця, так і з боку профспілок, 

громадських організацій та органів державної влади. Крім того, аналіз 

результативності, що стає більш доступним завдяки правильному порядку 

трудової дисципліни, надає можливість справедливіше застосовувати засоби 

заохочення та покарання. 

Захист та охорона є одним із основних загальних завдань, що 

виконуються правовим регулюванням. Правильність і можливість здійснення 

захисту та охорони безпосередньо пов’язана із реалізацією попереднього 

завдання.  Щодо охорони, то вона здійснюється шляхом визначення меж 

реалізації своїх прав. Наприклад, для працівника такі обмеження стосуються 

часу відпочинку та можливості проведення його поза робочим місцем. У 

свою чергу, для роботодавця обмеження можуть полягати у зменшенні 

навантаження на працівників та забороні використання неекологічних 

технологій. Крім того, охорона здійснюється й шляхом визначення обов’язків 

щодо бережливого ставлення до техніки, забезпечення спеціальним одягом 

та засобами виробництва. У даному контексті можливо помітити зв’язок 

норм права та технологічних норм. Зазначений зв’язок у сукупності із 

обов’язком роботодавця ознайомлювати працівників із такими нормами 

також допомагає досягати завдання охорони. Саме технічні норми  через 

свою процедурність містять чіткі вимоги до способу поведінки. 

Щодо досягнення завдання захисту, то правове регулювання здійснює 

дане завдання декількома шляхами. У першу чергу, це досягається через 

превентивну роль норм права, які визначають юридичну відповідальність за 

порушення норм права. Так, саме можливість бути покараним стримує 

суб’єктів трудових відносин від протиправної поведінки. Разом з тим у 

випадку порушення, визначення порядку відшкодування, забезпечення 

процесу відновлення здоров’я або ж притягнення до дисциплінарної 

відповідальності правове регулювання дозволяє захистити конституційні 

права працівника або роботодавця. Крім того, такі дії стосуються захисту не 
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лише постраждалої особи, але й захищають від можливого повторення 

ситуації через недбалість або непрофесійність виконання обов’язків. 

Останнім загальним завданням правового регулювання трудової 

дисципліни є забезпечення її ефективності. Таке забезпечення відбувається у 

декількох напрямах. У першу чергу, це стосується підвищення ефективності 

взаємодії між суб’єктами трудових відносин. Вона необхідна для кращого 

локального регулювання та встановлення найбільш оптимального способу 

виконання посадових обов’язків. Саме тому до складання внутрішнього 

трудового розпорядку долучається як роботодавець, так і професійні спілки 

та трудовий колектив загалом. Покращення взаємодії дозволяє зменшити 

антагоністичність відносин, а отже, позитивно впливає на усвідомлення 

кожним суб’єктом персональної відповідальності.  

Щодо такого спеціального завдання правового регулювання трудової 

дисципліни, як прийняття якісних локальних актів, то воно пов’язане із тим, 

що основні норми щодо трудової дисципліни визначаються саме на рівні 

кожного підприємства. Так, В.В. Жернаков влучно вказує на нерозривність 

трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку, який включає: 

а) порядок взаємовідносин працівника та роботодавця; б) порядок 

взаємовідносин між працівниками в процесі праці [108, с. 249]. Тобто саме 

від деталізації внутрішнього розпорядку залежатиме якість правил трудової 

дисципліни. Тому необхідною є висока якість локальних актів, що може 

забезпечуватись як шляхом залучення компетентних осіб, так і через надання 

спеціальних рекомендацій державними органами.  

Якість локальних актів залежить від ступеня дублювання прав та 

обов’язків, що передбачені у законах. Якщо він дуже високий, то дані акти 

будуть мати надмірний рівень загальності. Кожне підприємство залежно від 

кількості працівників, напряму діяльності, законодавчих вимог до 

підприємницької діяльності визначає, яким саме чином необхідно 

виконувати роботу. Саме тому якісний локальний акт правового регулювання 

трудової дисципліни неможливий без деталізації.  
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Також на якість локальних правових актів щодо трудової дисципліни 

впливає й дотримання у них принципів права, зрозумілість формулювань, що 

не допускають подвійного тлумачення. На сьогодні значною проблемою є 

саме відсутність чіткого переліку питань, які обов’язково мають бути 

визначені у локальних актах щодо трудової дисципліни. Передбачення їх на 

рівні законодавства сприяло б підвищенню якості актів без впливу 

безпосередньо на зміст правових норм.  

Наступним спеціальним завданням правового регулювання трудової 

дисципліни є прозорість підстав покарання. Так, сутність даного завдання 

полягає у лише справедливому притягненню до дисциплінарної 

відповідальності, зрозумілості підстав та сутності порушення, що допоможе 

обмежити свавілля з боку роботодавця, а також деталізувати правомірні 

способи поведінки для працівника. О.С. Олійник зазначає, що справедливість 

відіграє роль навіть не принципу права, а загальновизнаної людської 

цінності, світового надбання, яке підлягає охороні як особливо важливе благо 

[109, с. 219]. Таким чином, дане положення стосується й дисциплінарної 

відповідальності за порушення трудової дисципліни.  Саме прозорість та 

зрозумілість підстав притягнення до юридичної відповідальності 

допомагають забезпечувати таку справедливість. У свою чергу, для їх 

встановлення необхідним є передбачення усього переліку порушень, за які 

будуть застосовані покарання.  

Однак ключовим є ознайомлення працівника та роботодавця із даним 

переліком, який може бути визначений як на рівні підзаконного, так і  

локального нормативно-правового акта, що, у свою чергу, дозволить 

відповідним чином коригувати їх поведінку. Крім того, для забезпечення 

прозорості необхідною є логічно впорядкована та послідовна процесуальна 

частина визначення вини. Наприклад, неможливо звільнити працівника за 

прихід на роботу у стані алкогольного сп’яніння без підтвердження даного 

факту уповноваженими органами та висновком лікаря. Також окрема 

процедура існує для встановлення факту нещасного випадку на виробництві. 



 

 

88 

Для її здійснення створюється відповідна комісія. Разом з тим дисциплінарна 

відповідальність передбачає не лише звільнення, але й накладення доган та 

штрафів. Підстави для застосування таких покарань менше деталізовані у 

законодавстві, тому мають бути визначені локальними актами. 

Ще одним спеціальним завданням правового регулювання трудової 

дисципліни за законодавством України є поширення засобів заохочення. 

Сутність даного завдання полягає у стимулюванні застосування методів 

управління та контролю за дотриманням трудової дисципліни, які 

засновуються не на покараннях за порушення, а на заохоченнях правомірної 

поведінки. О.О. Барабаш визначає, що заохочення полягає у стимулюванні 

певної поведінки особи під дією мотиву, що виникає внаслідок взаємодії 

потреб та інтересів цієї особи з передбаченими у нормативно-правових 

приписах конкретними моральними та/або матеріальними благами, які вона 

потенційно може отримати [110, с. 17]. Тобто для заохочення можуть 

використовуватись премії, збільшення часу відпустки, оплата відпустки у 

лікувально-курортних закладах тощо. Для заохочення важливими є 

справедливі умови його отримання за досягнення визначеного результату 

щодо дотримання трудової дисципліни. 

Правове регулювання трудової дисципліни відповідно до своєї мети 

повинно забезпечувати не лише стабільність, але й розвиток даного 

інституту. Саме застосування засобів заохочення стимулює до пошуку більш 

якісних та продуктивних способів виконання обов’язків у межах 

можливостей, встановлених трудовою дисципліною, внаслідок чого й 

відбувається розвиток. Крім того, застосування засобів заохочення відповідає 

європейським тенденціям щодо управління на підприємствах, а отже, 

наближає реалізацію державної мети стосовно євроінтеграції.   

Також правове регулювання трудової дисципліни забезпечує 

ефективність виконання трудової функції. Це відбувається шляхом 

використання методів заохочення, встановлення більш чіткого порядку. 

Однак найважливішим є те, що завдяки підвищенню якості праці 
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відбувається збільшення прибутків підприємства. Така ситуація впливає на 

правосвідомість роботодавця та стимулює його до прозорого способу 

ведення бізнесу та виконання у повному об’ємі правил охорони праці. Це 

також створює умови для застосування сучасних методів щодо налагодження 

комунікації та мотивування трудового колективу.  

Таким чином, правове регулювання, що здійснюється шляхом 

визначення порядку дотримання трудової дисципліни, впливає не лише на 

правову сторону трудових відносин, але й сприяє покращенню економічних 

показників та стану психологічної безпеки працівників у трудовому 

колективі. Саме комплексність позитивних трансформацій є й надалі 

рушійною силою для покращення трудової дисципліни та зміни способів 

локального її визначення.  

Ще одним важливим елементом дослідження, що допоможе краще 

розкрити роль та призначення правового регулювання трудової дисципліни, є 

визначення його функцій. Якраз функції відображають діяльнісний аспект 

правового регулювання та дозволяють проаналізувати, чи відповідають 

способи й напрями реалізації норм права щодо трудової дисципліни 

визначеній меті його правового регулювання. Слід наголосити, що функції 

також можливо розділити на загальні, які притаманні будь-якому правовому 

регулюванню, та спеціальні, що відображають напрямки діяльності саме 

щодо трудової дисципліни. Так, досліджуючи тему функцій правового 

регулювання, О.М. Куракін вказує наступний їх перелік: «функція 

впорядкування, функція гарантування, функція координації й захисту 

інтересів, інтегративна функція, політична функція, стабілізувальна функція, 

функція моделювання, орієнтувальна функція, функція стимулювання та 

обмеження» [111, с. 54-55]. Із наведеного автором переліку умовно також 

можна виокремити загальні, тобто ті, які є властивими для будь-якого 

соціального регулювання. До них слід віднести політичну, орієнтувальну та 

функцію моделювання. Такі функції не мають чіткого правового характеру, а 

отже, їх використання в межах даного дослідження не є доцільним. Разом з 
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тим особливо актуальною для правового регулювання трудової дисципліни є 

функція координації та захисту інтересів, оскільки вона дозволяє обрати 

найбільш оптимальний порядок виконання професійних обов’язків. Крім 

того, найбільш загальною для правового регулювання можливо вважати 

функцію впорядкування, проте необхідним є доповнення стосовно правового 

характеру такого впорядкування. 

М.О. Пащенко зазначає, що єдиною функцією правового регулювання 

є «регулятивна, оскільки напрям впливу права на свідомість і вчинки людей 

відрізняється від інформаційної, виховної та ціннісно-орієнтаційної дії 

права» [112, с. 117]. Такий підхід не дозволяє розкрити значення та сутність 

правової регуляції. Вказівка на існування лише однієї функції правового 

регулювання – захист, охорона, регулювання – надто звужує можливості 

права та не відповідає його меті. Якщо вести мову про трудову дисципліну, 

то слід звернути увагу на те, що одночасно із встановленням порядку 

здійснюється й функція формування безпечних умов праці, а також функція  

підвищення продуктивності праці. Відповідно, більш доцільним є 

використання підходів до визначення функції, за яких діяльність у трудових 

відносинах розкривається детально та є можливість проаналізувати кожне із 

визначених завдань.  

О.Ф. Скакун звертає увагу на таку функцію правового регулювання, як 

«гарантування доведення норм права до їх виконання» [113, с. 458]. Дійсно, 

гарантування є однією із найбільш важливих функцій у контексті трудової 

дисципліни, оскільки відбувається захист інтересів як працівника щодо 

безпечних умов, можливих компенсацій за неналежну якість технічного 

обладнання, так і роботодавця щодо бережливого ставлення до такої техніки, 

дотримання правил охорони праці. Разом з тим функція гарантування тісно 

пов’язана із функцію стабільності, так як саме гарантії вказують на 

забезпеченість порядку, можливості звернутись за захистом та відновити 

порушене право. Слід вказати, що гарантування здійснюється не лише за 
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рахунок передбачення юридичної відповідальності, але й через визначення 

рекомендацій та стимулювання правомірної діяльності.  

Досліджуючи тему правового регулювання уже господарських 

відносин,  І.В. Стаднік визначає такі загальні функції: «функція 

громадянської згоди, моделювання, соціального захисту, інформаційна, 

виховна, комунікативна, економічна, ідеологічна, політична, трансляційна» 

[114, с. 24-26]. У межах правового регулювання трудової дисципліни 

важливими є такі функції, як трансляційна та соціального захисту. Щодо 

трансляційної, то вона проявляється через передачу найбільш оптимального 

способу поведінки, який визначений у правових та технічних нормах. 

Функція соціального захисту відображається через саме значення 

дотримання трудової дисципліни не лише задля збільшення продуктивності 

праці та відповідного прибутку підприємства, але й можливості 

підтримувати інші суспільні відносини для працівника. Так, збереження 

здоров’я та  належний стан фінансового забезпечення впливає на виникнення 

відносин із охорони здоров’я або ж сімейних відносин.  

Отже, на основі проведеного дослідження можливо визначити такі 

загальні функції правового регулювання трудової дисципліни за 

законодавством України: 

1) гарантування дотримання трудової дисципліни; 

2) забезпечення стабільності трудової дисципліни; 

3) збалансування інтересів суб’єктів трудових відносин. 

У контексті даного дослідження однією із основних функцій правового 

регулювання можна вважати саме гарантування дотримання трудової  

дисципліни. Вона визначає порядок реалізації прав та обов’язків суб’єктів 

трудових відносин. Як влучно зауважує Т.В. Андрейчук, для повноцінної 

реалізації трудових прав необхідна дія надійних механізмів їх забезпечення, 

захисту та охорони, що є основою спеціальних юридичних гарантій. 

Функціональність юридичних гарантій, спрямованих на охорону, захист і 

забезпечення трудових прав, свобод і законних інтересів, обумовлює 
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відокремлення відповідних самостійних і взаємопов’язаних інститутів, 

ефективна взаємодія яких сприяє безперешкодної реалізації зазначених 

елементів учасниками трудових правовідносин у сфері праці [115, с. 9]. 

Досить поширеною є помилка щодо ототожнення гарантування із 

забезпеченням, проте саме трудова дисципліна ілюструє, що гарантування 

відбувається у декількох напрямах. У першу чергу, воно здійснюється 

шляхом передбачення дисциплінарної відповідальності щодо порушення 

саме технічних правил та вимог. У випадку завдання шкоди також можливе 

застосування цивільної відповідальності у формі відшкодування, а також 

кримінальної відповідальності, якщо скоєно злочин. Тобто правове 

регулювання трудової дисципліни гарантує наявність підстави для 

притягнення до відповідальності у випадку порушення права.  

Варто наголосити, що саме трудова дисципліна визначає порядок 

реалізації прав та обов’язків, а отже, сам факт існування даного інституту та 

відповідних локальних актів дозволяє гарантувати втілюваність трудових 

прав та права на їх захист. Крім того, гарантування трудової дисципліни 

здійснюється й через контроль виробничої безпеки, нагляд за дотриманням 

охорони праці як з боку уповноважених державних органів, так і з боку 

профспілок. 

Наступною загальною функцією є забезпечення стабільності трудової 

дисципліни. Слід вказати, що стабільність виступає однією із вимог до 

встановлення верховенства права у державі та є складовою принципу 

правової визначеності. Аналізуючи європейське законодавство, 

В.О. Панкратова зазначає, що до даного принципу  входять такі складові, як 

«непорушність і нескасовуваність набутих законних прав, незворотність 

закону й неможливість застосування закону до особи, яка не могла знати про 

його існування, законні очікування – право особи у своїх діях розраховувати 

на сталість існуючого законодавства, а також поняття давності» [116, с. 92]. 

У контексті трудової дисципліни важливим є забезпечення незворотності 

норм права та обізнаність працівників про внесені зміни, оскільки це 
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дозволить більш глибоко та якісно оцінювати й обирати способи власної 

поведінки.   

Стабільність для працівника полягає у наявності в нього права на 

соціальний захист та відшкодування у випадку настання соціального ризику. 

Проте, якщо порядок та правила трудової дисципліни будуть постійно 

змінюватись, то  дослідження питання про їх порушення або ж дотримання 

буде ускладнено. Щодо роботодавця, то стабільність дає можливість 

стосовно планування підприємницької діяльності та прогнозування 

прибутку. У випадку ж постійних змін виникає потреба у пристосуванні до 

вимог, тобто у постійних та необґрунтованих змінах у виробництві, що 

впливають на фінансове забезпечення.  

Останньою загальною функцією правового регулювання трудової 

дисципліни за законодавством України є збалансування інтересів суб’єктів 

трудових відносин. Аналізуючи трудове законодавство, Н.О. Мельничук 

визначає таку його особливість, як «наголос на захисті інтересів працівника». 

Однак працівник – не єдина сторона трудових відносин. Очевидно, що саме у 

роботодавця є більше важелів впливу на працівника, але в умовах ринкової 

економіки сторони трудових відносин знаходяться в одній площині відносин, 

тому й сам роботодавець потребує захисту своїх інтересів [117, с. 159]. 

Дійсно, визначення пріоритетної ролі саме працівника є необґрунтованим. 

Хоча інтереси роботодавця та працівника дещо різняться, однак саме завдяки 

дотриманню трудової дисципліни відбувається їх збалансування. 

Реалізується дана функція через застосування певних обмежень та заборон,  а 

також визначення обов’язків.  

Слід наголосити, що такі обмеження і заборони є правомірними, 

оскільки вони відповідають правовій меті. Так, основним інтересом 

роботодавця є отримання максимально можливого прибутку. Відповідно, 

чим менш витратним є підтримання трудових відносин із працівником щодо 

оплати його праці, надання безпечного робочого місця та справно працюючої 

техніки, тим більшим буде й такий прибуток, а отже, роботодавець 
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зацікавлений у забезпеченні лише тих законодавчих вимог, невиконання яких 

буде зменшувати його прибуток. У свою чергу, працівник зацікавлений у 

тому, щоб оплата праці здійснювалась незалежно від якості й кількості 

виконуваної роботи, так як така ситуація зменшуватиме його навантаження 

та рівень відповідальності. Таким чином, інтереси роботодавця та працівника 

протилежні за своєю сутністю, а отже, й трудові відносини будуть 

тимчасовими та потребуватимуть постійного втручання від держави. Саме 

тому трудова дисципліна, яка стосується порядку, способів виконання прав і 

обов’язків, допомагає збалансувати інтереси відповідних суб’єктів та 

спрямувати їх діяльність у напрямку реалізації своїх прав у максимально 

ефективний правомірний спосіб. 

Звертаючись до спеціальних функцій трудової дисципліни, 

Є.Ю. Подорожній зазначає, що  «трудова дисципліна є одним із ключових 

засобів забезпечення правового порядку та режиму законності у сфері 

трудових відносин, а також належного рівня організації праці, який гарантує 

високу ефективність та результативність останньої» [118, с. 282].  Тобто 

можливо визначити таку спеціальну функцію, як організація способу 

реалізації права на працю. Важливо наголосити, що організація роботи на 

підприємстві може бути здійснена не лише правовими методами, проте саме 

норми права визначають конкретні способи втілення права на працю в його 

межах. Також саме трудова дисципліна дозволяє зробити порядок виконання 

ефективним, а отже, функція збільшення ефективності здійснення трудової 

функції залежить саме від її дотримання. Разом з тим функцію дотримання 

законності можливо віднести до загальних, оскільки законною повинна бути 

діяльність не лише в межах дотримання трудової дисципліни, але й загалом 

щодо реалізації прав і обов’язків у будь-якій сфері суспільного життя. 

У межах трудової дисципліни І.В. Марченко визначає, що «заходи 

заохочення працівників виконують дві важливі функції: з одного боку, вони є 

фактором підвищення професійної діяльності працівників, а з іншого –

важливим чинником зміцнення трудової дисципліни» [119, с. 58]. 
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Відповідно, спеціальною функцією усього правового регулювання трудової 

дисципліни слід вважати підвищення рівня професійної відповідальності 

працівників та роботодавців. Однак дана функція забезпечується не лише 

через засоби заохочення, але й за допомогою застосування превентивного 

впливу дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Необхідно вказати, 

що правове регулювання трудової дисципліни виконує й функцію зміни 

правосвідомості суб’єктів трудових відносин щодо значення дотримання 

встановленого порядку. 

Б.І. Сташків вважає, що «основними функціями трудової дисципліни є 

виробнича та загальносоціальна» [120, с. 7]. Із наведеної автором  позиції 

незрозуміло, яким чином вказані функції проявляються саме у трудовій 

дисципліні. Щодо загальносоціальної функції, то потребує уточнення 

порядок впливу на трудову дисципліну на соціум загалом, а також 

відмінність такого впливу від впливу, що здійснюється за допомогою, 

наприклад, політичних чи економічних методів. Якщо говорити про 

виробничу функцію, то доповнення потребує саме правовий аспект загалом. 

Таким чином, наведені функції мають занадто загальний характер і можуть 

визначати не лише діяльність із дотримання трудової дисципліни.  

Тож на основі проведеного дослідження можливо визначити наступні 

спеціальні функції правового регулювання трудової дисципліни за 

законодавством України: 

1) функція оптимізації здійснення трудової функції;  

2) функція підвищення компетентності; 

3) функція стимулювання правомірної трудової діяльності. 

Так, спеціальною функцією правового регулювання трудової 

діяльності за законодавством України є підвищення компетентності. Дана 

функція безпосередньо пов’язана і викликана попередньою, оскільки 

оптимізація реалізації трудової функції підвищує й рівень відповідальності, 

що покладається на працівника, а отже, й рівень його професійних знань 

постійно буде зростати. Під професійною компетентністю слід розуміти 



 

 

96 

«інтегративну якість особистості, яка включає в себе готовність і здатність 

людини до здійснення професійної діяльності на основі наявних знань, умінь, 

навичок і професійно-особистісних якостей. Професійна компетентність 

визначається як певний інтелектуальний, мотиваційний та психічний стан, 

що дозволяє діяти самостійно та відповідально, як здатність і вміння людини 

виконувати певні професійні функції [121, с. 92]. Тобто визначення порядку 

дотримання трудової дисципліни змінює не лише встановлені вимоги до 

знань, але й до психологічної готовності особи бути відповідальним за 

результати своєї поведінки. У даному контексті за допомогою реалізації 

даної функції відбувається здійснення завдання щодо захисту та охорони 

трудової дисципліни, так як зменшується ймовірність настання нещасних 

випадків та завдання шкоди майну, іншим працівникам через необережність 

або самовпевненість.  

Підвищення компетентності здійснюється через проведення 

додаткових курсів, оплату навчання у вищих закладах освіти,  а також через 

постійну роботу щодо роз’яснення  важливості дотримання трудової 

дисципліни та правил охорони праці. Крім того, засобом підвищення 

компетентності є застосування заохочень та створення конкурентних умов, за 

яких особа може отримати підвищення або ж вище матеріальне забезпечення 

лише після набуття певного трудового стажу і спеціальних знань. У свою 

чергу, набуття трудового стажу неможливе без дотримання трудової 

дисципліни щодо якісного виконання професійних обов’язків та реалізації 

прав. 

Ще однією спеціальною функцією правового регулювання трудової 

дисципліни за законодавством України є стимулювання правомірної трудової 

діяльності. Дану функцію, у першу чергу, реалізує держава шляхом надання 

більшої свободи у локальному управлінні для підприємств, зменшення 

підстав та строків перевірок, а також протидії корупції в державних органах. 

Дотримання правомірності у трудових відносинах,  особливо щодо трудової 

дисципліни, не повинно бути економічно доцільним, а тому саме на державу 
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покладається обов’язок стосовно надання рекомендацій та роз’яснень, які 

стосуються запровадження трудової дисципліни та способів її контролю на 

підприємствах. Так, наприклад, Міністерством юстиції було видано 

Методичні рекомендації з питань застосування заходів стягнення [97]. 

Зазначені рекомендації мають важливе значення, оскільки їх дотримання є 

добровільним, що позитивно впливає на сприйняття роботодавцями в умовах 

загальної недовіри до органів державної влади. Крім того, у рекомендаціях 

надаються практичні поради або ж зразки, що зменшує ризики у 

впровадженні нових методів.  

Варто підкреслити, що правомірна поведінка для роботодавця 

пов’язана із меншими ризиками щодо втрати прибутку або зупиненням чи 

припиненням діяльності підприємства. Відповідно, дотримання трудової 

дисципліни може виступати доказом правомірності діяльності і засобом 

захисту від настання негативних наслідків притягнення до юридичної 

відповідальності. Щодо працівника, то правомірна діяльність у межах 

трудової дисципліни є необхідною умовою забезпечення власного життя та 

здоров’я. Правомірність дозволяє зменшити ймовірність настання таких 

соціальних ризиків, як отримання травми на виробництві чи звільнення з 

роботи.  

Така спеціальна функція правового регулювання трудової дисципліни 

за законодавством України, як оптимізація трудової функції, реалізується 

задля досягнення декількох результатів. Так, оптимізація здійснюється задля 

підвищення ефективності виконання працівниками своїх професійних 

обов’язків. Воно відбувається через застосування додаткових стимулів, а 

також через аналіз способів виконання даних обов’язків у межах визначених 

правил трудової дисципліни. Також оптимізація трудової функції спрямована 

на підвищення швидкості та якості праці працівника, а отже, й отримання 

вищого прибутку.  

Найбільш ефективним способом втілення даної функції є заохочення з 

боку держави щодо надання окремих пільг або фінансування. Особливо 
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актуальним буде застосування таких методів для заохочення інноваційної 

діяльності, яка передбачає використанням екологічно безпечних технологій.  

Важливим способом втілення даної функції є й спілкування 

роботодавця із працівником та профспілками, що допомагає розкрити 

специфіку роботи за окремими напрямами, з’ясувати локальну практику 

підвищення ефективності і на основі отриманих даних провести аналіз та 

зрозуміти шляхи масштабування. Оптимізація трудової функції 

опосередковано впливає й на соціальний захист та компетенцію працівників. 

Однак найбільш зацікавленим суб’єктом все ж залишається саме 

роботодавець, оскільки від оптимізації трудової функції у межах трудової 

дисципліни залежатиме й рівень його прибутку. 

Отже, на основі проведеного дослідження можливо дійти висновку, що 

правове регулювання трудової дисципліни за законодавством України 

опосередковано впливає на загальну можливість функціонування трудових 

відносин, так як воно визначає порядок реалізації прав та обов’язків.  

Досягнення мети даного правового регулювання дозволить наблизитись до 

європейських стандартів управління підприємствами, а також значно 

підвищити рівень співпраці між суб’єктами трудових відносин.  

Результати даного дослідження дозволяють зробити висновок про 

реалізацію на практиці не всього можливого функціоналу трудової 

дисципліни стосовно впливу на зменшення настання нещасних випадків на 

роботі, сприяння розвитку успішного підприємництва. Встановлена у роботі 

мета правового регулювання, маючи спрямовуючий та стабілізуючий 

характер, дозволяє постійно збільшувати та деталізувати завдання, а отже, 

визначати функції та способи їх втілення.  
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2.2 Система принципів та гарантій правового регулювання 

трудової дисципліни за законодавством  України 

 

Перехід України до ринкової економіки зумовив зміну напрямку 

розвитку трудових відносин, що, в свою чергу, потребує внесення змін до 

законодавства про працю, які здійснюються законодавчим органом вже не 

перший рік. У той же час будь-які кардинальні зміни потребують 

встановлення основоположних постулатів, які стануть базою для правового 

регулювання та визначатимуть напрямок належного розвитку врегульованих 

суспільних відносин. Належність та якість відповідних базових основ та 

гарантій їх функціонування потребує детальних наукових досліджень з 

метою ефективного удосконалення та забезпечення необхідного рівня 

реалізації прав і обов’язків осіб у межах відносин трудової дисципліни. 

Актуальність дослідження та встановлення належних до змінених 

трудових правовідносин принципів є очевидною, оскільки саме вони 

дозволять сформувати необхідні межі регулювання та його напрямок з метою 

найбільш доцільного та ефективного переходу від регулювання трудової 

дисципліни в межах планової економіки до ринкової, яка потребує інших 

підходів у створенні взаємозв’язку піж роботодавцем та працівником, який 

засновуватиметься на нормах законодавства. При цьому вивчення системи 

принципів дозволить підвищити її ефективність в частині удосконалення 

самих принципів.  

У свою чергу, дослідження гарантій як правової категорії дасть 

можливість удосконалити умови реалізації прав та виконання обов’язків в 

межах дисципліни праці, а також запровадити необхідні засоби та методи 

забезпечення відповідних дій. При цьому аналіз гарантій доцільно проводити 

саме через призму їх взаємопов’язаності із принципами, які у своїй 

сукупності утворюють систему основоположних керівних ідей правового 

регулювання дисципліни праці та умов належного забезпечення їх 

виконання. 
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Системою прийнято вважати порядок, зумовлений правильним, 

планомірним розташуванням та взаємним зв’язком частин чого-небудь [96, 

c. 203].  Наявність системи зумовлює існування окремих елементів, які 

об’єднуються за спільним призначенням, що вказує на їх взаємозв’язок. 

Отже, з метою дослідження системи принципів та гарантій правового 

регулювання трудової дисципліни, у першу чергу, необхідно провести аналіз 

складових елементів відповідної системи, тобто безпосередньо принципів 

відповідного правового регулювання. 

Слід відзначити важливість існуючого в сучасній науці трудового 

права саме системного підходу до дослідження принципів правового 

регулювання трудових відносин. Так, І.П. Жигалкін підкреслює, що 

системність трудоправових принципів вимагає: 

а) їх узгодженості між собою; 

б) єдиного підходу до їх розуміння і застосування; 

в) урахування характеру і змісту різнорідних принципів, 

г) з одного боку, диференційованого, а з іншого – інтегрованого 

підходу до правового регулювання відносин у сфері праці; 

ґ) відповідності принципів трудового права справжнім інтересам 

суспільства й держави. Кожен із принципів може бути витлумачений і 

застосований тільки з урахуванням сутності інших пов’язаних з ним 

принципів [123, с. 166]. 

Таким чином, саме системність принципів, їх тісний взаємозв’язок, 

відповідність наявним векторам розвитку окремих правовідносин є 

необхідними складовими успішного генезису правовідносин, оскільки 

дозволяє встановити відповідність принципів цілям та меті, які ставляться в 

процесі визначення вектора розвитку правовідносин. 

Загалом відзначається, що принципи права – один із найважливіших 

елементів будь-якої правової системи. Від того, наскільки вони відображені в 

правових нормах і в правозастосовній діяльності, багато в чому залежить 

ефективність правового регулювання. Тривалий час вітчизняною юридичною 
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наукою, яка розглядала принципи виключно як ідеологічну складову права, 

заперечувався їх безпосередній регулюючий вплив на суспільні відносини, 

що зрештою негативно вплинуло на розвиток національної правової системи 

[124, с. 5]. Важливість елементів системи принципів є беззаперечною, 

оскільки саме вони визначають основоположні засади формування                   

будь-якого правового регулювання та вектора його розвитку. 

Загалом термін «принципи» походить від лат. principium – основа, 

початок і трактується як сукупність керівних ідей, вихідних положень, 

орієнтирів, що спрямовані на досягнення оптимальних, стабільних 

результатів будь-якої діяльності [125, с. 26]. Тобто принципи визначають 

основоположні засади розвитку правовідносин та можуть бути самостійними 

орієнтирами для встановлення правового регулювання, в тому числі трудової 

дисципліни. Важливим у даному випадку є той факт, що встановлення та 

існування принципів направлене саме на досягнення необхідних результатів 

діяльності, порядок здійснення якої визначений окремим правовим 

регулюванням. 

О.С. Мельничук стверджує, що принцип – це те, що лежить в основі 

певної теорії науки, внутрішнє переконання людини, основне правило 

поведінки [126, с. 547]. В.І. Даль слово «принцип» трактує як наукове чи 

моральне начало, основу, правило, від якого не відступають [127, с. 431]. 

Отже, можемо констатувати, що з філологічної точки зору термін принцип 

трактується як певне правило, яке лежить в основі подальшої діяльності, що 

визначає межі відповідної діяльності. Розглядаючи відповідне тлумачення в 

контексті правового регулювання трудової дисципліни, можемо відзначити, 

що принципи можуть встановлювати окремі базові орієнтири та правила, які 

повинні міститись у правовому регулюванні відповідних відносин та які є 

базовими, відправними точками для формування системи правового 

регулювання дисципліни праці. 

У свою чергу, Словник української мови дає декілька визначень 

терміна «принцип». По-перше, принцип – це основне вихідне положення 
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певної наукової системи, теорії, ідеологічного напряму тощо; засада; 

основний закон якоїсь точної науки. По-друге, принцип – це особливість, 

покладена в основу створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення, 

або здійснення чогось. По-третє, принцип – це переконання, норма, правило, 

яким керується хто-небудь у житті, поведінці; канон [128, с. 899]. Очевидним 

є те, що принципи – досить багатогранне та широке явище, яке включає 

значну кількість можливих інтерпретацій. Наведена його дефініція з наукової 

точки зору може бути цікавою тим, що вона встановлює можливість 

визначення в принципі правового регулювання певних його особливостей. 

Відзначимо, що подібна позиція знаходить своє відображення у формуванні 

галузевих принципів, тобто адаптованих до певного виду правовідносин 

основних засад. Таким чином, ми можемо зробити висновок про існування 

декількох рівнів принципів у залежності від їх виключності в межах окремих 

правовідносин, тобто можливості їх застосування в інших сферах правового 

регулювання. 

Досить цікавий підхід висловив Ю.Ф. Кравченко, який метафорично 

називає принцип своєрідним променем ліхтаря, що висвітлює певну 

площину. Можна перебувати з одного боку цього променя, з іншого, в його 

середині, але не виходити за його межі [129, с. 204]. Фактично даний підхід 

вказує на формування принципами правового регулювання трудової 

дисципліни певних меж, в яких відповідне правове регулювання 

здійснюється, обмежуючи його можливі прояви. 

«Принципи, – зазначає Г.В. Атаманчук, – це специфічне поняття, в них 

міститься не стільки власне закономірність, відношення, взаємозв’язок, 

скільки наше знання про них. Принцип є фіксацією результатів наукового 

пізнання з усіма витікаючими звідси наслідками» [130, с. 351]. Можемо 

погодитись із відповідною позицією, оскільки вчений доречно відображає 

зміст принципу як явища, фактично вказуючи, що принципом є лише 

відображення розуміння щодо можливих меж, в тому числі правового 

регулювання окремих суспільних відносин. Вчений, на наш погляд, ставить 
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під сумнів сталість принципів, вказуючи на те, що вони є відображенням 

знань про закономірність, відношення та взаємозв’язок, тобто він стверджує, 

що із розвитком відповідних знань принципи також можуть бути переглянуті 

та відкориговані відповідно до отриманих знань про окремі явища. 

Водночас принципи права можуть відображати й певну галузь. З точки 

зору юридичної науки, принципи права – це основні засади, які закріплені в 

правових нормах і відображають закономірності розвитку відносин 

суспільства, а також розкривають і відображають закономірності певної 

галузі права. В них розкриваються особливості певної галузі права, які 

зумовлюють її галузеву суть і відображаються в галузевих принципах права 

[131, с. 84]. Відповідна позиція вказує на те, що правові принципи є 

відображенням розуміння принципів загалом із наділенням їх специфічними 

ознаками, які притаманні праву як явищу. Водночас висловлюється думка 

про те, що вони відображають закономірність розвитку галузі, її особливості 

та встановлюють основні засади та вектори подальшого генезису.  

Наведене свідчить, що принципи права об’єктивно зумовлені 

економічним, соціальним, політичним устроєм суспільства. Під об’єктивною 

зумовленістю принципів права треба розуміти відповідність характеру 

суспільних відносин економічним, політичним, ідеологічним процесам, що 

відбуваються у суспільстві [132, с. 21]. А.М. Колодій підкреслює, що 

ефективність впливу принципів залежить від розробленості правових засобів, 

за допомогою яких право регулює суспільні відносини, від рівня правової 

свідомості і правової культури членів суспільства. Залежить вона також від 

рівня наукової розробки самих принципів і від того, наскільки вони 

сприймаються юридичною практикою, наскільки відпрацьованими є форми, 

методи їх матеріалізації в реальних суспільних відносинах [132, с. 25-26]. 

Доцільність відповідної позиції в межах досліджуваної теми проявляється у 

необхідності формування розуміння про те, що принципи є не єдиним 

явищем, котре впливає на розвиток правовідносин, вони виступають 

частиною цілісної системи і лише у тісному взаємозв’язку із іншими 
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способами та засобами дозволяють досягати цілей, поставлених векторами 

розвитку окремих правовідносин. Водночас відповідна позиція не суперечить 

попереднім аргументам про зміст принципів як основоположних засад та 

орієнтирів для генезису правовідносин,  які можуть бути досягнуті лише за 

допомогою цілісної системи способів та засобів, що формуються відповідно 

до наявних принципів.  

Н.Б. Болотіна вважає, що принципи права – керівні засади, ідеї, які 

зумовлені об’єктивними закономірностями існування, рівнем розвитку 

суспільства й визначають зміст і спрямованість правового регулювання. 

Значення принципів права полягає в тому, що вони в стислому вигляді, 

концентровано відображають найсуттєвіші риси комплексу правових норм у 

конкретній сфері суспільних відносин [11, с. 96]. 

Т.І. Фулей наводить узагальнюючу позицію,  підкреслюючи, що усі 

наявні в юридичній науковій літературі багатоманітні визначення поняття 

«принципи права» можна звести до наступних двох: 1) принципи права – це 

основоположні ідеї; 2) принципи права – це нормативні засади права, що 

визначають сутність і спрямованість правового регулювання [133, с. 7]. На 

нашу думку, вищенаведені дві точки зору сутнісно відрізняються лише 

нормативним закріпленням принципів. Водночас розуміння принципів права 

як певних основоположних ідей, засад, які визначають вектор розвитку 

окремої галузі права чи права загалом, очевидно є сталим. Щодо 

відповідного унормування принципів, вважаємо за доцільне зазначити, що 

окремі принципи можуть бути не зафіксованими у законодавстві, що регулює 

окрему галузь, проте їх дія та вплив на визначення шляху розвитку галузі є 

безперечними. Наприклад, принцип верховенства права не відображений у 

Кодексі законів про працю України, однак вкладення його змісту під час 

правозастосування положень даного акта не викликає сумніву. 

К.Ю. Мельник, досліджуючи більш спеціалізоване поняття принципів 

трудового права, вказав, що це виражені в праві основні керівні положення, 

які визначають сутність та призначення трудового права, а також зміст його 
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правових норм. Принципи трудового права об’єктивно обумовлені 

характером відповідних суспільних відносин, мають історичний характер і 

відображають результати раціонального, наукового осмислення 

закономірностей розвитку об’єктивної дійсності. Вони цементують систему 

трудового права, визначають шляхи вдосконалення правових норм, 

виступаючи керівними ідеями для національного законодавця. На них 

базується правозастосовна діяльність, формується правове мислення та 

правова культура [134, c. 33]. Вченим було підтримано загальне розуміння 

принципів як явища, водночас дана дефініція є цікавою з наукової точки зору 

через відображення вченим шляху розвитку таких принципів в історичному 

контексті. Отже, підтверджується вищенаведена позиція про відсутність 

абсолютної сталості принципів, які розвиваються та змінюються відповідно 

до розвитку уявлень суспільства щодо належного вектора розвитку 

відповідних правовідносин. 

«Принципами трудового права, – розмірковує В.С. Ковригін, – є 

керівні положення, виражені в цій галузі права, які зумовлюють її системну 

єдність і віддзеркалюють основні підходи до правової регламентації 

трудових і пов’язаних із ними відносин» [135, с. 79]. 

Підсумовуючи, вбачаємо за необхідне відзначити, що принципами 

правового регулювання трудової дисципліни є зумовлені економічним, 

соціальним, політичним устроєм суспільства основоположні, керівні ідеї, 

засади та положення, що визначають сутність та призначення правового 

регулювання дисципліни праці, зміст його правових норм та відображають 

закономірності розвитку відносин у сфері дисципліни праці, визначаючи 

його належні вектори. 

Взаємозв’язок відповідних основоположних ідей, засад та положень, 

дає підстави вважати їх сукупність окремою системою. Водночас відзначимо 

наявність значної кількості принципів, що викликає необхідність їх 

диференціації з метою якісного дослідження. Критерієм диференціації 

цілком логічно може стати можливість застосування ряду принципів у межах 
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інших галузей, тобто їх виключність. Таким чином, у залежності від 

виключності в межах правого регулювання дисципліни праці, тобто 

можливості їх застосування в інших сферах правового регулювання, можемо 

виокремити наступні групи принципів: 

1. Загальноправові принципи (принципи, за якими формується 

система права та законодавства України та які мають безпосередній вплив і 

на правове регулювання дисципліни праці).  

2. Трудогалузеві принципи (принципи, які притаманні трудовому 

праву як галузі, інститутом якої є дисципліна праці, що вказує на їх 

очевидний вплив на формування векторів розвитку правового регулювання 

дисципліни праці).  

3. Власнедисциплінарні принципи (принципи, які встановлюють 

напрямки формування та визначають основоположні ідеї розвитку виключно 

в сфері правового регулювання дисципліни праці). 

Загальні принципи права характеризуються високим рівнем 

узагальнення й абстракції, що дозволяє в ході правозастосування визначати 

їхній зміст, правові наслідки та кореспондуючі зобов’язання сторін, які 

виникають з договірного та звичаєвого права в контексті конкретної справи. 

Загальні принципи, на противагу нормам, навіть загальним нормам права, 

означають, що це не є звичайна норма (в сенсі вказівки чи заборони), а 

положення, яке підкреслює норму та пояснює її чи надає їй обґрунтування 

[136, c. 222]. Таке обґрунтування випливає з основних засад, на яких в 

уявленні суспільства повинна будуватись правова держава в цілому та 

конкретні галузі права, що врегульовують суспільні відносини. Таким чином, 

правове регулювання, в тому числі у сфері дисципліни праці, повинно 

відповідати таким основоположним засадам, у чому і проявляється їх тісний 

взаємозв’язок. З метою аналізу пропонуємо дослідити наступні 

загальноправові принципи. 

Принцип верховенства права. Даний принцип передбачений статтею 8 

Конституції України й належить до загальноправових принципів. Фінансове 
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право також активно його застосовує. У Рішенні Конституційного Суду 

України від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004 (справа про призначення 

судом більш м’якого покарання) [137] зазначається, що верховенство права  –  

це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави 

його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема в закони, 

які за змістом повинні бути проникнуті, перш за все, ідеями соціальної 

справедливості, свободи, рівності. Вагомим елементом верховенства права є 

принцип пропорційності, який, зокрема, означає, що заходи, передбачені в 

нормативно-правових актах, повинні бути направленими на досягнення 

легітимної мети та мають бути співмірними з нею [137]. 

Принцип верховенства права у правовій державі, як зауважує 

А.М. Колодій, визначає умови життєдіяльності всього соціального організму. 

Отже, порядок створення та діяльності державних органів, громадських 

організацій, взаємодії громадян тощо є визначальним для цих суб’єктів. 

Залежно від сфери застосування принцип верховенства права 

видозмінюється та втілюється у правотворенні, правореалізації, 

правоохоронній діяльності. Крім того, даний принцип означає, що не 

держава створює право, а навпаки право є основою організації й 

життєдіяльності держави в особі її органів і посадових осіб, інших 

організацій. Тобто не держава надає права й свободи людині, а народ 

створює право, щоб, насамперед, обмежити ним державну владу [138, с. 33; 

139, c. 135]. Відповідний принцип встановлює вимогу дотримання 

суб’єктами правовідносин у сфері дисципліни праці вимог нормативно-

правових актів у даній сфері. Правовідносини, що відповідають вимогам 

чинного законодавства, можна називати законними, із чим ми можемо 

цілком погодитись. 

Як зазначає О.Ф. Скакун, принцип законності виражається у 

наступному: а) якості нормативно-правових актів, несуперечності їх один 

одному (між ними має бути ієрархічна субординація залежно від юридичної 

сили); б) суворому додержанні та виконанні юридичних норм, правових 
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приписів усіма суб’єктами: громадянами, громадськими та некомерційними 

організаціями, посадовими особами, державними органами; недопустимості 

зловживання суб’єктивним правом; в) невідворотності відповідальності за 

вину громадян і посадових осіб [140, с. 225]. Першоджерелом даного 

принципу в національному законодавстві є Конституція України. Так, у ст. 8  

Конституції України зазначено, що в Україні визнається і діє принцип 

верховенства права, а у ст. 19 Основного Закону стверджується, що органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України [141, c. 62].  

Принцип соціальної справедливості тісно пов’язаний із принципом 

законності.  Інколи принцип соціальної справедливості розглядається як 

складова законності. Даний принцип можливо віднести також до морально-

правових принципів. О.П. Гетманець, розглядаючи відповідний принцип на 

прикладі бюджетних правовідносин, зазначає, що «справедливість може 

втілюватися тільки через законні дії уповноважених суб’єктів у бюджетному 

процесі й полягає в тому, що, з одного боку, всі учасники бюджетного 

процесу при виконанні своїх повноважень повинні неухильно дотримуватися 

положень законодавчих актів, не зловживати наданими повноваженнями, а з 

іншого – бути впевненими в доцільності розподілу суспільних доходів і мати 

гарантії щодо реалізації своїх бюджетних повноважень» [142, с. 45]. 

Фактично відповідний принцип передбачає те, що особа зобов’язана 

виконувати покладені на неї обов’язки, але при цьому вона також може 

розраховувати на виконання своїх обов’язків іншими суб’єктами 

правовідносин.  

Принцип рівноправ’я або рівність усіх перед законом означає, що для 

всіх суб’єктів правовідносин існує єдине 

законодавство. С.О. Ніщимна наводить висловлювання видатного 

давньоримського політичного діяча, оратора, філософа та літератора Марка 

Туллія Цицерона, який стверджував, що під дію закону повинні підпадати 
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всі. З часом ця думка трансформувалась у принцип рівності всіх перед 

законом. Правовим підґрунтям цього принципу вчена називає норму статті 

21 Конституції України про рівність: «Усі люди є вільні й рівні в своїй 

гідності та правах. Права й свободи людини є невідчужуваними та 

непорушними» [143, c. 205]. Даний принцип покликаний забезпечити рівний 

обсяг прав та обов’язків суб’єктів правовідносин, а також відсутність 

дискримінації осіб шляхом зменшення обсягу прав або можливостей щодо їх 

реалізації, незважаючи на будь-які ознаки такої особи. 

На сьогоднішній день загальне розуміння принципу правової рівності 

розкривається через наступне визначення: «Працівники, перебуваючи під час 

здійснення своїх трудових обов’язків в однаковому положенні, набувають 

однакового обсягу прав і обов’язків не тільки у сфері трудового 

законодавства, але й у сфері соціального забезпечення» [144, c. 148]. У 

загальному розумінні гарантії недискримінації у сфері найманої праці 

полягають, з одного боку, у закріпленні заборони дискримінації (як прямої, 

так і непрямої), зокрема за ознакою статі, з іншого – у розробці та правовій 

регламентації заходів, метою яких, у першу чергу, є встановлення фактичної 

рівності в трудових відносинах. Законодавча заборона дискримінації – 

загальновизнана основа правових систем країн світу.  

Ведучи мову про принцип відповідальності за винне діяння (у разі 

наявності вини), слід наголосити, що він проявляється у невідворотності 

покарання з метою формування в особи розуміння настання негативних для 

неї заходів у випадку здійснення правопорушення. Даний принцип є 

доповнюючим до наведених вище, оскільки встановлює направленість 

здійснення примусу з метою дотримання суб’єктами правовідносин, в тому 

числі у сфері трудової дисципліни, вимог законодавства та відповідності їх 

поведінки іншим принципам. 

Трудогалузеві принципи виражають загальні сутнісні властивості норм 

відповідної галузі права. Такі принципи конкретизуються й виявляються в 

окремих інститутах і нормах залежно від їх змісту та цільової спрямованості 
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[145, с. 36]. Варто відзначити, що галузеві принципи трудового права,         

по-перше, мають відповідати загальноправовим принципам; по-друге, мають 

відповідати конституційним принципам; по-третє, мають відображати стан 

розвитку доктрини трудового права; по-четверте, повинні бути адекватними 

стану й перспективам розвитку правового регулювання з питань праці на 

основі оптимального поєднання потреб та інтересів працівників і 

роботодавців; по-п’яте, забезпечувати розвиток ринку праці; по-шосте, 

забезпечувати розвиток трудового права відповідно до міжнародних 

стандартів [145, с. 36]. Через взаємозв’язок із загальними принципами 

проявляється системність даної категорії принципів. Відповідність їх змісту 

дозволяє забезпечувати єдність побудови правової системи в цілому та 

побудови системи правового регулювання трудових відносин відповідно до 

заданих узагальнених критеріїв та векторів розвитку. До даної категорії 

принципів відноситься досить значна їх кількість. Коротко охарактеризуємо 

кожен із них. 

Принцип свободи праці є центральним принципом сучасного 

трудового права. Зрозуміло, що право на працю – природне право, але 

закріплення його в Основному Законі держави свідчить про його значення 

для суспільства, про ставлення до нього держави [146, с. 17]. Даний принцип 

закріплений у нормах ч. 1 ст. 23 Загальної декларації прав людини [147], ст. 6 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права [148], а 

також ч. 1 ст. 43 Конституції України [149], яка передбачає, що кожен має 

право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, 

яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. В контексті 

дослідження принцип свободи праці дозволяє обирати місце роботи за 

критерієм відповідності умов дисципліни праці побажанням працівника. 

Тобто працівник, реалізовуючи даний принцип, має право обирати місце 

роботи з найбільш прийнятними для нього умовами трудової дисципліни. 

Принцип заборони примусової праці. Він закріплений у ст. 43 

Конституції України, у якій зазначається, що використання примусової праці 
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забороняється. При цьому відзначимо, що саме поняття примусової праці в 

чинному законодавстві не визначається, а це ускладнює правильну 

реалізацію відповідного принципу. Водночас не вважається примусовою 

працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи 

служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або 

відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан [149]. У контексті 

правового регулювання дисципліни праці очевидною є неможливість 

використання примусової праці в якості вимог щодо дисципліни праці. 

Принцип рівності трудових прав і недопущення дискримінації у сфері 

праці означає, що всі фізичні особи мають рівні можливості для реалізації 

своїх трудових прав (вступати в трудові правовідносини, одержувати рівну 

оплату за працю рівної цінності, мати рівні можливості щодо професійного 

зростання тощо) і ніхто не може бути обмежений у їх реалізації або 

одержувати які-небудь переваги залежно від обставин, не пов’язаних із 

діловими якостями. Він відображений у КЗпП України [150]. Так, відповідно 

до ст. 2-1 КЗпП України забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, 

зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або 

непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, 

сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, 

віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на 

ВІЛ/СНІД, сімейного й майнового стану, сімейних обов’язків, місця 

проживання, членства в професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, 

участі в страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за 

захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті 

їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером 

роботи або умовами її виконання. Також КЗпП України (ст. 22) забороняє 

будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або 

непрямих переваг під час укладення, зміни та припинення трудового 

договору залежно від походження, соціального й майнового стану, расової та 
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національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 

переконань, членства в професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, 

роду й характеру занять, місця проживання. Останнім часом цій проблемі 

приділяють особливу увагу. Це стосується гендерних досліджень, 

спрямованих на подолання нерівності прав чоловіків і жінок та створення 

рівних можливостей у доступі до праці, просуванні по службі, оплаті праці. 

Відповідний принцип аналогічний загальноправовому, однак він відображає 

конкретні умови та заборони дискримінації осіб. Щодо дисципліни праці, то 

очевидною є рівність суб’єктів трудових правовідносин стосовно виконання 

вимог дисципліни праці, а також заборона надавати переваги окремим 

суб’єктам в аспекті виконання відповідних вимог.  

Принцип поєднання централізованого, договірного і локального 

регулювання з питань праці. По-перше, трудове право продовжує переважно 

ґрунтуватися на централізованому (державному) регулюванні відносин у 

сфері праці. КЗпП України (ст. 3) [150] встановлює, що законодавство про 

працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, виду діяльності й галузевої 

належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором із фізичними 

особами. Розглядаючи даний принцип через призму дисципліни праці,  

зазначимо, що доцільно звернути увагу на можливість урегулювання 

окремих вимог трудової дисципліни не лише на підставі прийнятих 

законодавчих актів, але й локальних актів роботодавця чи навіть договорів з 

працівником. Проте при формуванні останніх необхідно враховувати 

попередній принцип рівності, що вказує на необхідність визначення рівних 

вимог щодо дисципліни праці до усіх працівників. 

Принцип захисту прав людини у сфері застосування праці. Він 

спрямований на відновлення порушених трудових прав та інтересів і 

врегулювання трудових спорів (конфліктів), включає в себе соціальний і 

юридичний захист прав найманого працівника. Універсальні способи захисту 

трудових прав містяться в Конституції України [149], норми якої (статті 55, 
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124) дають можливість суб’єктам правовідносин із питань праці звертатися 

до суду або до інших державних, у тому числі міжнародних інституцій, що 

створені для захисту прав і свобод людини та громадянина. Даний принцип 

узагальнено запроваджує систему захисту прав суб’єктів трудових відносин у 

випадку порушення їхніх прав під час виконання вимог щодо дисципліни 

праці. 

Принцип забезпечення справедливих і безпечних умов праці, 

справедливої заробітної плати, що забезпечує рівень життя, гідний людини, 

для самого працівника та членів його сім’ї. Цей принцип випливає із 

численних конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці (далі – 

МОП), положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні 

права [148] та інших міжнародно-правових актів. Стаття 43 Конституції 

України [149] закріпила право кожного на належні, безпечні й здорові умови 

праці. Даний принцип доповнює обов’язок роботодавця стосовно правильної 

організації праці працівників, створення умов для зростання продуктивності 

праці. Таким чином, питання дисципліни праці можливо реалізувати лише у 

випадку створення роботодавцем належних умов для здійснення робітниками 

трудової функції, що відповідає вимогам даного принципу. 

Принцип розвитку трудового права й законодавства відповідно до 

міжнародних стандартів. Він скеровує розвиток трудового права, трудового 

законодавства з урахуванням міжнародних, у тому числі європейських, 

стандартів із питань праці. Це сьогодні є актуальним, так як національне 

трудове право і трудове законодавство перебувають на перехідному етапі 

становлення й це викликає гостру потребу у визначенні орієнтирів і 

перспектив розвитку. Україна як суб’єкт міжнародного права, учасник низки 

авторитетних міжнародних інститутів зобов’язана забезпечити приведення 

норм інституту трудової дисципліни у відповідність із стандартами, 

запровадженим міжнародними організаціями, що дозволить не лише 

інтегрувати країну у міжнародні співтовариства, але й підвищити рівень 

захисту прав та інтересів суб’єктів трудових відносин. 
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 Переходячи до власне дисциплінарних принципів, відзначимо, що 

вони  встановлюють напрямки формування та визначають основоположні 

ідеї розвитку виключно в сфері правового регулювання дисципліни праці. 

Першим таким принципом є принцип взаємопокладення обов’язків. 

Відповідно до статті 139 КЗпП України [150] працівники зобов’язані 

працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження 

власника або уповноваженого ним органу, додержуватися трудової і 

технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, 

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

Таким чином, положеннями законодавства в межах правового регулювання 

на працівника покладається ряд обов’язків, які в силу вищезгаданих вимог 

він обов’язко повинен виконувати.  

При цьому власник або уповноважений ним орган повинен правильно 

організувати працю працівників, створювати умови для зростання 

продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, 

неухильно додержуватися законодавства про працю і правил охорони праці, 

уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх 

праці та побуту. Таким чином, працівник не є єдиною зобов’язаною особою у 

відносинах трудової дисципліни, що вказує на взаємопокладення обов’язків 

на обидві сторони правовідносин. Така дуалістична модель вказує на ознаку 

наявності у даного принципу системи стримувань та противаг, оскільки 

виконання своїх обов’язків однією стороною напряму залежить від 

виконання власних обов’язків іншою. 

Наступний принцип – принцип внутрішньої організації. На наявність 

даного принципу вказує стаття 142 КЗпП України[150], згідно з якою 

трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях 

визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які 

затверджуються трудовими колективами за поданням власника або 

уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником) на основі типових правил. 
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Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються сьогодні 

загальними зборами (конференцією) працівників організації. Роботодавець 

(або його представники) розробляють проект правил і представляють його 

для обговорення й затвердження на загальні збори (конференцію) трудового 

колективу [151, c. 298].  

Правила внутрішнього трудового розпорядку можна визначити як 

локальний (місцевий) нормативний правовий акт, що виражає волю 

роботодавця і трудового колективу та містить норми, які визначають правила 

поведінки в процесі праці та складають основу внутрішнього трудового 

розпорядку конкретної організації, способи, кошти й процедури його 

забезпечення [151, c. 298].  

На думку Ю.П. Пилипенка, основними елементами, що в сукупності 

формують відносини внутрішнього трудового розпорядку, а отже, і його 

структуру, є: 1) відносини щодо організації праці на підприємстві, в установі, 

організації; 2) відносини, спрямовані на оптимальне поєднання робочого 

часу і часу відпочинку працівників; 3) відносини з приводу стимулювання 

сумлінної праці; 4) відносини трудової дисципліни і відповідальності за 

недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку [152, с. 12]. Таким 

чином, вбачається можливим виокремлення обов’язкових складових частин 

принципу внутрішньої організації правового регулювання дисципліни праці. 

До них, зокрема, належать правовідносини з організації праці та часу 

відпочинку працівників, тобто основних організаційних елементів, а також 

питань мотивування та покарання працівників за недотримання вимог 

дисципліни праці. Важливим у даному випадку є те, що відповідні вимоги 

можуть бути затверджені локально на кожному окремому підприємстві, що 

вказує на наявність у них ознаки індивідуальності. 

Ще одим принципом є відзнако-карний принцип. Даний принцип 

розкриває побудову та формування дисципліни праці завдяки впровадженню 

спеціальних заходів, метою застосування яких є дотримання працівниками 

дисципліни праці.  
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Так, згідно із статтею 143 КЗпП України [150] до працівників 

підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які 

заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах 

внутрішнього трудового розпорядку. Водночас статтею 147 КЗпП України 

[150] визначена можливість застосування до  працівника заходів стягнення за 

порушення трудової дисципліни.  

Таким чином, законодавством передбачена можливість встановлення 

для працівників з метою формування та дотримання дисципліни праці 

заходів заохочення та стягнення. Перші мають на меті заохочення 

працівників до сумлінного виконання своїх обов’язків, передбачених 

трудовим розпорядком, другі – застосування заходів стягнення у випадку, 

якщо працівник відповідні обов’язки не виконує або виконує з порушеннями.  

Переходячи до аналізу системи гарантій правового регулювання 

дисципліни праці, відзначимо, що в загальному розумінні гарантіями є 

умови, що забезпечують успіх чого-небудь [153, c. 29]. Фактично гарантіями 

витупають певні умови, які створюються з метою досягнення цілей, 

поставлених перед певним процесом. В аспекті досліджуваної теми 

очевидним є те, що гарантії правового забезпечення дисципліни праці – це 

умови, які створюються з метою належного існування та функціонування 

трудової дисципліни на підприємстві.  

Подібний підхід демонструє і В.С. Пересунько, вказуючи, що у 

широкому розумінні поняттям «гарантії» охоплюється вся сукупність 

об’єктивних і суб’єктивних факторів, які спрямовані на реалізацію прав і 

свобод громадян, усунення можливих причин і перешкод їх неповного або 

неналежного здійснення й захист прав від порушень, що є, на жаль, 

численними у наші дні. Хоча ці фактори дуже різноманітні, але стосовно 

процесу реалізації прав і свобод вони виступають у якості умов, засобів, 

способів, прийомів та методів правильного його здійснення [154, c. 8]. Отже, 

в якості гарантій доцільно розглядати способи, прийоми та методи 

забезпечення дисципліни праці. У даному випадку можемо зробити 
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висновок, що принципи та гарантії правового регулювання дисципліни праці 

є однією системою взаємопов’язаних елементів, одні з яких визначають 

основоположні засади відповідного правового регулювання та вектори його 

розвитку, а інші виступають конкретними практичними засобами досягнення 

відповідних цілей розвитку та функціонування.  

М.І. Іншин, досліджуючи підходи до поняття «гарантія», зробив 

висновок, що у широкому розумінні поняттям гарантії охоплюється вся 

сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів, що спрямовані на 

реалізацію прав і свобод громадян, на усунення можливих причин і перешкод 

їх неповного або неналежного здійснення й захист прав від порушень [155, 

с. 83-84]. Даний висновок є цікавим з наукової точки зору, оскільки дає 

підстави вважати, що гарантіями є не лише умови, які забезпечують 

функціонування окремих категорій та реалізацію прав і обов’язків, але й 

фактори, які спрямовані на усунення перешкод у відповідних діях. 

Як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори є досить різноманітними, але 

якщо вести мову про реалізацію прав і свобод, то вони виступають у якості 

різного роду засобів, способів, прийомів, умов їх здійснення. Як 

зауважується в юридичній літературі, одну групу гарантій доцільно 

іменувати умовами реалізації прав і свобод, а другу – засобами. Перша група 

гарантій спрямована на створення сприятливих обставин для користування 

основними правами й свободами та виконання обов’язків. Друга група 

забезпечує органи держави, органи місцевого самоврядування, громадські 

об’єднання, самих громадян ефективними інструментами у боротьбі за 

належне здійснення прав і свобод. Механізм гарантій прав і свобод має таку 

особливість: його ефективне функціонування буде порушено, якщо 

втратиться злагоджена взаємодія обох груп гарантій [156, с. 169]. Відповідна 

позиція може вважатись логічним та розширеним тлумаченням попередньої, 

оскільки фактично умови щодо належного функціонування та фактори, що 

забезпечують усунення перешкод, розділені на дві підгрупи. Даний висновок 

вважаємо обґрунтованим, однак слід відзначити, що відповідні групи 
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складають цілісну взаємозв’язану систему, функціонування якої можливе 

лише у сукупності відповідних груп. 

Як підкреслює В.І. Гойман, держава забезпечує охорону права і 

пануючих правових відносин. Державний примус – це постійно існуюча 

гарантія, якою підкріплюється право. За державним примусом завжди стоять 

сила та авторитет держави. Уже сама погроза державного примусу охороняє 

право. Тим самим усталюється правопорядок, створюється режим 

найбільшого сприяння для конструктивних дій соціальних суб’єктів [157, 

с. 46]. З цих позицій О.А. Антон також зауважує, що прийняття правових 

норм само по собі ще не може повністю забезпечити реалізацію трудових 

прав працівників. На практиці досить часто виникають ситуації, за яких 

суб’єктивні права, що встановлюють конкретні юридичні гарантії, не можуть 

бути реалізовані. В таких випадках, як правило, необхідним є втручання 

відповідних уповноважених державних, громадських органів чи їх  

посадових осіб, яке спрямоване на усунення можливих перешкод щодо 

реального забезпечення передбачених нормою прав [158, с. 186]. Відповідні 

гарантії у формі примусу з боку держави, на нашу думку, є лише додатковою 

гарантією дисципліни праці. Примус як гарантія правового регулювання 

дисципліни праці може застосовуватись у межах локальних трудових 

відносин, однак якщо відповідної гарантії недостатньо для забезпечення 

належного функціонування трудової дисципліни, у відповідні відносини 

може втрутились держава з метою додаткового впливу та забезпечення 

реалізації суб’єктами правовідносин своїх прав та обов’язків.  

Гарантіями правового регулювання соціального забезпечення 

публічної служби в Україні є передбачені нормами законодавства 

зобов’язання держави надати публічному службовцю можливість 

використати свої компенсаційні переваги у порівнянні з іншими категоріями 

працівників, за виконання яких вона несе відповідальність [159, c. 29]. У  

межах нашого дослідження необхідно звернути особливу увагу на те, що 
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специфікою гарантій правового регулювання як правової категорії є їх 

обов’язкове визначення на рівні законодавства.  

Таким чином, для правильного визначення гарантій правового 

регулювання дисципліни праці необхідно здійснити детальний аналіз 

законодавства у даній сфері. Відзначимо, що основним нормативно-правовим 

актом у сфері трудових відносин загалом та дисципліни праці зокрема є 

КЗпП України. При цьому регулювання останньої правової категорії 

здійснюється окремою главою даного акта, що вказує на важливість 

досліджуваного інституту в межах законодавчого регулювання трудових 

відносин.  

У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до 

порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до 

працівників, які несумлінно виконують трудові обов’язки. Щодо окремих 

несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи 

дисциплінарного і громадського впливу [150]. Відповідна норма,не може 

бути визнана як така, що безпосередньо регулює трудові відносини між 

власниками та працівниками. Водночас вона визначає основи забезпечення 

дисципліни праці на підприємстві і зрештою впливає на трудові відносини, 

оскільки її зміст передбачає ряд гарантій правового регулювання дисципліни 

праці, тобто умов, за яких відповідна правова категорія отримує можливість 

ефективно функціонувати. 

Аналіз наведених норм дає підстави зробити висновок, що гарантіями 

правового регулювання дисципліни праці є наступні: 

1) гарантія створення необхідних організаційних та економічних 

умов для нормальної високопродуктивної роботи; 

2) гарантія створення умов для зростання продуктивності праці; 

3) гарантія забезпечення свідомого ставлення до праці; 

4) гарантія застосування заохочень за сумлінну працю; 

5) гарантія застосування дисциплінарного і громадського впливу; 

6) гарантія поліпшення власником умов праці і побуту працівників. 
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Коротко проаналізуємо кожну із вищезазначених гарантій. 

Гарантія створення необхідних організаційних та економічних умов 

для нормальної високопродуктивної роботи. Сутність даної гарантії 

проявляться у покладені на роботодавця обов’язку належним чином 

організувати процес здійснення трудової функції робітниками, що полягає в 

забезпеченні  необхідних умов, за яких особи працювали б за своєю 

безпосередньою кваліфікацією та виконували обов’язки, передбачені 

трудовим договором, на виділеному робочому місці. При цьому 

роботодавець повинен ознайомити працівника з поставленими завданнями та 

забезпечити його ними протягом усього робочого дня. Здійснення трудової 

функції має проводитись у здорових та безпечних умовах праці, за 

допомогою справних засобів виробництва, з використанням належних 

ресурсів, необхідних для безперебійної та ритмічної роботи (підпункт «а» п. 

12 Типових правил [160]). Фактично роботодавець з метою забезпечення 

функціонування дисципліни праці повинен встановити належні умови для 

праці робітників, забезпечити їх релевантною до кваліфікації роботою в 

безпечних умовах.  

Прояв даної гарантії полягає у тому, що у випадку, якщо власник 

підприємства таких умов не створив, то ускладнюється процес пред’явлення 

вимог працівникам щодо необхідності додержання трудової дисципліни. При 

цьому працівник отримує безпосередню можливість надати докази того 

факту, що правопорушення, здійснене ним, не має ознак вини і пов’язане із 

відсутністю організаційних та економічних умов для нормальної 

високопродуктивної роботи, що може вказувати на помилковість кваліфікації 

дій або бездіяльності працівників як порушень трудової дисципліни.  

Гарантія створення умов для зростання продуктивності праці. Дана 

гарантія розкривається через обов’язок власника створити умови для 

зростання продуктивності праці, який деталізовано в підпункті «б» п. 12 

Типових правил [160]. Він передбачає  впровадження у виробничий процес 

новітніх досягнень науки та наукових досліджень з питань належної 
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організації робочого процесу. Також роботодавець повинен виконувати 

заходи, покликані підвищувати виробничу ефективність, якість робіт та 

продукції, скорочуючи при цьому застосування у виробництві ручної 

малокваліфікованої праці, поліпшення організації та підвищення культури 

виробництва. 

З метою створення необхідних умов для підвищення рівня 

продуктивності виконання трудової функції підпунктом «в» пункту 12 

Типових правил [160] до роботодавця застосовуються вимоги щодо 

створення та розвитку бригадних форм організації праці, застосування 

суміщення професій та інших можливих форм інтенсифікації праці, зокрема 

організацію навчання працівників та запровадження нових способів і методів 

роботи. Разом з тим, з одного боку, відповідні правила потребують 

оновлення, зокрема в частині необхідності розвитку бригадних форм 

здійснення трудової функції, які наразі втратили практичне значення та 

приладне використання, з іншого боку, відповідні вимоги, на нашу думку, не 

сприяють запровадженню реальних засобів щодо використання гарантій, 

оскільки їх порушення, наприклад, непоширення на підприємстві 

сумісництва, не може бути розцінене як порушення конкретних прав 

працівника. Однак у відповідних правилах вбачається можливість 

формування окремих вимог щодо змісту укладеного колективного договору.  

Більш важливою та дієвою у контексті підтримання дисципліни праці є 

вимога до роботодавця стосовно доведення до працівників у розумні строки 

їхніх завдань, а також використання методів роботи, які забезпечують 

мінімізацію витрат трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Крім того, 

роботодавець повинен здійснювати спеціальні заходи, метою яких є 

виявлення та використання внутрішніх резервів, забезпечення науково 

обґрунтованого нормування витрат сировини і матеріалів, енергії та палива, 

раціонального та ощадливого їх використання. 

Гарантія забезпечення свідомого ставлення до праці.  Працівником 

трудова дисципліна забезпечується за рахунок його свідомого ставлення до 
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праці. Для його формування роботодавець повинен через своїх посадових 

осіб використовувати методи переконання та виховання. Відзначимо, що 

загальний низький рівень культури спілкування між працівниками має 

наслідком зниження психологічного комфорту не лише самих робітників, але 

й керівництва у спілкуванні з ними. Важливим моментом є також 

виключення можливих проявів приниження честі та гідності працівників, що 

негативно відображається на загальному рівні психологічної готовності 

забезпечення свідомого ставлення робітників до праці.  

Гарантія застосування заохочень за сумлінну працю. Зміст даної 

гарантії деталізовано в статті 143 КЗпП України [150],  згідно з якою до 

працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-

які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами 

правилах внутрішнього трудового розпорядку.  

Гарантія застосування дисциплінарного і громадського впливу. 

Частина друга ст. 140 КЗпП містить опосередкований припис стосовно 

створення в трудових колективах обстановки нетерпимості до порушень 

трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які 

несумлінно виконують трудові обов’язки. Разом з тим за порушення трудової 

дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із таких 

заходів стягнення: 

1) догана; 

2) звільнення. 

Слід відзначити, що наявність відповідної системи гарантій правового 

регулювання дисципліни праці є прямим відображенням відзнако-карного 

принципу, що вказує на тісний взаємозв’язок гарантій і принципів правового 

регулювання трудової дисципліни та на належність відповідних категорій до 

однієї системи.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що системою принципів та 

гарантій правового регулювання дисципліни праці є планомірне 

взаємопов’язане розташування зумовлених економічним, соціальним, 
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політичним устроєм суспільства основоположних керівних ідей, засад та 

положень, що визначають сутність та призначення правового регулювання 

дисципліни праці, зміст його правових норм та відображають закономірності 

розвитку відносин у сфері дисципліни праці, визначаючи його належні 

вектори, а також передбачених законодавством умов, способів та засобів 

спонукання сторін трудового договору до сумлінного виконання своїх 

обов’язків у межах визначеного вектора розвитку трудових правовідносин. 

Отже, система принципів та гарантій правового регулювання 

дисципліни праці є досить важливою як для галузі трудового права, так і для 

функціонування трудових правовідносин в цілому, оскільки закріплені у ній 

принципи та гарантії визначають основоположні засади функціонування 

відповідних відносин та забезпечують їх розвиток у відповідному напрямку. 

Питання принципів не є новим у науковому просторі, однак саме аналіз 

та подальші дослідження принципів дисципліни праці надзвичайно важливі, 

оскільки вони дозволяють сформувати розуміння належних векторів 

розвитку даного інституту та галузі трудового права загалом з метою 

забезпечення її найбільш ефективного функціонування та становлення 

необхідного рівня правового регулювання трудових відносин, що 

забезпечить належний рівень охорони прав і законних інтересів суб’єктів 

трудових відносин, зокрема в частині дисципліни праці.  
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Висновки до розділу 2 

 

1. Мета правового регулювання трудової дисципліни за 

законодавством України – це забезпечення збалансованого та логічно 

вмотивованого порядку реалізації своїх прав та обов’язків працівником і 

роботодавцем у межах трудових відносин, що сприяє встановленню взаємної 

поваги між ними та дозволяє, використовуючи метод заохочення, 

підвищувати ефективність управління, компетентність і продуктивність 

здійснення трудової функції, а також, використовуючи метод заборони і 

покарання, забезпечувати охорону та захист прав й інтересів суб’єктів 

трудових відносин.  

2. Встановлено, що функції правового регулювання трудової 

дисципліни варто класифікувати на загальні та спеціальні функції. 

Визначено такі загальні функції правового регулювання трудової 

дисципліни за законодавством України: 

1) функція гарантування дотримання трудової дисципліни; 

2) функція забезпечення стабільності трудової дисципліни; 

3) функція збалансування інтересів суб’єктів трудових відносин. 

До спеціальних функцій правового регулювання трудової дисципліни 

за законодавством України віднесено наступні: 

1) функцію оптимізації здійснення трудової функції; 

2) функцію підвищення компетентності; 

3) функцію стимулювання правомірної трудової діяльності. 

3. Здійснено класифікацію принципів правового регулювання трудової 

дисципліни на загальноправові принципи (принципи, за якими формується 

система права та законодавства України та які мають безпосередній вплив 

також і на правове регулювання дисципліни праці), трудогалузеві принципи 

(принципи, які притаманні трудовому праву як галузі, інститутом якої є 

дисципліна праці, що вказує на їх очевидний вплив на формування векторів 

розвитку правового регулювання дисципліни праці), власнедисциплінарні 



 

 

125 

принципи (принципи, які встановлюють напрямки формування та 

визначають основоположні ідеї розвитку виключно в сфері правового 

регулювання дисципліни праці). 
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РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1 Проблеми правового регулювання трудової дисципліни та 

шляхи їх вирішення 

 

До нинішнього моменту значна кількість фахівців, які досліджували 

проблеми, пов’язані з дисципліною праці, відносили її тільки до складних 

соціальних явищ. До них належать наступні науковці: В.М. Андріїв [161], 

А.В. Андрушко [162], З.П. Бараник [163], В.І. Василенко [164], С.Ф. Василюк 

[165], О.В. Войцишена [166], Ю.П. Дмитренко [167], Г.С. Іванова [168], 

К.О. Кизименко [169], Д.Є. Кутоманов [170], Б.М. Ленько [171], 

О.Т. Панасюк [172], Є.Г. Панченко [173], С.В. Чернота [176], Ю.В. Чижмарь 

[177],  Г.М. Чорний [178]. 

Хоча в нинішніх умовах дисципліна праці продовжує залишатися 

надзвичайно складним соціальним явищем [179; 180], від якого багато в чому 

залежать людські життя, на сучасному етапі, на думку К.В. Коваленко, уже 

неможливо ігнорувати її соціально-економічний аспект. Відзначається, що 

останній полягає в наступному: а) основою високих економічних показників 

діяльності господарюючого суб’єкта є загальний рівень і стан дисципліни 

праці працівників; б) ефективність сучасного виробництва та інтенсивність 

його розвитку залежать від застосування новітніх технологій, що передбачає 

неухильне дотримання та виконання відповідних правил працівниками, 

впевнене володіння ними технічними знаннями. При цьому слід зауважити, 

що чим складніше виробництво й технології, що на ньому застосовуються, 

тим більшої актуальності набуває дисципліна як обов’язкова умова не тільки 

забезпечення його ефективності, а й безпеки як самого працівника, так і 

виробництва, а отже, й довкілля та суспільства [181, c. 204]. Таким чином, 

очевидною є важливість вирішення проблем дисципліни праці, враховуючи її 

багатоаспектний вплив на різні суспільні відносини, які не обмежуються суто 
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правовідносинами з безпосереднього виконання трудової функції 

працівником. Комплексність відповідного впливу відображається на 

взаємозв’язку рівня дисципліни праці та ефективності роботи роботодавця, 

безпеки як конкретного працівника, так і суспільства в цілому. Досить 

логічним видається також зауваження про вплив на довкілля, що може 

проявлятися у належному виконанні працівником своєї трудової функції, 

дотриманні ним встановлених стандартів роботи. Важливими компонентами 

у досягненні належного загального рівня дисципліни праці безпосередньо 

виступають рівень правового регулювання, ступінь ефективності вирішення 

наявних проблем у досліджуваній царині.  

М.О. Міщук відзначає, що законодавство про дисципліну праці 

потребує систематизації та упорядкування. На думку вченого, проблема 

систематизації чинного законодавства з дисципліни праці має знайти своє 

вирішення у новому Трудовому кодексі [44, c. 28]. Цілком погоджуємось із 

думкою вченого, оскільки трудове законодавство загалом та нормативне 

регулювання дисципліни праці зокрема формувалось навколо радянського 

Кодексу законів про працю. Воно має досить розгалужену мережу 

нормативно-правових актів, які уточнюють та доповнюють положення 

відповідного Кодексу. Дане питання стосується не лише нормативно-

правових актів нижчої юридичної сили, але й законів, які регулюють окремі 

правовідносини, наприклад, державну службу, та в межах відповідних 

правовідносин встановлюють норми щодо дисципліни праці. Відсутність 

чіткої єдності між такими актами та наявність колізій у межах правового 

регулювання подібних правовідносин є результатом низького рівня 

систематизації нормативно-правових актів, що вказує на актуальність 

відповідної проблеми. 

Окремої уваги, на думку Г.О. Гончарова, заслуговує проблема 

визначення місця правил внутрішнього трудового розпорядку у здійсненні 

регулювання трудової дисципліни. Тривалі дискусії між ученими з цього 

приводу пов’язані, у першу чергу, із складністю взаємодії центрального і 
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локального правового регулювання відносин [182, c. 56]. Фактично 

юридичне закріплення базових вимог до основоположного акта, який 

регулює питання дисципліни праці конкретного суб’єкта трудових 

правовідносин, не є чітким та потребує доопрацювання із встановленням 

належних можливостей щодо його формування із визначенням загальних 

гарантій, вимоги стосовно яких визначаються на державному рівні. 

О.Т. Панасюк зауважує, що невиконання або неналежне виконання 

працівником трудової функції завжди є порушенням трудової дисципліни. 

Відповідно, будь-який дисциплінарний проступок у загальному розумінні 

трактується як порушення умов трудового договору. У контексті 

дисциплінарної відповідальності сьогодні існує потреба у більш широкому та 

гнучкому переліку видів дисциплінарного впливу [183, с. 165]. М.О. Міщук, 

продовжуючи відповідну думку, вказує на наявність досить гострої 

проблеми, яка пов’язана з існуванням лише двох видів заходів 

дисциплінарного впливу: догани і звільнення [184, c. 26]. На нашу думку, 

закріплений у законодавстві перелік видів заходів впливу на особу, які 

можуть мати як карний характер, якщо застосовуються за результатами 

вчинення порушення трудової дисципліни, так і превентивний характер, 

будучи нагадуванням про можливі негативні наслідки у випадку здійснення 

порушення, потребує певного розширення, що дозволить більш 

диференційовано застосовувати відповідні заходи впливу в залежності від 

ступеня тяжкості здійсненого порушення. Це також посилить реальний ефект 

у свідомості порушника з метою його стимулювання до уникнення подібних 

дій. 

Із наявністю даної проблеми погоджується також Ю.В. Дем’янчук, 

вказуючи, що однією з найбільш дискусійних проблем загальної 

дисциплінарної відповідальності є питання про види дисциплінарних 

стягнень. У статті 147 чинного КЗпП передбачено лише два види заходів 

стягнення – догану та звільнення [185, c. 109]. Відповідна система заходів 

впливу дійсно є занадто вузькою, оскільки вона, з одного боку, не дозволяє 
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здійснити належний вплив на працівника, з іншого – не стимулює 

роботодавця до застосування звільнення через можливість втрати цінного 

співробітника. Таким чином, проблематичним у даному контексті є пошук 

можливих заходів впливу, які моли б задовольнити вищенаведені потреби 

застосування відповідного засобу впливу. 

І.В. Марченко звертає увагу на проблему матеріального та морального 

стимулювання ефективної діяльності різних категорій працівників у формі 

заохочення, що займала і зараз займає в доктрині трудового права важливе 

місце [119, c. 58]. Таким чином, можемо констатувати існування 

проблематики правового регулювання дисципліни праці не лише з огляду на 

визначення заходів санкціонування з метою дотримання належного рівня 

дисципліни праці, але і в аспекті забезпечення необхідних заходів 

стимулювання дотримання дисципліни праці, що проявляється у 

встановленні заохочень працівникам. Даний метод забезпечення дисципліни 

праці, на нашу думку, не менш дієвий, отже, актуальність дослідження 

проблематики правового регулювання заохочень працівників та пошук 

шляхів її вирішення є значною.  

У результаті аналізу наукової літератури можемо зробити висновок, 

що вченими звертається особлива увага на низький рівень систематизації 

законодавства в сфері дисципліни праці, який виник у зв’язку із 

впровадженням відповідних норм ще в радянські часи та постійним 

оновленням доповненням правового регулювання новими нормами, які не 

завжди мають належний взаємозв’язок та узгодженість між собою. Також 

вченими ставиться питання щодо встановлення місця внутрішнього 

трудового розпорядку в системі правового регулювання дисципліни праці, 

яке пов’язано із недостатньо чітким розподілом відповідного регулювання 

між загальнодержавними нормами та локальними актами. Вбачається 

недостатність правового регулювання в частині забезпечення роботодавців 

можливістю застосовувати заходи впливу в цілях підтримання необхідного 

рівня трудової дисципліни. 
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Таким чином, приходимо до висновку, що в науковій доктрині вчені 

звертають увагу на наступні проблеми правового регулювання дисципліни 

праці: 

1) низький рівень систематизації законодавства (проявляється у 

досить значній кількості нормативно-правових актів, які регулюють питання 

дисципліни праці, однак мають високий рівень неузгодженості змісту); 

2) неврегульоване місце внутрішнього трудового розпорядку 

(проявляється у відсутності базового розподілу та врегулювання формування 

правил внутрішнього трудового розпорядку між нормативно-правовими 

актами та локальними); 

3) вузька система стягнень (проявляється у недостатній для 

належного забезпечення дисципліни праці кількості різновидів можливих 

стягнень за порушення дисципліни праці).  

Розглядаючи проблему низького рівня систематизації законодавства, 

відзначимо, що на сучасному етапі правове регулювання дисципліни праці 

здійснює велика кількість джерел, до яких належать як закони, так і 

підзаконні акти. Правові норми з дисципліни праці містяться у чинному 

КЗпП України, у законах, що мають комплексний характер, у багатьох 

статутах, положеннях та інших нормативних актах. 

Водночас таке розмаїття правових джерел негативним чином 

відображається на рівні правового регулювання дисципліни праці, оскільки 

значним чином ускладнює правозастосування та знижує ефективність його 

регулювання. При цьому М.О. Міщук систему законодавства з дисципліни 

праці називає упорядкованою множиною нормативно-правових актів, що 

регулюють забезпечення належного процесу праці сторонами трудових 

правовідносин [184, c. 27]. Загалом ми можемо погодитись із даною 

позицією, однак викликає обґрунтований сумнів саме ознака 

упорядкованості цієї системи законодавства, оскільки, на нашу думку, 

взаємозв’язок між нормативно-правовими актами у даній сфері є досить 

незначним, що, в першу чергу, відображається на орієнтуванні серед чинних 
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актів з метою належного правозастосування, що проявляється, в тому числі, у 

відсутності відсильних норм на відповідні нормативно-правові акти. 

Так, правове регулювання дисципліни праці безпосередньо 

здійснюється на основі норм КЗпП України, а саме – статті 140, яка вказує, 

що трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях 

забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов 

для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, 

методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. 

У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень 

трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які 

несумлінно виконують трудові обов’язки [29]. При цьому КЗпП України 

також врегульовує умови та методи (заходи) забезпечення трудової 

дисципліни, тобто виконання сторонами трудових правовідносин своїх 

обов’язків, визначає дві умови для високопродуктивної роботи: організаційні 

й економічні. Вони необхідні для забезпечення високого рівня дисципліни.  

Також на законодавчому рівні встановлено, що в деяких галузях 

народного господарства для окремих категорій працівників діють статути і 

положення про дисципліну. Отже, поряд із правилами внутрішнього 

трудового розпорядку в деяких галузях економіки діють статути і положення 

про дисципліну, які передбачають підвищені вимоги до деяких категорій 

працівників цих галузей. У даний час діє декілька дисциплінарних статутів, 

зокрема Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ [186], 

Дисциплінарний статут прокуратури України [187], Положення про 

дисципліну працівників залізничного транспорту [188]. Такі нормативні акти 

є обов’язковими для всіх працівників, які підпадають під їх дію. 

Підприємства не вправі вносити в положення та статути про дисципліну 

будь-які зміни чи доповнення. Деякі особливості, що стосуються трудового 

розпорядку працівників, які підпадають під дію положень і статутів про 

дисципліну, можуть бути передбачені в правилах внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства. Проте вони не повинні суперечити положенням і 
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статутам про дисципліну. З положеннями і статутами про дисципліну, що 

діють на підприємстві, в організації повинні бути ознайомлені всі працівники 

підприємства, на яких вони поширюються. 

Разом з тим для окремих категорій працівників елементи 

внутрішнього розпорядку та особливості їхньої дисциплінарної 

відповідальності можуть бути включені і в закони, наприклад, у Закон 

України «Про державну службу», Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів», Закон України «Про прокуратуру». Однак стаття 142 КЗпП України 

не містить жодного посилання на відповідні акти, що вказує на відсутність 

прямого узгодження здійснюваного ними правового регулювання дисципліни 

праці та безпосередньо впливає на рівень систематизації законодавства у 

даній сфері.  

З метою врегулювання даної проблеми, враховуючи бажання 

законодавця протягом багатьох останніх років прийняти новий кодекс, який 

регулюватиме трудові правовідносини, необхідно, щоб новий кодифікований 

акт містив не тільки норми загального характеру з дисципліни праці, як зараз 

у чинному КЗпП України, а й передбачав диференціацію правового 

регулювання дисципліни праці. Має бути нормативно закріплено, для яких 

категорій працівників встановлено особливі вимоги з дисципліни праці та 

спеціальну дисциплінарну відповідальність, чим це обумовлено, наведено 

загальну характеристику диференціації правового регулювання дисципліни 

праці за об’єктивними та суб’єктивними критеріями. 

У такому акті повинна бути вказівка на ті джерела, які встановлюють 

вимоги до дисципліни праці для певних категорій працівників та 

конкретизують ці вимоги щодо конкретного працівника у трудовому 

правовідношенні. Такий підхід дасть змогу створити достатньо чітку правову 

основу регулювання дисципліни праці в умовах ринкових відносин, що 

сприятиме ефективності правового регулювання. 

До прийняття нового Трудового кодексу, який регулюватиме трудові 

відносини загалом та питання дисципліни праці зокрема, пропонуємо на 
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основі уніфікації наявного масиву нормативно-правових актів у даній сфері 

викласти частину 2 статті 142 КЗпП України у наступній редакції: 

«У разі встановлення вимоги, окремі органи державної влади та 

місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, з 

урахуванням вимог цього Кодексу та законів, що регулюють їх діяльність, 

для визначених категорій працівників використовують статути і 

положення про дисципліну». 

Відповідна зміна, що діятиме до прийняття нового Трудового кодексу, 

який матиме чіткий систематизований характер трудового законодавства 

загалом та трудової дисципліни зокрема, дозволяє частково покращити 

ситуацію в частині проблематики систематизації законодавства в сфері 

дисципліни праці шляхом уточнення переліку суб’єктів, які можуть 

використовувати статути та положення про дисципліну, узгодити підстави 

для використання статутів та положень про дисципліну, посилаючись на 

наявні вимоги іншого законодавства, а також врегулювати необхідність 

врахування вимог КЗпП України та інших законодавчих актів у випадку 

використання відповідних статутів та положень. 

Щодо проблеми неврегульованості місця внутрішнього трудового 

розпорядку, слід зазначити, що згідно із статтею 142 КЗпП України трудовий 

розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються 

трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним 

органу і виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником) на основі типових правил [27]. Як уже 

відзначалось, ще одним видом нормативного забезпечення трудової 

дисципліни виступають статути та положення про дисципліну. Частина 2 ст. 

142 КЗпП України містить вказівку стосовно того, що в деяких галузях 

народного господарства для окремих категорій працівників діють статути і 

положення про дисципліну [27]. Необхідність запровадження такої 

«альтернативи» правилам внутрішнього трудового розпорядку зумовлена 
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специфікою суспільних відносин, що виникають або в деяких «особливих» 

галузях народного господарства, або між працівниками, які мають особливий 

правовий статус. 

Водночас для окремих суб’єктів трудових відносин, наприклад, 

державних службовців, нормативно-правове регулювання питань, пов’язаних 

з дисципліною праці, здійснюється на підставі спеціальних законів. Також 

службово-трудова дисципліна праці деяких категорій працівників  

регламентується міжнародно-правовими документами, серед яких доцільно 

назвати Європейську Хартію про статус суддів (Страсбург, червень 1998 

року) [189], Конвенцію МОП № 151 про захист права на організацію та 

процедури визначення умов зайнятості на державній службі [190], 

Рекомендацію № (94) 12 Комітету міністрів державам-членам «Незалежність, 

дієвість та роль суддів» (жовтень 1994 року) [191]. Таким чином, існує 

значна кількість можливих варіацій регулювання дисципліни праці для 

окремих суб’єктів, однак абзац 1 статті 142 КЗпП України встановлює її 

організацію виключно на підставі трудового розпорядку, який є локальним 

нормативним актом. При цьому його місце в структурі актів, які 

встановлюють вимоги до дисципліни праці, та узгодження із ними не 

визначене.  

Д.Ю. Гладких, аналізуючи значення проблеми єдності й 

диференціації для встановлення поєднання централізованого й локального 

регулювання трудових відносин, наголошує, що єдність і диференціація 

втілює в собі, зокрема, істотні властивості централізованого (загального й 

галузевого) та локального способів регулювання трудових і тісно пов’язаних 

з ним суспільних відносин, що складають предмет трудового права [192, 

с. 133-134]. На його думку, нерідко за допомогою централізованого 

регулювання вирішується завдання диференційованого регулювання праці 

працівників. Локальне регулювання не виключає область диференціації 

трудового законодавства, тому з сенсу закону випливає, що локальні акти в 

організаціях можуть конкретизувати положення законодавства, не знижуючи 
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рівень прав і правових гарантій працівників, установлених трудовим 

законодавством. Отже, локальні норми – це верхній (найбільш конкретний) 

«поверх» диференціації, який повинен бути зцементований з іншими 

«поверхами», побудованими централізованим способом правового 

регулювання [192, с. 133-134]. Цілком погоджуємось із відповідною 

позицією, оскільки фактично трудовий розпорядок, який приймається 

роботодавцем, є певною формою конкретизації вимог законодавства з 

урахуванням специфіки його діяльності та цілей щодо організації виконання 

працівниками їх трудової функції. 

Дещо іншої думки дотримується М.І. Іншин, зазначаючи, що 

диференціація правового регулювання трудових відносин здійснюється 

шляхом конкретизації загальних норм права спеціальними. Вчений 

наголошує, що диференціація відбувається ще й шляхом прийняття 

локальних норм із тих питань, які взагалі не врегульовані в централізованому 

порядку. Прийняття останніх розглядається дослідником у єдиному 

логічному контексті з попереднім, не передбачає здійснення зазначеного 

«руху». В останньому випадку йдеться і про «загальні» локальні норми, 

наприклад, приписи, що поширюються на всіх членів трудового колективу 

певного підприємств, і про «спеціальні, зокрема нормативні положення, що 

стосуються особливостей праці робітників того чи іншого структурного 

підрозділу окремого підприємства. На думку автора, єдність і диференціацію 

треба розглядати як співвідношення трьох типів норм за їх ієрархічною 

структурою: загальних, спеціальних, локальних. А централізоване й 

договірне регулювання необхідно розуміти як більш загальне співвідношення 

двох груп приписів. З одного боку, загальних і спеціальних, а з іншого –

локальних [193, с. 168-172]. На нашу думку, врегулювання питань, які не 

визначені на загальному рівні, частково співпадає із поняттям уточнення 

відповідних загальних норм локальними актами. Так, якщо загальна норма 

надає лише загальне розуміння правового регулювання певних відносин, то 

уточнення відповідних положень із урахуванням специфіки діяльності 
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доцільно проводити шляхом прийняття локального акта. Водночас при  

відсутності загальних норм локальний акт може самостійно врегульовувати 

окремі правовідносини. Вважаємо, що відповідні підстави для прийняття 

локальних актів не є взаємовиключними, отже, наведена точка зору вченого  

лише підтверджує позицію про уточнення локальними актами питань 

правового регулювання суспільних відносин. 

Досить вдало висловився з цього приводу Р.І. Кондратьєв, який, 

розглядаючи співвідношення централізованого й локального правового 

регулювання суспільних відносин, зазначив, що норми загального значення 

розраховані на їх наступну конкретизацію, а норми локальні виступають 

результатом цієї конкретизації [194, с. 43-44]. Ми вважаємо, що з цією 

позицією слід погодитися, оскільки локальними нормативно-правовими 

актами конкретизуються відповідно до специфіки діяльності окремого 

суб’єкта загальні норми, що встановлюють межі правового регулювання 

відповідних відносин. При цьому зауважимо, що вказівка на неможливість 

локального нормативно-правового регулювання виходити за межі 

загальновстановлених правил не означає вторинність його значення. 

Однак, на  нашу думку, згадка в статті 142 КЗпП України про 

затверджені Типові правила є стримуючим фактором для розвитку локальної 

нормотворчості. Фактично наявність відповідних правил встановлює межі 

для розробки та формування правил трудового розпорядку на конкретному 

підприємстві. Відповідною можливістю повинні бути забезпечені 

підприємства, яким Типові правила не є релевантними через специфіку 

діяльності. 

Важливим, з нашої точки зору, є також унормування форми правил 

внутрішнього трудового розпорядку, що може забезпечити їх більш чітке та 

уніфіковане використання і порядок затвердження. Враховуючи передбачену 

на даному етапі процедуру затвердження правил внутрішнього трудового 

розпорядку трудовим колективом, вважаємо доцільним передбачити надання 

їм форми додатку до колективного трудового договору, що забезпечить 
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можливість реалізації трудовим колективом права на їх погодження та 

затвердження. Зазначена форма правил внутрішнього трудового договору 

також простимулює роботодавців до укладання колективних трудових 

договорів, що буде додатковою гарантією захисту прав та законних інтересів 

працівників. 

Враховуючи наведене, вважаємо за доцільне абзац 1 статі 142 КЗпП 

України викласти в наступній редакції: 

«Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях 

визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які є 

додатком до колективного трудового договору та затверджуються 

трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним 

органу і виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником), з урахуванням вимог цього Кодексу, інших 

законів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. В основі затверджених правил внутрішнього 

трудового розпорядку можуть бути використані Типові правила». 

За цих обставин суб’єкти трудових правовідносин отримують ширші 

можливості стосовно формування локальних правил трудового розпорядку. 

Разом з тим вказівка на врахування вимог ряду нормативно-правових актів 

забезпечує дотримання основних прав працівників, визнаних та 

регламентованих на законодавчому рівні. Проте, якщо підприємство не 

вбачає необхідності у розробці власних правил трудового розпорядку, то 

воно може використати Типові правила, внісши до них ( у разі потреби) 

мінімальні правки.  

Також відповідна редакція норми 142 КЗпП України більш чітко 

встановлює місце правил трудового розпорядку як локального акта в системі 

правового регулювання дисципліни праці, оскільки залишає його фактично 

єдиним актом, який врегульовує відповідні відносини, і водночас вимагає 

врахування в ньому вимог законодавства, що узгоджує його положення із 

чинними вимогами законодавця в даній сфері. 
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Звертаючись до проблеми вузької системи стягнень, відзначимо, що 

вимоги статті 147 КЗпП України передбачають можливість застосування до 

працівника за порушення трудової дисципліни тільки один із таких заходів 

стягнення, як догана або звільнення. Законодавством, статутами і 

положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих 

категорій працівників також інші дисциплінарні стягнення [27]. 

В.І. Щербина вважає за потрібне «замислитись над юридичною 

конструкцією дисциплінарної відповідальності працівників. Головна ідея, яка 

має бути запроваджена в норми про дисциплінарну відповідальність 

працівників, – це ефективність впливу на стан дисципліни працівників за 

належного рівня гарантій для них у разі притягнення до відповідальності. 

Якщо працівник не сприймає дисциплінарну відповідальність як засіб, що 

містить правовий примус, то ефективності від цього інституту трудового 

права очікувати марно» [195, с. 294]. Таким чином, очевидним є те, що 

ефективність інституту стягнень за порушення трудової дисципліни – одна із 

важливих ознак, у випадку відсутності якої постає питання доцільності 

існування інституту в цілому.  

С.В. Цвєтков наголошує на тому, що вибір роботодавця щодо 

накладення дисциплінарного стягнення обмежується тільки доганою або 

звільненням. При цьому такий морально-психологічний захід, як догана, 

втрачає ефективність впливу, оскільки теоретично не обмежує можливості 

реалізації будь-яких прав особою. Вчений з цього приводу зазначає, що 

«інститут дисциплінарної відповідальності вже не відіграє тієї ролі, яка 

раніше дозволяла йому бути ефективним інструментом управління в 

трудових відносинах. Увійшовши в життя, ринкові відносини диктують свої 

правила. Оголошенням суворої догани сьогодні можливо налякати 

державного службовця, іншими словами – бюджетника» [196, с. 51]. Цілком 

погоджуємось із відповідною позицією, так як дисциплінарна 

відповідальність повинна передбачати дієві та ефективні заходи, які 

дозволяють належним чином стимулювати працівника до уникнення від 
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вчинення порушень трудової дисципліни. При цьому застосування догани не 

виконує належної ролі, що ставить під сумнів ефективність даного виду 

стягнення. 

У свою чергу, звільнення вважається крайнім заходом 

дисциплінарного впливу, що звучить досить дивно, так як інших засобів, 

окрім догани, немає. От і постає проблема зіткнення принципу стабільності 

трудових правовідносин, професіоналізму і досвідченості працівників з 

необхідністю реагування роботодавця на вчинення дисциплінарних 

проступків, враховуючи ряд обставин, але обираючи між доганою і 

звільненням, що аж ніяк не є альтернативними заходами. Застосування 

виключно догани при бажанні залишити даного працівника на роботі 

унеможливлює врахування обставин проступку, особи порушника через 

відсутність вибору дисциплінарних стягнень [184, c. 27]. Таким чином,  

роботодавець зобов’язаний врахувати і ступінь тяжкості вчиненого 

проступку, і заподіяну працівником шкоду, і обставини, за яких вчинено 

проступок, і попередню роботу працівника, але практично варіантів у 

притягненні до відповідальності працівника немає, оскільки за умови 

збереження трудових правовідносин можливо лише оголосити працівнику 

догану. 

Першим і одним із найактуальніших дисциплінарних стягнень, які 

пропонуються легалізувати, виступає штраф. Цю пропозицію висловлюють у 

своїх працях Н.О. Мельничук [197, с. 21], О.Т. Панасюк [198, с. 26-28], 

І.В. Лазор [8, с. 17]. Аргументи вчених про доцільність легалізації штрафу як 

санкції за порушення трудової дисципліни ґрунтуються передусім на досвіді 

деяких європейських країн, в яких ефективно діє штрафна система. На нашу 

думку, штраф може стати досить дієвим та ефективним видом стягнення, 

який роботодавець може застосовувати з метою забезпечення на 

підприємстві належного рівня дисципліни праці. 

Разом з тим Г.Ю. Гончаров висловлюється проти введення такого 

виду санкцій, оскільки, на його думку, введення штрафної системи за 
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порушення трудової дисципліни порушує дух і букву Конституції. У першу 

чергу, йдеться про нехтування принциповим конституційним положенням 

про неможливість погіршення правового становища працівників. 

Запровадивши штрафну систему задля забезпечення виконання зобов’язань 

за трудовим договором, ми тим самим обмежимо гарантоване кожному право 

на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом (ст. 43 Конституції), та 

право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 48 Конституції), 

а цього ніяк не можна допускати [182, c. 138]. Ми не можемо цілком 

погодитись із позицією щодо погіршення правового становища працівників, 

так як можливе введення відповідної санкції не призведе до погіршення умов 

працівника у випадку належного виконання ним трудової функції та 

дотримання дисципліни праці. Водночас неналежність відповідних дій може 

спричинити ризики для діяльності інших працівників підприємства. В 

даному контексті можливо також згадати про встановлення нових видів 

злочинів чи адміністративних правопорушень, санкцій у межах фінансової 

відповідальності, введення яких не вважається обмеженням передбачених 

Конституцією України прав. Водночас питання врахування мінімальних 

гарантій оплати праці при встановленні штрафних санкцій повинно бути 

врегульоване.  

Враховуючи наведений аналіз, пропонуємо викласти абзац 1 статті 

147 КЗпП України в наступній редакції: 

«За порушення трудової дисципліни до працівника може бути 

застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 

1) догана; 

2) штраф; 

3) звільнення. 

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть 

бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні 

стягнення. 



 

 

141 

Сума застосованих до працівника штрафів протягом календарного 

місяця не може перевищувати 20% його місячної заробітної плати. При 

цьому заробітна плата після вирахування застосованих штрафів не може 

бути меншою за встановлену на момент застосування штрафу мінімальну 

заробітну плату для працездатних осіб». 

Вважаємо, що відповідні зміни дозволять надати роботодавцям дієвий 

засіб впливу на працівників з метою дотримання останніми правил трудової 

дисципліни, не ставлячи під питання стабільність трудових відносин через 

застосування звільнення до працівника. Водночас це дасть можливість 

зберегти матеріальні гарантії для працівника шляхом обмеження суми 

потенційно нарахованих штрафних санкцій та узгодження розміру виплат із 

мінімальними гарантіями оплати праці, встановлених законодавством.  

Враховуючи наведене, зробимо висновок, що, незважаючи на факт 

наявності досить ґрунтовних досліджень проблем правового регулювання 

дисципліни праці, вони і надалі потребують вирішення на законодавчому 

рівні. Однак вчені не звернули увагу на ряд інших проблем. До відповідних 

проблем, які не були предметом наукових досліджень та дискусій, можемо 

віднести наступні: 

1) колізійність встановлення суб’єкта, який має право на 

притягнення до дисциплінарної відповідальності;  

2) невідповідність порядку надання заохочень сучасним видам 

заохочень та неузгодженість належного суб’єкта застосування заходів 

заохочення;  

3) відсутність встановленого органу, який має право достроково 

знімати адміністративне стягнення, та належного порядку відповідних дій.  

Так, розглядаючи проблему колізійності встановлення суб’єкта, який 

має право на притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, 

відзначимо, що згідно із статтею 147-1 КЗпП України дисциплінарні 

стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу 

(обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника. Тобто 
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стаття пов’язує право на застосування заходів відповідальності із правом на 

прийняття особи на роботу. Поряд з цим статті 148, 149, 152 КЗпП України, 

які регулюють питання строків для застосування дисциплінарного стягнення, 

порядку застосування дисциплінарних стягнень та передачі питання про 

порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його 

органу, не оперують поняттям особи, яка має право прийняття на роботу. 

Відповідні норми пов’язують можливість притягнення до дисциплінарної 

відповідальності із правовим статусом особи, визначаючи відповідну особу 

як власника або уповноваженого ним органу.  

Таким чином, існує ситуація, коли право на притягнення працівника 

до дисциплінарної відповідальності виникає в однієї особи, а порядок 

притягнення до відповідальності та строк на відповідні дії передбачені для 

іншої. Очевидно, що власник або уповноважений ним орган у більшості 

випадків буде поєднуватись із особою, яка має право на прийняття на роботу. 

Разом з тим у випадку диференціації обов’язків відповідне поєднання може 

не відбуватись, що вказує на виникнення права на притягнення до 

дисциплінарної відповідальності в особи, яка має право на прийняття на 

роботу, однак відсутність порядку для притягнення до відповідної 

відповідальності, передбаченого для такої особи, фактично позбавить її 

можливості здійснити відповідні дії.   

Враховуючи наведене, пропонуємо узгодити зміст статті 147-1 КЗпП 

України із змістом інших норм, що регулюють притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, та викласти її перший абзац в наступній 

редакції:  

«Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або 

уповноваженим ним органом». 

Таким чином, право на притягнення до відповідальності та порядок 

відповідних дій будуть визначені для однієї і тієї ж особи. Також відзначимо, 

що зміна особи, яка має право на прийняття на роботу, на власника або 

уповноважений ним орган пов’язана із тим, що КЗпП України в главі про 
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дисциплінарну відповідальність оперує виключно останнім поняттям, що 

вказує на доцільність саме відповідної зміни. Окрім того, уповноважений 

власником орган цілком поглинає поняття особи, яка має право на прийняття 

на роботу, що вказує на відсутність звуження кола осіб, у яких виникає право 

на притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. 

Досліджуючи проблему невідповідності порядку надання заохочень 

сучасним видам заохочень, відзначимо, що згідно з вимогами статті 144 

КЗпП України заохочення застосовуються власником або уповноваженим 

ним органом разом або за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, 

установи, організації. Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в 

урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників у 

відповідності з правилами їх ведення. Разом з тим відповідний порядок, на 

нашу думку, не є доцільним щодо найбільш поширеного виду заохочення, 

яке використовується на сучасному етапі, – премії. Оголошення в урочистій 

обстановці та запис до трудової книжки про факт її виплати, на наш погляд, 

не сприяють підвищенню продуктивності праці працівника як мети інституту 

дисципліни праці. 

Окрім того, стаття 144 КЗпП України містить положення стосовно 

того, що заохочення можуть застосовуватись «або за погодженням з 

виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником) підприємства, установи, організації». Однак норма не 

встановлює, ким (за наведеного погодження) може застосовуватись 

заохочення, оскільки власника або уповноваженого ним органу норми статті 

виділяють окремо. Таким чином, можемо припустити, що за погодженням 

органу профспілки заохочення може застосовуватись невиключним 

переліком осіб. Вважаємо, що відповідна норма повинна бути виключена. 

Отже, необхідно, на наш погляд, узгодити зміст статті 144 КЗпП 

України із застосовуваними на сучасному етапі заходами заохочення з метою 

уникнення нівелювання позитивного ефекту від їх застосування, а також 
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узгодження переліку осіб, які можуть застосовувати заходи заохочення. Тому 

пропонуємо викласти статтю 144 КЗпП України в наступній редакції: 

«Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним 

органом. 

Заохочення, окрім матеріального, оголошуються наказом 

(розпорядженням) в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок 

працівників у відповідності з правилами їх ведення». 

Таким чином, відповідна редакція статті 144 КЗпП України не 

передбачатиме невиключного переліку осіб, які можуть застосувати заходи 

заохочення. Окрім того, виключення матеріальних заходів заохочення з 

переліку заходів, які підлягають оголошенню в урочистій обстановці та 

занесенню до трудових книжок, на нашу думку, цілком відповідає сучасним 

реаліям. Разом з тим збереження необхідності щодо оголошення 

нематеріальних заходів заохочення, наприклад, подяки, в урочистій 

обстановці сприяє підвищенню ефекту відповідного заходу заохочення.  

Розглядаючи проблему відсутності встановленого органу, який має 

право достроково знімати адміністративне стягнення, та належного порядку 

відповідних дій, звертаємо увагу на те, що згідно з частиною 2 статті 151 

КЗпП України, якщо працівник не допустив нового порушення трудової 

дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення 

може бути зняте до закінчення одного року. Отже, відповідна норма надає 

право на зняття дисциплінарної відповідальності достроково, однак не 

визначає особу, яка відповідним правом наділена. Така диспозиція норми, з 

одного боку, не визначає власника або уповноваженого ним органу в якості 

суб’єкта, котрий має право на дострокове зняття дисциплінарної 

відповідальності, з іншого – наділяє відповідним правом невизначене коло 

осіб.  

Вважаємо, що коло осіб, які наділені правом на зняття дисциплінарної 

відповідальності, повинно бути обмежене, а частина 2 статті 151 КЗпП 

України викладена у наступній редакції: 
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«Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і 

до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то власник або 

уповноважений ним орган може зняти накладене стягнення до закінчення 

одного року, про що оголошує в наказі (розпорядженні) і повідомляє 

працівникові під розписку». 

Відзначимо, що запропонована редакція норми передбачає не лише 

чітке регламентування особи, яка уповноважена знімати дисциплінарне 

стягнення, але й визначає форму відповідного зняття. Нами було обрано 

оголошення в наказі (розпорядженні) з повідомленням працівника під 

розписку з метою узгодження форми відповідних дій із вимогами статті 149 

КЗпП України, які встановлюють порядок накладення стягнень, на 

виконання принципу зняття заходів відповідальності у тій самій формі, в якій 

вони були застосовані. 

 

3.2 Тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

трудової дисципліни 

 

Тенденції визначають орієнтири для відповідного оновлення. На 

відміну від проблем, вони визначають шляхи подальшого розвитку та 

удосконалення, забезпечення максимально ефективної реалізації своїх прав 

суб’єктами трудових правовідносин у межах пошуку шляхів, спрямованих на 

підвищення ефективності виконання трудової функції в перспективі. 

Актуальність аналізу тенденцій дозволить запровадити належні та ефективні 

інструменти інституту дисципліни праці, які в майбутньому зможуть на 

необхідному рівні будувати прийнятні умови для самореалізації працівників 

у межах їх трудового потенціалу. 

Переходячи до розгляду тенденцій, відзначимо, що в загальному 

розумінні термін «тенденція» – напрям розвитку чого-небудь [199, c. 72], 

тобто це загальний напрям розвитку, що включає в себе різної природи зміни 

окремого явища, які розвивають його в окремому напрямку. Отже, для 
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формування розуміння про наявність та зміст тенденцій правового 

регулювання праці жінок важливим аспектом є визначення об’єкта, який 

розвивається, тобто об’єкта, щодо якого встановлюються тенденції. 

Якщо до недавнього часу правове регулювання трудової дисципліни 

розвивалося переважно шляхом посилення заходів дисциплінарного впливу, 

то в умовах ринкової економіки акцент робиться на чіткій регламентації 

взаємних прав і обов’язків сторін трудового договору, створенні системи 

стимулювання високоякісної праці працівників, комфортного психологічного 

виробничого середовища, підвищенні рівня культури спілкування на 

виробництві. Використання засобів трудового права для забезпечення 

сприятливого психологічного клімату в організації повинно стати новим 

напрямком у правовому регулюванні внутрішнього трудового розпорядку і 

трудової дисципліни [4, c. 17].  Таким чином, можемо спостерігати загальну 

направленість розвитку правового регулювання дисципліни праці, що 

розкриває зміст відповідних тенденцій, який полягає в переході від примусу 

до різнопланового стимулювання високоякісного здійснення трудової 

функції.  

Д.Є. Кутоманов вказує на наявність сучасної тенденції до 

забезпечення трудової дисципліни через посилення ролі економічних, 

організаційних методів, тобто способів впливу, що полягають у зміні 

свідомості людини, її відношення до роботи та її результатів, створенні 

сприятливих, комфортних умов для сумлінної, високопродуктивної праці 

[200, c. 282]. Таким чином, підтверджується теза про перехід від примусу як 

методу забезпечення дисципліни праці до економічних та організаційних 

заходів, які повинні сприяти створенню належних та комфортних умов праці, 

що, в свою чергу, підвищує рівень дисципліни праці. 

М.В. Семикіна виокремлює таку тенденцію мотивації економічно 

активного населення на ринку праці, як встановлення стимулів до 

високопродуктивної праці, а саме індивідуальних заходів матеріального і 

морального стимулювання, таких як грошова винагорода, зокрема доплати і 
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премії, підвищення професійного розряду, доручення складних і 

відповідальних завдань, відрядження на навчання за рахунок підприємства 

[201, c. 137]. У даному випадку основну увагу зосереджено на економічних 

засобах стимулювання дисципліни праці шляхом підвищення матеріального 

становища працівника. Водночас звертається увага і на питання можливості 

професійного зростання працівника як фахівця під час виконання ним більш 

складних та відповідальних завдань або проходження відповідного навчання.  

Однією із нових тенденцій правового регулювання трудового 

розпорядку і дисципліни праці у постсоціалістичних країнах є поєднання 

приватноправових та публічно-правових засад, при цьому акцент зроблено на 

приватноправових методах. Новий підхід полягає у тому, що забезпечення 

належного трудового розпорядку і дисципліни праці є передусім справою 

роботодавця, який у рамках визнаної законом директивної влади, тобто права 

вимагати від працівників виконання обов’язків за трудовим договором, 

правил внутрішнього трудового розпорядку має можливість за допомогою 

сучасного менеджменту так організувати трудовий процес, щоб було 

забезпечено нормальне та ефективне функціонування виробництва, що є 

необхідною умовою порядку і дисципліни в організації [4, c. 17]. Таким 

чином, дисципліна праці отримує більш індивідуальний характер, а 

стандарти її дотримання можуть бути різними на різних підприємствах. 

Зокрема підхід щодо запровадження лояльніших до працівника правил 

трудової дисципліни може бути одним із мотиваційних елементів для вибору 

ним місця роботи та здійснення трудової функції на якісному рівні. 

Враховуючи наведене, можемо виділити наступні тенденції правового 

регулювання дисципліни праці: 

1) організаційно-мотиваційна (розкривається через застосування 

психолого-організаційних засобів стимулювання належного відношення 

працівника до виконання своєї трудової функції); 
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2) матеріально-мотиваційна (розкривається у підвищенні 

матеріального становища працівника з метою стимулювання дотримання ним 

дисципліни праці);  

3) індивідуально направлена (розкривається через зміну основного 

джерела регулювання правил дисципліни праці з загальних норм 

законодавства на акти локальної дії в межах кожного окремого 

підприємства).  

Організаційно-мотиваційна тенденція правового регулювання 

дисципліни праці полягає у пошуку та унормуванні нових психолого-

організаційних засобів впливу на працівника, зокрема організаційних 

методів, які виявляються у вдосконаленні організації виробництва в частині 

управління персоналом, яке є складовою частиною управління 

підприємством і має бути спрямовано на задоволення як потреб 

підприємства, так й інтересів його працівників і суспільства в цілому. Праця 

може бути ефективною в комплексі з належною організацією виробництва та 

управління [5, с. 326-327]. Відзначається також, що організаційний вплив 

спрямовано на організацію процесу виробництва та управління. Він включає 

організаційне регламентування, організаційне нормування та організаційно-

методичне інструктування [202, с. 36]. Організаційні методи забезпечення 

трудової дисципліни є досить дієвими, оскільки дозволяють конкретизувати 

трудові обов’язки працівників різних рівнів. При цьому кожний працівник 

отримує безпосередню вказівку щодо кола своїх трудових обов’язків та тих 

меж, за які його поведінка на даному конкретному підприємстві, на даній 

конкретній посаді виходити не може. В цьому проявляється «контрольована 

свобода» працівника, який діє в межах наданих йому повноважень, обирає 

той спосіб виконання своїх трудових обов’язків, який найбільше йому 

підходить, але при цьому знає міру дозволеного. 

До цієї ж тенденції можна віднести запровадження та використання 

соціально-психологічних методів, до яких належать наступні: соціальний 

аналіз колективу, соціальне планування, участь персоналу в управлінні, 
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соціальний розвиток колективу, психологічний вплив на працівників 

(формування груп, створення нормального, психологічного клімату), 

моральне стимулювання, розвиток у працівників ініціативи і 

відповідальності [202, с. 39-40]. Слід зазначити, що соціально-психологічні 

засоби забезпечення та зміцнення трудової дисципліни відносяться до 

комплексних методів, які певною мірою включають організаційні, 

адміністративні. Змінюється лише при цьому підхід до використання тих чи 

інших засобів, який заснований на соціально-психологічних особливостях 

працівника чи службовця. 

З метою впровадження відповідної тенденції в національне 

законодавство пропонуємо викласти абзац 1 статті 140 КЗпП України в 

наступній редакції: 

«Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях 

забезпечується застосуванням роботодавцем організаційних та соціально-

психологічних методів, створенням необхідних економічних умов для 

нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, 

методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. 

Порядок застосування організаційних методів, які можуть звузити 

обсяг охоронюваних законодавством прав працівника, визначається у 

правилах внутрішнього трудового розпорядку». 

Таким чином, деталізується забезпечення роботодавцем 

організаційних умов шляхом вказівки на дії, завдяки яким відповідні умови 

забезпечуються. Відзначимо, що, на нашу думку, подібна конкретизація є 

достатньою на даному етапі, оскільки дає можливість роботодавцям 

самостійно обирати найбільш релевантні та ефективні методи забезпечення 

організаційних умов на підприємстві, враховуючи специфіку сфери 

діяльності, однак водночас загалом визначає за ним обов’язок такі методи 

використовувати. Разом з тим посилання на правила внутрішнього трудового 

розпорядку у випадку використання методів, що впливають на обсяг прав 

працівника, дозволить унормувати порядок їх застосування шляхом 
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погодження трудовим колективом, що буде гарантією відсутності порушень 

прав працівника з боку роботодавця.  

Альтернативним варіантом впровадження відповідної тенденції може 

стати використання невиключного переліку подібних методів та заходів, 

однак практика тлумачення контролюючими органами норм законодавства 

може негативним чином вплинути на діяльність роботодавців шляхом 

застосування санкцій за невикористання методів забезпечення 

організаційних умов, які не можуть бути застосовані на окремому 

підприємстві через специфіку його діяльності та відповідну організацію 

праці, проте які є в законодавчо встановленому переліку. 

Наступною тенденцією є матеріально-мотиваційна, яка полягає у 

використанні заходів підвищення матеріального становища працівника з 

метою стимулювання дотримання ним дисципліни праці. 

Основною формою матеріального стимулювання працівників 

прийнято вважати оплату праці [203, с. 96], оскільки саме заради отримання 

оплати за роботу працівник і вступає у трудові правовідносини і заробітна 

плата виступає основним стимулом, який спонукає працівника 

влаштовуватися на роботу. Але необхідно звернути увагу на те, що система 

заохочень застосовується у випадку прояву більш активної трудової 

діяльності працівника, яка перевищує загальні повсякденні вимоги 

покладених на нього обов’язків. Тому не всі засоби оплати праці є 

заохоченнями, а лише ті, які застосовуються за які-небудь трудові 

досягнення. Отже, ми не вважаємо за доречне розглядати заробітну плату як 

один із видів заохочення. 

На практиці найбільш поширеним є встановлення таких видів 

матеріальних заохочень, як грошова винагорода, нагородження коштовними 

подарунками, надання житлових приміщень, оплата туристичних путівок 

тощо. 

Відзначається, що матеріальне стимулювання може застосовуватися 

індивідуально до працівника, до бригади або іншого підрозділу або 
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комплексно до працівників організації (загальне підвищення заробітної плати 

або премія від прибутку за річними результатами тощо). Розмір матеріальної 

винагороди конкретного працівника може визначатися на підставі його 

особистої участі в результатах [204, с. 133]. Таким чином, прослідковується 

прямий зв’язок між належно виконаною роботою та заходами стимулювання, 

що вказує на наявність стимулу для працівників до виконання роботи у 

встановленому об’ємі та належної якості. 

Разом з тим до недоліків матеріального стимулювання можна 

віднести те, що результати праці нерідко важко піддаються оцінці, поширені 

системи матеріального стимулювання нерідко знижують ефективність 

управління, поглинаючи значні кошти [205, с. 44-45]. Отже, важливим 

елементом встановлення регламентування матеріального стимулювання 

працівників є підготовка та запровадження релевантної системи оцінки 

результатів роботи, яка дозволить працівнику претендувати на додаткові 

блага.  

Але матеріальна мотивація є не лише визначальною, але й метою 

всього процесу роботи. Це звичайно не можна розцінювати як позитивний 

аспект розвитку суспільства, але такі реалії сьогодення. Тому в країнах, де 

розвиток ринково-економічних відносин не досяг необхідного рівня, 

використання матеріального стимулювання є найефективнішим засобом 

зміцнення трудової дисципліни [46, c. 754]. Враховуючи доволі важливий 

статус матеріальної мотивації, прагнучи відобразити матеріально-

стимулюючу тенденцію, вбачаємо необхідним доповнити статтю 140 КЗпП 

України абзацом 3 наступного змісту: 

«Власник або уповноважений ним орган з метою забезпечення 

економічних умов може запроваджувати додаткові виплати працівникам в 

грошовій або натуральній формі, підстави, умови та порядок отримання 

яких передбачаються трудовим договором, колективним договором або 

наказом по підприємству».  

Відповідна норма дасть можливість роботодавцю (в разі виникнення 
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необхідності) запроваджувати матеріальне стимулювання працівників. 

Важливим є те, що відповідне стимулювання здійснюється додатково, тобто 

не включається до прямої оплати праці робітника. Умови його отримання 

повинні бути чітко врегульовані в один з наведених способів, що дозволить 

працівнику реалізувати зазначене право та в разі виникнення спору буде 

правовою підставою для захисту його інтересів. Крім того, чітка 

регламентація порядку отримання додаткових матеріальних благ дасть 

можливість працівнику осмислити обсяг своїх прав, які він зможе 

реалізувати. 

Враховуючи необхідність наведених вище змін, важко не погодитись 

із думкою О.Л. Войно-Данчишиної, яка зауважує, що існуюча на сьогодні 

законодавча регламентація мотивації далека від ідеалу, але вона дає 

суб’єктам трудових відносин можливості локальної нормотворчості [206, 

с. 96]. Саме з поступовим переходом до відповідного унормування 

дисципліни праці та розширення її можливих меж пов’язана третя тенденція  

– індивідуально направлена. 

Раніше у доктрині існувала позиція, відповідно до якої локальне 

регулювання мало другорядне, допоміжне значення. Такий стан речей 

зберігався протягом тривалого часу і роль локального регулювання у 

трудовому праві зводилася до наступного: 1) конкретизації загальних і 

галузевих норм, прийнятих у централізованому порядку; 2) заповнення 

правових прогалин [207, с. 369]. Очевидно, що це було обумовлено 

радянським державним ладом, який заперечував будь-яке відхилення від 

керівного централізованого курсу і всі прояви правотворчості на локальному 

рівні. З цього випливає, що значення локального регулювання, локальних 

актів штучно обмежувалося і звужувалося, останні майже повністю 

дублювали зміст загальних нормативно-правових актів. 

У даному контексті заслуговує на увагу погляд П.Д. Пилипенка, який 

вважає, що локальна нормотворчість у трудовому праві – це фактично такий 

же напрям встановлення умов праці, як і централізовані правові приписи [51, 
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с. 48]. Тобто автор однаково оцінює централізоване і локальне правове 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку, що є значним кроком 

вперед серед доктринальних поглядів науковців. 

Слід взяти до уваги і думку Т.М. Фахрутдінової, яка стверджує, що 

тип суспільних відносин, які становлять предмет трудового права, впливає на 

використання певного виду правового регулювання. Ті суспільні відносини, 

яким притаманний публічний характер, потребують централізованого 

правового регулювання (відносини нагляду і контролю), а ті суспільні 

відносини, які мають приватні договірні начала, потребують локального 

правового регулювання. Яскравим прикладом таких відносин є внутрішній 

трудовий розпорядок [208, с. 9]. З наведеним можна погодитися, однак, 

незважаючи на розширення сфери дії локального регулювання, не можна 

відкидати і нівелювати значення централізованого рівня регулювання. З 

даного приводу слід звернути увагу на точку зору Ю.П. Пилипенка, який 

зазначає, що практика локального регулювання дедалі більше відходить від 

використання локальних норм як елемента, що має доповнюючий характер у 

правовій системі, до визнання за ними самостійного регулятивного значення 

[209, с. 146]. Таким чином, можемо прослідкувати тенденцію до поступового 

переходу до локального унормування трудових відносин загалом та 

дисципліни праці зокрема. Разом з тим ми не підтримуємо повний перехід до 

локального регулювання відповідних правовідносин, оскільки, 

встановлюючи централізоване регулювання, мінімальні гарантії, необхідні 

права та обов’язки сторін трудових правовідносин, держава залишається 

гарантом належного їх виконання та реалізації. 

Таким чином, нам більше імпонує позиція, відповідно до якої 

локальне нормативно-правове регулювання праці являє собою засноване на 

законі та здійснюване безпосередньо на підприємстві правове регулювання 

трудових відносин, окремі сторони яких у межах конкретного виробництва 

мають свої місцеві, специфічні особливості. Тобто локальний нормативно-

правовий акт конкретизує загальний щодо місцевих умов виробництва [194, 
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с. 8]. Іншими словами, трудова дисципліна може бути достатньо 

конкретизована на підприємстві, однак в межах, встановлених 

законодавством. Відповідні межі можуть бути значно розширені з метою 

надання можливості максимально ефективно організовувати виробничі 

процеси на кожному конкретному підприємстві, однак загальний вектор 

реалізації прав повинен залишатись врегульованим державою. 

Норми КЗпП установлюють загальний порядок регулювання трудової 

дисципліни. Відзначається, що КЗпП наче «віддає» встановлення трудового 

розпорядку на підприємствах, в установах, організаціях локальним актам. 

Положення вищевказаної статті є яскравим прикладом взаємодії 

централізованого та локального методів правового регулювання у трудовому 

праві [182, c. 53]. Вимоги статті 142 КЗпП України дійсно перекладають 

обов’язок формування змісту правил трудового розпорядку на суб’єктів 

трудових правовідносин, однак, на нашу думку, на законодавчому рівні 

повинні бути встановлені вимоги до їх змісту, що дозволить забезпечити 

включення до відповідних правил необхідних гарантій реалізації 

працівниками своїх прав, роботодавцям використовувати необхідні заходи 

впливу з метою забезпечення високопродуктивної праці. З цією метою 

пропонуємо викласти абзац 1 статті 142 КЗпП України в наступній редакції: 

«Правила трудового розпорядку повинні містити порядок прийому і 

звільнення працівників, основні права, обов’язки і відповідальність сторін 

трудового договору, режим роботи, час відпочинку, застосовувані до 

працівників заходи заохочення і стягнення, а також інші питання 

регулювання трудових відносин у даного роботодавця». 

Вважаємо, що запропоновані зміни надають суб’єктам трудових 

правовідносин більш широкі можливості стосовно формування локальних 

правил трудового розпорядку, оскільки перелік елементів їх змісту не є 

вичерпним. Водночас вони передбачають основні заходи, які забезпечують 

трудову дисципліну в колективі, та визначають основоположні питання 

взаємодії працівника та роботодавця в межах трудових відносин. Відповідна 
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вимога дозволить забезпечити чітке формування змісту правил внутрішнього 

трудового розпорядку, надаючи суб’єктам трудових правовідносин досить 

широку свободу у деталізації відповідних положень. 

Враховуючи наведене, приходимо до висновку, що правове 

регулювання дисципліни праці як правового інституту трудового права 

містить ряд проблем, які можуть бути вирішені шляхом внесення до діючого 

законодавства відповідних змін. Наявні проблеми пов’язані, зокрема, із 

архаїчністю правових норм, їх недієвістю та несистематизованістю. 

Водночас, враховуючи необхідність належного регулювання інституту 

трудової дисципліни, який має на меті забезпечення високоефективної 

роботи, зазначимо, що відповідне питання потребує подальших досліджень з 

метою максимального його приведення до належної форми.  

Щодо тенденцій розвитку правового регулювання дисципліни праці, 

відзначимо, що вони фактично є проявом пошуку шляхів вирішення ряду 

наявних проблем. Тенденції задають вектори розвитку даного інституту, 

вказуючи на необхідні елементи інституту трудової дисципліни, що 

потребують удосконалення. Виявлені в межах дослідження тенденції є 

проявом потреб підприємств та працівників, правовідносини в яких 

неврегульовані або регулюються на неналежному для сучасного етапу 

розвитку правовідносин рівні. У той же час питання виявлення нових 

тенденцій, доцільності внесення відповідних змін потребує подальших 

наукових досліджень, що надасть можливість для забезпечення дієвості 

інституту дисципліни праці. 

 

3.3 Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання трудової 

дисципліни: пропозиції для запозичення в Україну 

 

Проведений аналіз українського законодавства щодо трудової 

дисципліни свідчить, що воно містить значні прогалини та колізії. Крім того,  

суттєвою проблемою залишається його невідповідність європейським 
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стандартам та тенденціям розвитку. Дана проблема особливого гостро стоїть 

у контексті обраного Україною напрямку на євроінтеграцію. Відповідно до 

ст. 293 Угоди про асоціацію з ЄС «сторони визнають сприятливий вплив 

основних трудових стандартів і гідної праці на економічну ефективність, 

інновації та продуктивність і вони наголошують на цінності більшої 

узгодженості між торговельними політиками, з одного боку, та зайнятістю і 

соціальними політиками, з іншого боку» [210]. Із даного положення 

випливає, що економічні можливості держави та її міжнародна торгівля 

безпосередньо залежать від трудових стандартів, які, у свою чергу, 

забезпечуються шляхом дотримання трудової дисципліни.  Саме тому 

необхідним є визначення найбільш ефективних практик вдосконалення її 

правового регулювання та здійснення. 

У контексті даної мети виникає потреба в аналізі правового регулювання 

трудової дисципліни у тих державах, досвід яких є найбільш вдалим та 

наближеним до українських правових, економічних і культурних умов.  

Аналіз зарубіжного досвіду  надасть можливість не лише встановити 

позитивні зміни, але й способи їх досягнення та з’ясувати можливості для 

застосування у національному законодавстві. Крім того, важливим 

елементом дослідження є й визначення недоліків у зарубіжному правовому 

регулюванні трудової дисципліни, адже це дозволить правильно 

спрогнозувати ризики зміни кожної норми права та, відповідно, мінімізувати 

негативні наслідки. Дотримання трудової дисципліни залежить не лише від  

чіткого дотримання правил внутрішнього розпорядку, але й від таких 

факторів, як  довіра між роботодавцем та працівником, умови праці та 

взаємодія членів трудового колективу між собою. Саме тому результати 

даного дослідження допоможуть зрозуміти, які методи та засоби є більш 

ефективними для стимулювання дотримання трудової дисципліни, а також 

з’ясувати, чи дотриманий баланс між інтересами та правами учасників 

трудових відносин та вплив на такий баланс саме правомірної діяльності в 

межах трудової дисципліни. Як наслідок, сформовані пропозиції не лише 
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відображатимуть відмінності у зарубіжному та національному законодавстві, 

але й якісно видозмінюватимуть підхід до правового регулювання трудової 

дисципліни, що дозволить покращити ефективність реалізації її мети. Крім 

того, дослідження зарубіжного досвіду правового регулювання трудової 

дисципліни надасть можливість зрозуміти, які саме реформи сприятимуть 

поліпшенню економічного стану держави. Важливим є й екологічний 

контекст, що пов’язаний із застосуванням інновацій, адже саме на основі 

зарубіжного досвіду можливо визначити дієві методи заохочення 

застосування новітніх технологій для роботодавця та способи забезпечення 

турботливого і компетентного ставлення з боку працівника. 

Питання зарубіжного досвіду правового регулювання трудової 

дисципліни є малодослідженим, однак окремими його питаннями займались 

наступні учені: Н.М. Вапнярчук, В.О. Голобородько, М.О. Кабаченко, 

О.І. Кисельова, В.Л. Костюк, М.О. Міщук,   А.А. Неселевська, В.В. Сепета, 

В.І. Старков, В.А. Труханов, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, В.О. Шевела.   

Досліджуючи зарубіжний досвід правового регулювання трудової 

дисципліни, пропонуємо звернутись до законодавства Швеції. Такий вибір 

обґрунтовується декількома причинами. Так, Швеція є однією із держав, де 

створені найбільш комфортні умови для життя не лише у Європі, але й у 

світі. Даний факт підтверджується й міжнародним дослідженням Індексу 

людського розвитку у державах, що визначається шляхом порівняння рівня 

бідності, освіти, тривалості життя, охорони здоров’я та праці, соціальної 

захищеності. Саме у такому дослідженні у 2019 році Швеція отримала 8 

місце серед усіх держав світу [211]. Слід наголосити на тому, що показники, 

використані для визначення Індексу, безпосередньо пов’язані із якістю та 

безпечністю трудових відносин та власне рівнем дотримання трудової 

дисципліни, від якої й залежить соціальний захист та матеріальна 

забезпеченість населення. Крім того, як показує аналіз шведського  

трудового законодавства, нормативно-правові акти змінюються не часто, що 

й забезпечує їх стабільність і правову визначеність. Така ситуація свідчить 
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про високу якість юридичної техніки, яка дозволяє здійснювати правильне 

правове регулювання навіть в умовах постійної зміни форми та характеру 

трудових відносин.  

Тож трудове законодавство Швеції складається із декількох основних 

законодавчих актів. Більш деталізовано права, обов’язки та порядок їх 

реалізації в межах робочого часу визначено у Lag (1977:1160) om 

Arbetsmiljölag, що перекладається як Закон про трудове середовище. 

Найпершою особливістю даного законодавчого акта є те, що у ньому 

визначено саму сутність та загальні вимоги до трудового середовища, у 

якому мають відбуватись трудові відносини. Разом з тим основною 

відмінністю є відсутність визначення таких термінів, як трудова дисципліна 

або трудовий розпорядок, оскільки їх сутність відтворюється у кожній нормі 

права. Так, у ст. 2 розділу 2 даного Закону вказано, що «трудове середовище 

має відповідати характеру роботи та соціальним і технологічним вимогам, які 

існують у суспільстві. У разі роботи на суднах, трудове середовище повинно 

відповідати вимогам охорони праці на морі. Умови праці мають бути 

адаптовані до різних фізичних і розумових здібностей людей. 

Співробітникам повинна бути надана можливість брати участь у розробці 

власної стратегії роботи та у процесі її зміни і розвитку в контексті здатності 

виконувати професійні обов’язки» [212]. Найпершою відмінністю від 

українського законодавства є звернення не лише до чітких правил технічної 

та виробничої дисципліни, але й визначення вимог соціуму. Тобто 

встановлена роботодавцем трудова дисципліна буде порушувати 

законодавство, не дивлячись на формальну йому відповідність, якщо вона не 

відповідає законним інтересам працівників та є значно гіршою, ніж на інших 

підприємствах аналогічного напряму. Ще однією вимогою до трудової 

дисципліни є врахування при її визначенні особливостей самих працівників. 

Слід наголосити на тому, що у даному випадку мова йде не лише про 

соціальний захист, а й про загальну оптимізацію виконання професійних 

обов’язків, що створювало б комфорті умови як для працівника, так і 
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збільшувало б прибуток роботодавця. Зазначена теза підтверджується  

нормою права щодо визначення стратегії роботи працівника. Важливо, що 

сама участь працівника є правом, а не обов’язком, оскільки звільняє його від 

відповідальності за формування й результати такої стратегії, водночас 

дозволяючи вносити певні корективи відповідно до власних знань, вмінь та 

життєвих ситуацій, таких як затяжна хвороба, народження дитини тощо. 

Щодо самого змісту трудового розпорядку працівника, то згідно із ст. 3 

глави 2 Закону Швеції «Про трудове середовище» «технології, організація 

праці і зміст роботи повинні бути спроектовані таким чином, щоб працівник 

не піддавався фізичній напрузі або психічному стресу, які можуть призвести 

до хвороби або нещасних випадків. Слід уникати або обмежувати 

застосування строгого контролю та обмеження умов праці. Необхідно 

докладати зусиль для того, щоб виконання роботи надавало можливості для 

урізноманітнення професійної діяльності, соціальних контактів і 

співробітництва, а також для досягнення узгодженості між різними 

завданнями. Крім того, необхідно докласти зусиль для забезпечення таких 

умов праці, що дозволяли б приватний і професійний розвиток, а також 

незалежність і професійну відповідальність» [212]. Аналізуючи дану норму, 

визначимо декілька основних принципів щодо організації внутрішнього 

трудового розпорядку, серед яких і принцип свободи вибору способу 

професійної діяльності, що розкривається через зменшення нагляду й 

контролю за діяльністю, а також через збільшення персональної 

відповідальності за результати своєї роботи та її вплив на безпеку. 

Наступним є принцип гармонійності, що полягає у визначенні максимально 

комфортних для працівника умов праці, за яких розвиваються й інші сфери 

його життя. Ще одним принципом є оптимізація, що вказує на необхідність 

координації інтересів роботодавця і працівника, координації стратегічних та 

поточних завдань та визначення такого способу їх втілення, що мав би 

найменший негативний вплив на фізичне і психологічне здоров’я працівника. 

Слід вказати, що певна частина даних принципів втілена і в українському 
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законодавстві, що особливо стосується монотонної роботи та поєднання 

роботи із сімейним життям. Разом з тим досліджувана норма має 

всеохоплюючий характер та встановлює обов’язкові критерії для трудового 

розпорядку, що дозволяє дійти висновку про добросовісність та 

правомірність діяльності у межах трудових відносин. 

У главі 3 Закону Швеції «Про трудове середовище» визначено права та 

обов’язки сторін трудових відносин. Так, у ст. 2-а глави 3 даного Закону 

встановлено, що «роботодавець повинен постійно розслідувати ризики 

виникнення виробничих травм та пов’язаних із нею наслідків і вживати 

заходів, необхідних для їх зменшення. Розклад має бути встановлено для 

заходів, які не можна прийнято негайно. В необхідній для виконання робіт 

мірі роботодавець повинен задокументувати робоче середовище і заходи, 

вжиті стосовно нього. Він має повинен переконатися, що працівник пройшов 

необхідну підготовку і, відповідно, знає, що робити, щоб уникнути ризиків, 

пов’язаних з роботою. Роботодавець також повинен переконатися, що тільки 

співробітники, які отримали достатні знання, мають доступ до областей, де 

існує явний ризик захворювання або нещасного випадку» [212]. Слід 

звернути увагу саме на постійний обов’язок роботодавця визначати 

ймовірність настання соціальних ризиків та втілювати заходи щодо їх 

мінімізації. Також важливим є закріплення обов’язку щодо знання правил 

охорони праці. Такий обов’язок існує й у національному законодавстві, однак 

підтвердження знань відбувається шляхом ознайомлення працівника із 

правилами та його підпису про відповідне ознайомлення. Значна відмінність 

даної норми полягає у покладенні основної відповідальності на роботодавця, 

який має не лише ознайомити із правилами, але й переконатись, що такі 

правила правильно тлумачаться і застосовуються.   

Ще один обов’язок роботодавця передбачений ч. 2 ст. 11 глави 3 Закону 

Швеції «Про трудове середовище», де визначено, що «роботодавець повинен 

вести реєстр працівників, які піддаються впливу речовин, що можуть 

призвести до хвороби. У реєстрі міститься інформація про роботу і її вплив. 
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Роботодавець зобов’язаний надавати інформацію з реєстру лікарям; ч. 2 даної 

норми визначено, що співробітникові повинна бути надана можливість за 

запитом отримувати інформацію з реєстру» [212]. Такий реєстр виконує 

одразу декілька функцій: моніторинг, контроль та зменшення бюрократичних 

процедур. Крім того, він доповнює обов’язок щодо урізноманітнення 

трудових завдань через потребу у чергуванні видів робіт для зменшення 

ризику виникнення травм чи хвороб. Можливість відслідковувати дані із 

реєстру для працівника підвищує довіру у трудових відносинах, що впливає 

й на рівень дотримання трудової дисципліни. 

Щодо трудової дисципліни працівника, то відповідно до ст. 4 глави 2 

Закону Швеції «Про трудове середовище» працівник, який виявляє, що 

«робота пов’язана з безпосередньою і серйозною небезпекою для життя чи 

здоров’я, повинен негайно повідомити роботодавця або представника з 

безпеки. Працівник не зобов’язаний платити компенсацію за будь-яку втрату, 

викликану невиконанням роботи в очікуванні інструкцій щодо відновлення 

роботи» [212]. У даному випадку належний рівень трудової дисципліни 

заохочується шляхом гарантування безпечних умов. Саме відсутність 

відповідальності працівника за затримку у виконанні роботи дозволяє більш 

якісно аналізувати умови праці, а також швидше здійснювати дії щодо 

запобігання та мінімізації негативних наслідків. Крім того, обов’язок 

повідомити роботодавця щодо наявних проблем сприяє зменшенню ризиків 

ушкодження для інших працівників.  

Тож можемо визначити наступні особливості правового регулювання 

трудової дисципліни у Швеції: 

1. Стабільність. Дана ознака проявляється в усталеності норм права 

та можливості планувати здійснення заходів щодо покращення трудової 

дисципліни, правил трудового розпорядку і відповідної охорони праці. 

Завдяки стабільності правового регулювання захист прав працівників та 

роботодавців є більш дієвим, що впливає і на матеріальну забезпеченість, і на 

економічну стабільність. 
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2. Рівність. Шведське законодавство не визначає домінуючу роль 

саме працівника. Така ситуація дозволяє розвиватись не управлінським 

відносинам, а партнерству, що сприяє  зменшенню психологічного тиску в 

межах трудового колективу і, як наслідок, забезпечує оптимальні умови 

реалізації професійних обов’язків, за яких відсутня необхідність у порушенні 

трудової дисципліни. Тобто відбувається створення таких умов праці, при 

яких саме порушення невигідне для роботодавця чи працівника. 

3. Збалансованість. Так, права й обов’язки працівника та 

роботодавця кореспондують один одному. Така збалансованість відбувається 

через високу якість юридичної техніки, яка, у свою чергу, не розриває норму 

права між декількома частинами законодавчого акта, що сприяє уникненню 

прогалин щодо реалізації професійних обов’язків працівника чи заходів 

забезпечення безпеки з боку роботодавця. Крім того, наявність окремого 

спеціалізованого законодавчого акта вирішує питання колізій, адже відсутнє 

дублювання норм та різниця у методах правового регулювання трудової 

дисципліни. 

На основі проаналізованого досвіду правового регулювання трудової 

дисципліни у Швеції  можливо дійти висновку, що необхідно доповнити 

ст. 140 КЗпП України щодо забезпечення трудової дисципліни ч. 2, яка буде 

мати наступний зміст: «Працівник у випадку настання розумних сумнівів 

щодо безпечності для життя та здоров’я умов праці повинен негайно 

повідомити роботодавця або представника з безпеки. Працівник не несе 

відповідальності за будь-яку шкоду, викликану невиконанням роботи в 

очікуванні інструкцій щодо відновлення роботи». Така норма деталізує 

порядок дій та реалізації права на працю у випадку несправності або 

недостатньої кваліфікації. Крім того, доповнення щодо повідомлення 

керівника і відсутності відповідальності роблять роботодавця активним 

учасником процесу дотримання та контролю за трудовою дисципліною. 

Також відсутність відповідальності збільшує свободу працівника щодо 
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наслідків невиконання наказу, що обґрунтовується критерієм розумності 

сумнівів у безпечності.  

Виходячи із позитивного досвіду Швеції у національному законодавстві, 

зазначимо, що також потрібно вдосконалити главу Х КЗпП України щодо 

трудової дисципліни шляхом доповнення її нормою 142-1 такого змісту: 

«1. Роботодавець або уповноважений ним орган зобов’язаний вести реєстр 

працівників, які працюють у таких умовах праці, що можуть призвести до 

хвороби. У реєстрі обов’язково міститься інформація про професійні 

обов’язки, періодичність їх виконання та вплив на здоров’я працівника. 

2. Роботодавець зобов’язаний надавати інформацію з реєстру лікарям не 

рідше одного разу на рік. Неподання такої інформації є підставою для 

притягнення до юридичної відповідальності. 3. Працівникові за письмовим 

зверненням надається доступ до інформації щодо нього у такому реєстрі». 

Дана норма спрямована на покращення спостереження та попередження 

виникнення професійних хвороб у працівників. Крім того, вона значно 

полегшує бюрократичні процедури щодо підтвердження наявності такої 

хвороби. Також ведення відповідного реєстру дозволяє підтвердити факт 

пільгового стажу для працівників не лише через проведення атестації 

робочого місця.  

Ще однією державою, досвід правового регулювання трудової 

дисципліни якої потребує аналізу щодо можливостей запозичення, є 

Фінляндія. Дана держава належить до спільної із Швецією  скандинавської 

правової системи. Разом з тим загальною особливістю фінського 

законодавства можливо вважати історичний шлях становлення, оскільки на 

його формування значний вплив здійснювали різні держави, способи 

управління та правові системи. Саме тому законодавство Фінляндії має 

унікальний досвід щодо запозичення норм права та їх ефективного 

використання в межах особливостей власних суспільних відносин. На 

сьогодні Фінляндія належить до держав із найбільш високим рівнем 

соціального захисту населення, що забезпечується й шляхом урегулювання 
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трудових відносин. Відповідно, аналіз трудового законодавства Фінляндії 

щодо трудової дисципліни дозволить  визначити не лише основні тенденції 

та специфіку регулювання трудової дисципліни, які необхідно запозичити, 

але й встановити  методи правового регулювання трудової дисципліни для 

держав у перехідних умов, що є дієвими та мають позитивний вплив на 

ситуацію у державі. 

Варто вказати, що основним законодавчим актом, який регулює трудові 

відносини у Фінляндії, у тому числі й дотримання трудової дисципліни, є 

Työsopimuslaki, тобто Закон «Про трудові договори». Так, відповідно до ст. 8 

розділу 2 даного Закону «роботодавець може призначити іншу людину як 

представника для керівництва і контролю за роботою. Якщо при виконанні 

своїх обов’язків представник заподіює шкоду працівникові в результаті 

помилки або упущення, відповідальність за завдану шкоду несе 

роботодавець» [213]. У такому порядку відбувається розподіл організаційних 

та адміністративних повноважень. Однак дана норма вказує на 

невідчужуваність обов’язків роботодавця у трудових відносинах. Саме 

завдяки використаному законодавцем підходу формується його персональна 

відповідальність. Внаслідок цього роботодавець не може уникнути 

виконання обов’язку щодо контролю та створення максимально безпечних і 

комфортних умов праці, які є неможливими без встановлення чітких правил 

трудової дисципліни.  

Відповідно до ст. 2 розділу 3 Закону Фінляндії «Про трудові договори» 

«працівник повинен проявляти належну обережність і турботу по 

відношенню до своїх обов’язків і умов праці, а також використовувати наявні 

у його розпорядженні засоби для забезпечення безпеки як своїх 

співробітників, так і працівників на робочому місці» [213].  Особливістю 

даної норми є визначення обов’язку забезпечення не лише власної безпеки, 

але й безпеки інших членів трудового колективу. Позитивним у даному 

аспекті є заохочення соціального впливу та нагляду в межах трудового 

колективу, що сприяє становленню правильної атмосфери щодо дотримання 
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трудової дисципліни. Варто звернути увагу й на формулювання «турбота 

щодо своїх обов’язків та умов праці», що підкреслює важливість 

відповідального ставлення до техніки та інших засобів виконання обов’язків, 

які були надані роботодавцем, через можливе притягнення до 

відповідальності. Дана норма дозволяє також впливати на комфортність 

власних умов праці, оскільки саме від цього залежить його мотивація щодо 

дотримання трудової дисципліни, а отже, й продуктивність праці та прибуток 

підприємства. 

Ще одну особливість правового регулювання трудової дисципліни 

можливо визначити, аналізуючи ст. 10 розділу 10 Закону Фінляндії «Про 

трудові договори», де вказано, що «з метою захисту від надмірності для 

керуючого і керівника магазином роботодавець може розірвати трудовий 

договір з керівником магазину чи керуючим тільки за згодою більшості 

працівників, представлених керуючим або довіреною особою» [213]. Так, 

надмірність керуючого уже свідчить про недотримання ним обов’язку як 

працівника щодо турботливого виконання професійних обов’язків. Разом з 

тим специфікою фінського законодавства є саме визначення особливих 

випадків порушення трудової дисципліни та їх наслідків у загальних 

законодавчих актах. Саме це дає можливість правильно трактувати зміст 

правових норм та уникати колізій, які можуть виникати через створення 

спеціальних законів.  Також важливим є й критерій згоди з боку підлеглих 

такому керуючому працівників. Наявність згоди допомагає як уникнути 

зловживання з боку роботодавця, так і більш точно та об’єктивно оцінювати 

результати діяльності щодо надмірності.  

Окремі норми щодо трудової дисципліни встановлені й у Законі 

Фінляндії Työturvallisuuslaki, тобто Законі «Про охорону праці», у ст. 8 

розділу 2 якого визначено, що «роботодавець повинен планувати, вибирати, 

вимірювати і вживати необхідних заходів для поліпшення умов праці. При 

цьому, наскільки це можливо, повинні дотримуватися такі принципи: 

1) запобігання виникненню небезпек і неприємностей; 2) усунення небезпек і 
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незручностей або, в разі невдачі, заміна на менш небезпечні або менш 

шкідливі; 3) прийняття заходів охорони праці загального характеру до 

моменту прийняття індивідуальних заходів; 4) обов’язкове врахування 

розвитку технологій та інших доступних засобів» [214]. Дані принципи 

відповідають європейським тенденціям щодо умов праці та трудової 

дисципліни. Хоча в українському законодавстві також визначений обов’язок 

роботодавця стосовно забезпечення безпечних умов та створення 

відповідних правил трудової дисципліни, проте зміст такого обов’язку 

нерозкритий. У даному контексті можливо визначити такі напрями 

діяльності роботодавця щодо небезпечних і шкідливих ситуацій на 

підприємстві, як уникнення, профілактика та мінімізація, а також 

запровадження інноваційних технологій. Важливим є підбір саме 

індивідуальних заходів забезпечення безпеки, оскільки вони враховують 

специфіку даного напряму трудової діяльності, особливості робочого місця 

та характеру й компетенції працівника. Індивідуальні правила дозволять 

покращити рівень трудової дисципліни працівника та його задоволеності 

роботою. 

Крім того, у ч. 2 даної норми Закону  визначено, що «роботодавець 

повинен постійно стежити за робочим середовищем, станом робочої 

спільноти і безпекою виробничої практики. Роботодавець також має 

контролювати вплив вжитих заходів на безпеку і здоров’я на робочому 

місці» [214]. Відповідно, ще раз підкреслюється постійність виконання 

обов’язків у межах трудової дисципліни не лише працівником, але й 

роботодавцем. Даною нормою визначається ще й практичний аспект 

встановлення правил, які мають бути ефективними та індивідуальними не 

лише на папері, але й відповідати реальній трудові діяльності та 

коригуватись відповідно до неї. 

Тож на основі проведеного аналізу правового регулювання трудової 

дисципліни у Фінляндії можливо визначити наступні його особливості: 
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1. Індивідуальність. Дана ознака полягає у тому, що усе правове 

регулювання спрямоване на заохочення створення індивідуальних умов 

праці, професійних обов’язків, засобів заохочення та покарання для кожного 

працівника. Важливим є поєднання уніфікованих загальних стандартів щодо 

трудової дисципліни не лише з правом, але й обов’язком їх покращення 

відповідно до вимог працівника. Крім того, такий підхід дозволяє уникнути 

прогалин та колізій у законодавстві. 

2. Забезпечення комфортності. Так, правове регулювання трудової 

дисципліни  спрямоване на створення максимально комфортних для 

працівника умов праці, за яких втрачатиметься сенс у порушенні трудової 

дисципліни. У даному контексті саме трудова дисципліна є інструментом для 

забезпечення такої комфортності, що, у свою чергу, впливає на 

продуктивність праці та її оптимізацію. 

3. Добровільність. У процесі здійснення правового регулювання 

трудової дисципліни у Фінляндії постійно наголошується на використанні 

методів заохочення та рекомендацій. Обмеження і відповідні заборони 

можуть встановлюватись лише законодавцем щодо усіх видів робіт. 

Добровільність дотримання трудової дисципліни допомагає знизити рівень 

психологічного навантаження на суб’єктів трудових відносин та покращити 

їх взаємодію у межах трудового колективу. 

Проведений аналіз правового регулювання трудової дисципліни у 

Фінляндії дозволяє дійти висновку про необхідність доповнення ст. 142 

КЗпП України щодо правил внутрішнього розпорядку ч. 2, виклавши її у 

такій редакції: «Зміст правил внутрішнього трудового розпорядку повинен 

відповідати наступним принципам: 

1. Протидія соціальним ризикам на виробництві. 

2. Відсутність в умовах праці небезпечних або незручних факторів 

впливу на здоров’я та життя членів трудового колективу, а у разі 

неможливості їх повного усунення, постійна їх зміна на менш небезпечні та 

незручні.  
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3. Спрямованість на індивідуалізацію умов праці та охорони праці 

для кожного працівника 

4. Врахування існуючих інноваційних технологій для поліпшення 

умов праці».  

Слід наголосити, що визначення даних принципів дозволить не лише 

встановити чіткий порядок виконання трудових обов’язків, але й надасть 

можливість глибше зрозуміти мету трудової дисципліни,  а отже, й більш 

правильно оптимізувати процес здійснення праці. Крім того, принципи 

дозволять покращити якість написання таких правил із урахуванням не лише 

типових зразків, але й індивідуальних побажань працівників у межах 

трудової дисципліни.  

Також аналіз досвіду правового регулювання трудової дисципліни у 

Фінляндії свідчить, що вдосконалення потребує і ст. 139 КЗпПУ, відповідно 

до якої «працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і 

точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, 

додержуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних 

актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким 

укладено трудовий договір» [29]. Даною нормою регулюються відносини 

щодо трудової дисципліни лише між самим працівником та його 

роботодавцем. Така ситуація є недопустимою через неможливість 

працівників впливати на якість та швидкість виконання професійних 

обов’язків іншими працівниками, а також  на безпечність і комфортність 

умов їх праці. Саме тому пропонуємо викласти ст. 139 КЗпП України у такій 

редакції: «Працівник зобов’язаний: 1) працювати чесно і сумлінно; 

2) своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або 

уповноваженого ним органу; 3) додержуватися трудової і технологічної 

дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці; 4) дбайливо 

використовувати наявні в його розпорядженні засоби виконання трудових 

обов’язків; 5) здійснювати усі можливі дії для забезпечення своєї та інших 

членів трудового колективу безпеки». Дана трансформація дозволить не 
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лише більш чітко розмежувати обов’язки працівника, але й встановити 

трудову дисципліну саме у межах колективу, що, у свою чергу, сприятиме 

покращенню взаємодії між його членами щодо нагляду та контролю за 

умовами праці. 

Наступною державою, досвід якої варто проаналізувати, є Польща. Така 

потреба обґрунтовується наближеністю правового регулювання в Україні та 

Польщі та спільними історичними моментами у розвитку законодавства. 

Слід також взяти до уваги факт перебування Польщі у складі ЄС, оскільки це 

свідчить про відповідність її законодавства ключовим стандартам та 

вимогам, що ставляться перед державами-учасницями. Так як Україна взяла 

курс на вступ до ЄС, то дослідження польського законодавства буде 

корисним у даному контексті, воно дозволить з’ясувати недоліки 

національного законодавства та запозичити прогресивні новели для його 

вдосконалення.  

Крім того, у межах проблеми працевлаштування громадян України за 

кордоном, а особливо у Польщі, актуальним є створення таких умов праці, 

які або відповідатимуть, або будуть кращі за умови праці за межами нашої 

держави. Створення таких умов є неможливим без визначення чітких правил 

трудової дисципліни, що обмежать свавілля з боку роботодавця та 

сприятимуть підвищенню компетентності самих працівників. Відповідно, 

аналіз правового регулювання трудової дисципліни у Польщі надасть 

можливість виокремити найбільш ефективні заходи впливу на поведінку 

сторін трудових відносин та дотримання трудової дисципліни, а також 

визначати доцільні межі дозволеної діяльності.  

Основним нормативно-правовим актом у польському трудовому 

законодавстві є  Kodeks pracy, тобто Трудовий кодекс. Аналіз даного 

законодавчого акта свідчить, що трудова дисципліна трактується як загальна 

складова трудової діяльності та не регулюється окремо. Разом з тим її норми 

закріплені у різних частинах Трудового кодексу. У першу чергу, слід 

звернути увагу на ст. 183 б Трудового кодексу Польщі, де визначено, що 
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«порушенням принципу рівного поводження є несприятливе формування 

винагороди за працю чи інші умови працевлаштування, чи бездіяльність під 

час заохочення, чи надання інших пільг, пов’язаних з роботою; пропуск при 

виборі для участі у навчанні, підвищенні професійної кваліфікації» [215]. 

Особливою є саме деталізація життєвих ситуацій, у яких можлива 

дискримінація. Заборона дискримінації передбачена і національним 

законодавством України, зокрема Конституцією України та Кодексом законів 

про працю України, однак вона має загальний характер. Заборона 

дискримінації носить принциповий характер, оскільки вона значно впливає 

на трудову дисципліну, так як визначає нерівні умови виконання праці та 

просування по службі, робить неефективною мотивацію та  унеможливлює 

встановлення довіри між роботодавцем та працівником. А це, у свою чергу, 

буде відображатись на результатах праці та порушувати право на безпечні 

для фізичного та психологічного здоров’я умови праці. Відповідно, 

важливою є деталізація таких умов.  

Відповідно до ст. 22-2 Трудового кодексу Польщі «роботодавець має 

право здійснювати відеомоніторинг. Роботодавець обробляє записи 

зображень лише для тих цілей, для яких вони були призначені та зібрані. 

Записи зберігаються протягом періоду, що не перевищує трьох місяців з 

моменту запису» [215]. Даною нормою визначено такий новий спосіб 

забезпечення трудової дисципліни, як моніторинг. На відміну від нагляду та 

контролю, моніторинг не потребує зупинки чи переривання трудового 

процесу, а також не має на меті виявлення саме правопорушень. Відповідно, 

аналіз даних, отриманих під час моніторингу, дає можливість визначити 

більш ефективні правила трудової дисципліни, виокремити ті елементи, які 

потребують вдосконалення. Слід наголосити, про процедура відеозйомки 

трудового процесу чітко регламентована, що дозволяє захистити права 

працівників. Крім того, встановлення критерію цільового використання 

записів робить неможливим їх застосування для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. Проте нецільове використання може бути 



 

 

171 

дозволене, але лише рішенням суду. Разом з тим наявність відеокамер та 

повідомлення про здійснення моніторингу сприятливо відображатимуться на 

стані трудової дисципліни через формування звички її постійного 

дотримання.  Варто наголосити й на строкові зберігання запису, що виступає 

додатковим засобом захисту саме прав працівників та зменшує ризики щодо 

його використання не з метою моніторингу й подальшої оптимізації трудової 

дисципліни. 

Обов’язки роботодавця визначені у ст. 94 Трудового кодексу Польщі. 

Так, у п. 3 ч. 4 даної норми вказано, що «роботодавець зобов’язаний 

організовувати роботу таким чином, щоб забезпечити повне використання 

робочого часу, а також досягнення працівниками при застосуванні своїх 

талантів та кваліфікації високої ефективності та хорошої якості роботи; 

організовувати роботу таким чином, щоб зменшити тягар роботи, особливо 

монотонної роботи та роботи у визначеному темпі» [215].  Слід звернути 

увагу на саме формулювання норми права, із якої одразу стає зрозумілою 

мета щодо ефективності та якісності праці і відповідний спосіб її досягнення 

лише через застосування професійних якостей працівника. Зміст даної 

правової норми яскраво свідчить, що працівник сприймається як 

самоцінність, а не один із інструментів отримання прибутку. Крім того,  

підкреслено, що кожен працівник має набір індивідуальних характеристик, 

під які й необхідно створити відповідні умови праці та правила трудової 

дисципліни. Разом з тим передбачається використання загального підходу, 

але лише з метою врегулювання тих аспектів трудової дисципліни, що 

стосуються усіх членів трудового колективу.  Також із даної норми права 

випливає принцип справедливої оплати, який розкривається в аспекті 

постійної завантаженості працівника. Повне використання робочого часу є 

обов’язком роботодавця, однак не лише тому, що працівник виконує роботу, 

виключно визначену роботодавцем, але й для забезпечення втілюваності 

таланту та професії працівника, а отже, й реалізації його права на працю. У 

даному контексті трудова дисципліна є формою реалізації такого права.  
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Відповідно до ст. 94-3 Трудового кодексу Польщі «роботодавець 

зобов’язаний протидіяти мобінгу. Мобінг означає дії або поведінку стосовно 

працівника або проти працівника, яка складається з наполегливих і тривалих 

утисків або залякування працівника, що призводить до недооцінки його 

професійної придатності, спричиняючи або прагнучи приниженню або 

висміюванню працівника, його ізолюванню або виключенню з колективу 

співробітників. Працівник, який зазнав знущань або внаслідок знущань 

звільнився чи був звільнений має право вимагати від роботодавця 

компенсації» [215]. Мобінг є одним із найбільш небезпечних явищ для 

трудової дисципліни, оскільки порушує одразу фізичну і психологічну 

безпеку працівника та ставить під загрозу безпеку усього трудового 

колективу, а також порушується безпосереднє право на працю та повагу до 

особистості. Саме через мобінг працівник може здійснювати помилки у 

роботі або виконувати її не в повній мірі, що впливатиме на його результати. 

Деструктивний характер мобінгу впливає на загальний стан трудової 

дисципліни через формування в інших членів трудового колективу уявлень 

про вседозволеність й недієвість норм права, відсутність інструментів 

захисту, що вказує на можливість недотримання внутрішнього трудового 

розпорядку, охорони праці та дисципліни праці загалом. Відповідно, разом із 

формуванням здорової атмосфери у трудовому колективі  саме на 

роботодавцеві лежить обов’язок щодо протидії й запобігання мобінгу, 

оскільки роботодавець володіє достатніми засобами впливу на трудовий 

колектив для захисту працівника. У даному контексті правильним видається 

й стягнення компенсації саме із роботодавця, що у випадку мобінгу не 

вчинив жодних чи необхідних дій для його припинення. Дана норма 

обов’язкова для впровадження в українське законодавство, так як її 

застосування дозволить значно підвищити продуктивність та ефективність 

виконання професійних обов’язків і дотримання трудової дисципліни через 

формування правильної правосвідомості та соціальної відповідальності в 

учасників трудових відносин.  
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Щодо обов’язків працівника, то згідно із ст. 100 Трудового кодексу 

Польщі «працівник зобов’язаний дотримуватись робочому плану, 

встановленого на робочому місці; дотримуватися правил праці та порядку, 

встановлених на робочому місці; дотримуватись положень та принципів 

охорони праці та техніки безпеки, а також протипожежних правил; дбати про 

майно на робочому місці, берегти майно та зберігати в таємниці інформацію, 

розголошення якої може нанести роботодавцю шкоду; дотримуватися 

таємниці, зазначеної в окремих положеннях; дотримуватися принципів 

соціального співіснування на робочому місці» [215]. До позитивних аспектів 

даної норми можна віднести встановлення критерію для збереження 

секретної інформації та обов’язок щодо підтримання здорових стосунків із 

колегами. Разом з тим, аналізуючи дану норму, можливо помітити її 

загальний характер. Так, відсутність деталізації при використані принципів 

соціального співіснування, об’єктивно відомих для працівника показників, 

що визначають, чи буде завдана йому шкода, дозволяють тлумачити їх по-

різному, а це збільшує ймовірність зловживання правом. Крім того, 

обов’язки працівника стосуються виключно поводження із майном та умов 

праці, але не виконання самих професійних обов’язків. У межах трудової 

дисципліни така ситуація призводить до нерівноцінного розподілу прав і 

обов’язків між роботодавцем та працівником, а також зменшення 

стабільності дотримання трудової дисципліни через можливість уникнення 

відповідальності.  

Отже, проаналізувавши правове регулювання трудової дисципліни у 

Польщі, визначимо наступні його особливості: 

1. Наявність прогалин. Такі прогалини стосуються прав та 

обов’язків щодо відсутності способів їх втілення. Крім того, прогалини 

дозволяють більш широко тлумачити правові норми, що призводить до 

виникнення більших можливостей щодо зловживання правами та порушення 

трудової дисципліни. Найбільш негативно впливають на стан дотримання 

трудової дисципліни прогалини щодо деталізації порядку виконання 
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професійних обов’язків, адже це негативно позначається на безпеці не лише 

самого працівника, але й інших членів трудового колективу. 

2. Персоналізованість. Так, аналізуючи правове регулювання 

трудової дисципліни у Польщі, можемо виокремити одну позитивну 

тенденцію у контексті її відповідності європейським тенденціям –  

персоналізованість. Вона передбачає створення правил трудової дисципліни 

для кожного окремого напряму діяльності підприємства та відповідного 

працівника. Такі правила повинні враховувати не лише законодавчі вимоги, 

що є обов’язковими, але й побажання працівника щодо робочого місця, 

монотонності та оптимізації. 

3.  Незбалансованість. Дана ознака проявляється у більшому 

акценті на захист прав працівників, що однак створює можливості для 

зловживання через недосконалість юридичної техніки та, як наслідок, може 

призвести до надмірного обмеження прав роботодавця. Крім того, 

незбалансованість правового регулювання трудової дисципліни 

безпосередньо впливає й на прибутковість діяльності, оскільки необхідним є 

врахування ризиків неправомірної поведінки та відсутності заходів, 

спрямованих на її припинення.  

Тож, враховуючи позитивні аспекти правового регулювання трудової 

дисципліни польським законодавством, пропонуємо доповнити главу Х 

Кодексу законів про працю України ст. 140-1, що матиме наступний зміст: 

«1. У трудовому колективі заборонені будь-які діяння (дії або бездіяльність) 

щодо сприяння, заохочення чи вчинення мобінгу.  2. Мобінг – це діяння (дії 

або бездіяльність) членів трудового колективу, які полягають у 

психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому 

числі із застосуванням електронних комунікацій, що вчиняються стосовно 

працівника, унаслідок чого могла би бути чи була заподіяна шкода 

фізичному та психологічному здоров’ю працівника та/або відбувається 

перешкоджання виконанню трудових обов’язків таким працівником. 3. 

Здійснення мобінгу є порушенням трудової дисципліни та підставою для 



 

 

175 

застосування юридичної відповідальності. 4.  Працівник, до якого був 

застосований мобінг та який звільнився чи був звільнений, має право 

вимагати від власника компенсації». Варто вказати, що встановлення 

виключно дисциплінарної відповідальності є недоречним, оскільки шкода 

може мати й матеріальний характер або ж містити ознаки злочину. Крім того, 

важливим є визначення, що не лише  сам мобінг є протиправною поведінкою, 

але й дії щодо його заохочення або ігнорування. У даному контексті 

необхідним є доповнення ст. 141 КЗпП України щодо обов’язків власника 

або уповноваженого ним органу частиною 2 такого змісту: «Власник 

зобов’язаний протидіяти мобінгу у трудовому колективі та зупиняти його 

прояви у трудовому колективі. Власник зобов’язаний постійно вживати 

заходів щодо роз’яснення недопустимості мобінгу та негативних наслідків 

його здійснення. Власник зобов’язаний створювати такі умови праці, що 

мінімізують ризик здійснення мобінгу». У більшості норм КЗпП 

відповідальність покладається як на власника, так і на уповноважений ним 

орган, однак встановлення виключної відповідальності власника за 

виконання даного обов’язку дозволить підкреслити важливість його 

реалізації та покращить контроль за дотриманням трудової дисципліни. 

Крім того, національне законодавство слід вдосконалити стосовно 

захисту від дискримінації, що особливо впливає на застосування заохочень та 

покарань. З цією метою доцільно доповнити ст. 141 КЗпП України частиною 

3, виклавши її у такій редакції: «Роботодавець зобов’язаний дотримуватись 

принципу недискримінації, що включає рівне формування оплати праці чи 

інших умов праці; рівне застосування заходів заохочення та покарання; рівні 

критерії  вибору для підвищення професійної кваліфікації». Дана норма 

шляхом деталізації допомагає краще зрозуміти, у яких сферах повинна 

відбуватись протидія дискримінації. Покладення даного обов’язку на 

роботодавця сприятиме не лише забороні, але й активним діям щодо 

зменшення таких проявів, а також й надасть можливість притягнути до 

юридичної відповідальності у випадку порушення.  
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Естонія є наступною державою, аналіз досвіду правового регулювання 

трудової дисципліни якої допоможе покращити практику реформування 

українського трудового законодавства із даного питання. Досвід даної 

держави є корисним, оскільки поєднує як напрацювання скандинавських 

країн, так і має схожу юридичну техніку й побудову законодавчих актів до 

українського законодавства. Крім того, Естонія уже більше 15 років є членом 

ЄС, що свідчить про вдалість і доречність здійснених реформ, у тому числі й 

щодо трудового законодавства. Так, основним нормативно-правовим актом у 

даній сфері є Töölepingu seadus, тобто Закон Естонії «Про трудові договори». 

У контексті трудової дисципліни, у першу чергу, слід звернути увагу на 

ст. 15 даного Закону, відповідно до якої працівник зобов’язаний 

«утримуватись від дій, які перешкоджають виконанню обов’язків іншими 

працівниками або шкодять його життю, здоров’ю або майну або життю, 

здоров’ю або майну інших осіб; співпрацювати з іншими працівниками для 

виконання трудових завдань; негайно повідомляти роботодавця про 

перешкоди в роботі або про небезпеку їх виникнення і, по можливості, без 

спеціального розпорядження усувати перешкоди та небезпеку їх виникнення; 

за бажанням роботодавця повідомляти його про всі істотні обставини, 

пов’язані з трудовими відносинами, до яких у роботодавця є виправданий 

інтерес» [216]. Таким чином, передбачається відповідальність працівника не 

лише перед роботодавцем, але й перед іншими членами колективу, що 

спонукає до соціального нагляду і контролю у межах колективу. Щодо 

усунення небезпеки без спеціального розпорядження, то такий обов’язок є 

доволі спірним, оскільки відсутні такі критерії визначення можливості, як 

спеціальна освіта, відсутність загрози для життя й здоров’я самого 

працівника тощо. Крім того, виявлення ініціативи працівником збільшує його 

відповідальність.  Спірним також є обов’язок повідомляти роботодавцю усю 

інформацію, що становить для нього інтерес, оскільки працівник може не 

володіти достатніми знаннями, що відрізнити виправданий інтерес 

роботодавця від введення його в оману, а отже, реалізація даного обов’язку 
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потребує деталізації щодо письмового обґрунтування та запису отриманої 

інформації. Важливим є й визначення, чому саме даний працівник володіє 

необхідною інформацію про істотні обставини.  

Разом з тим позитивно можемо оцінити ст. 16 Закону Естонії «Про 

трудовий договір» щодо міри старанності працівника, відповідно до якої 

«працівник повинен виконувати свої трудові обов’язки лояльно, з 

необхідною старанністю, відповідно до своїх знань і навичок, враховуючи 

вигоду роботодавця» [216]. Норми щодо старанності або ж турботливого 

ставлення до роботи існують у законодавстві кожної країни, але у даному 

випадку найбільш точно визначено критерії та зміст поняття «старанність». 

Така деталізація дозволяє краще оцінювати рівень дотримання трудової 

дисципліни, виявляти аспекти, що потребують вдосконалення щодо 

контролю або ж заохочення.  Слід підкреслити, що дана норма захищає права 

як роботодавця, так і працівника через встановлення таких критеріїв,  як 

винагорода, рівень знань та характер роботи. Відповідно, неможливо 

вимагати від працівника якісного виконання таких професійних обов’язків, 

які оплачуються в меншій мірі, ніж його колегам або ж не відповідають 

рівню його знань.  

Ст. 28 Закону Естонії «Про трудові договори» передбачає наступні 

обов’язки роботодавця: «Забезпечувати працівника обумовленою роботою і 

давати ясні і своєчасні розпорядження; поважати приватне життя працівника 

і перевіряти виконання трудових обов’язків способом, що не порушує 

основні права працівника;  на вимогу працівника надавати дані про 

нараховану, виплачену або підлягає виплаті винагороду за працю, а також 

інші повідомлення, що характеризують працівника або трудові відносини; 

без згоди працівника або передбачених законом підстав не розголошувати 

дані про нараховану, виплачену або підлягає виплаті працівнику винагороду 

за працю» [216]. У даному випадку встановлено межі дотримання трудової 

дисципліни з боку роботодавця, які не можуть стосуватись приватного життя 

та порушувати інші права працівника. Важливим є визначення приватного 
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характеру відносин між роботодавцем та працівником, що покращує їх 

взаємодію та рівень довіри. Крім того, збереження таємниці щодо рівня 

оплати праці допомагає дотримуватись трудової дисципліни щодо 

забезпечення безпеки та рівності членів трудового колективу, оскільки не 

визначається пріоритетність статусу окремих працівників та застосовуються 

однакові заходи заохочення. 

Згідно із ст. 73 Закону Естонії «Про трудові договори» «роботодавець 

може знизити винагороду за працю лише в тому випадку, якщо працівник 

порушив ясну і своєчасну вказівку роботодавця щодо результатів роботи, а 

надання  вказівки було розумним з урахуванням мети виконання трудових 

завдань, передбачених у трудовому договорі, ймовірності досягнення 

очікуваного результату, а також із врахуванням залежності від праці від 

інших працівників та  обов’язків роботодавця. Зниження винагороди за 

працю є нікчемним, якщо роботодавець не використовує право зниження 

винагороди за працю негайно після приймання неналежної роботи» [216]. 

Слід вказати, що дисциплінарна відповідальність у Естонії  не застосовується 

до трудових відносин, а отже, вона не розглядається як засіб стимулювання 

до дотримання трудової дисципліни. Саме тому основними способами 

покарання є зменшення оплати праці, пониження на посаді та звільнення. 

Дана норма дозволяє чітко визначити рівень відповідальності працівника за 

невиконання вказівки роботодавця, що і є основним способом порушення 

трудової дисципліни, оскільки встановлює залежність і від праці інших 

членів трудового колективу та доступність і об’єктивність самої вказівки. 

Таким чином, основою даної норми є саме принцип справедливого і 

об’єктивного покарання. Крім того, об’єктивності слугує й встановлення 

строку давності застосування покарання, що зменшує тиск на працівника. 

Аналізуючи дану норму права, можна стверджувати, що саме роботодавець 

зобов’язаний доводити вину працівника через підтвердження ясності, 

ймовірності та відсутності залежності від інших працівників. Враховуючи, 

що саме роботодавець володіє більшою кількістю засобів впливу на трудові 
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відносини, констатуємо, що така позиція законодавця є обґрунтованою та 

дозволяє працівнику дбати лише про сумлінність при виконаннї роботи, а не 

про факт її доведення. 

Тож на основі аналізу трудового законодавства Естонії щодо трудової 

дисципліни можливо дійти висновку про наступні особливості її правового 

регулювання: 

1. Обмежувальний характер. Так, чітко врегулюваними є лише 

обов’язки кожної із сторін та визначено заборони щодо діяльності, яка 

порушує встановлені правила виконання професійних обов’язків. Щодо прав 

сторін трудових відносин у межах дотримання трудової дисципліни, то вони 

є похідними та окремого визначення не мають. 

2. Захисний характер. Дана особливість безпосередньо пов’язана із 

імперативністю методів правового регулювання. Таким чином, захист 

полягає у встановленні чітких заборон та видів протиправної поведінки у 

межах трудової дисципліни. Варто підкреслити, що відповідальність за 

порушення заборон постійно деталізується. Це дозволяє застосовувати такий 

засіб більш об’єктивно. Крім того, захисний характер проявляється через 

визначення порядку реалізації правових обов’язків, що, у свою чергу, 

дозволяє краще зрозуміти, чи було його дотримано та чи необхідним є 

притягнення до юридичної відповідальності. 

3. Загальність. Аналіз правового регулювання трудової дисципліни 

у Естонії свідчить, що більшість використовуваних понять мають загальний 

характер. Така ситуація дозволяє охопити значнішу кількість життєвих 

ситуацій, а отже, й покращити рівень дотримання трудової дисципліни. 

Уникнути неправильного тлумачення таких понять допомагає деталізація, 

яка здійснюється шляхом використання ряду критеріїв або ж принципів, що 

значно покращує якість їх реалізації. 

Враховуючи досвід Естонії щодо врегулювання відповідальності 

працівників, пропонуємо вдосконалити ст. 147 Кодексу законів про працю 

України, відповідно до якої «за порушення трудової дисципліни до 
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працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 

1) догана; 2) звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про 

дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й 

інші дисциплінарні стягнення» [29]. Відсутність чіткого і вичерпного 

переліку заходів стягнення значно ускладнює процес визначення їх 

правомірності та дозволяє тлумачити норму надмірно широко, що, у свою 

чергу, може призвести до зловживання правом на притягнення до 

дисциплінарної відповідальності та порушення права на працю і її оплату. З 

метою усунення зазначених недоліків необхідно ст. 147 КЗпП України 

викласти у такій редакції: «За порушення трудової дисципліни до працівника 

може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 1) догана; 

2) звільнення; 3) штраф. Законодавством, статутами і положеннями про 

дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й 

інші дисциплінарні стягнення, що мають нематеріальний характер та не 

спрямовані на приниження працівника». Так, встановлення критеріїв, з 

одного боку, підкреслює мету відповідних стягнень щодо стимулювання 

дотримання трудової дисципліни й профілактики порушень, з іншого –  

обмежує надмірність покарання та захищає конституційні права працівника.   

Крім того, у зв’язку із появою нового заходу стягнення необхідним є 

визначення порядку його застосування, а тому главу Х КЗпП України слід 

доповнити ст. 149-1 наступного змісту: «Роботодавець може застосувати 

такий засіб стягнення, як штраф, лише в тому випадку, якщо працівник 

порушив ясний і своєчасний наказ роботодавця щодо результатів роботи.  

Наказ був розумним та враховував мету, здібності і особливості трудових 

обов’язків  конкретного працівника, які передбачені у трудовому договорі. 

Під час видання такого наказу було враховано ймовірності досягнення 

очікуваного результату та залежність від якісного виконання трудових 

обов’язків іншими працівниками. Штраф є нікчемним, якщо роботодавець не 

використовує його негайно після приймання неналежного виконання 

трудового завдання. Штраф не може бути більшим ніж 50% від встановленої 
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для працівника, що неналежно виконав трудове завдання, заробітної плати». 

Слід вказати, що дана норма не визначає точних розмірів штрафів та підстав 

для їх застосування, що дозволяє не обмежувати свободу роботодавця щодо 

ефективності штрафу як засобу стягнення. Разом з тим визначені критерії 

роблять застосування штрафу більш об’єктивним та справедливим.  

Отже, на основі проведеного дослідження можливо дійти висновку, що 

найбільш загальною тенденцією у правовому регулюванні трудової 

дисципліни є її деталізованість для кожного працівника. Така трудова 

дисципліна сприяє підвищенню рівня його мотивації, зменшує можливості 

протиправної поведінки, а також підвищує прибутковість діяльності. Крім 

того, слід підкреслити відсутність легальних визначень чи термінів самого 

поняття «трудова дисципліна», що свідчить про відсутність необхідності у 

такому тлумаченні та звернення уваги саме на сутність щодо покращення 

умов праці як конкретного працівника, так і загальної трудової діяльності у 

межах трудового колективу. Найбільш доцільним для запозичення є досвід 

скандинавських держав щодо впливу на дотримання трудової дисципліни, 

оскільки їх законодавство є збалансованим. Разом з тим аналіз досвіду 

правового регулювання трудової дисципліни у Польщі та Естонії свідчить, 

що навіть найменші зміни у напрямі запровадження європейських тенденцій 

позитивно впливають на дотримання такої дисципліни та підвищення рівня 

соціальної відповідальності у трудовому колективі і його взаємодії із 

роботодавцем.  
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Висновки до розділу 3 

1. Проведений аналіз правового регулювання трудової дисципліни у 

Фінляндії дозволяє дійти висновку про необхідність доповнення ст. 142 

КЗпП України щодо правил внутрішнього розпорядку ч. 2, яка матиме такий 

зміст: «Зміст правил внутрішнього трудового розпорядку повинен 

відповідати наступним принципам: 

1. Протидія соціальним ризикам на виробництві. 

2. Відсутність в умовах праці небезпечних або незручних факторів впливу 

на здоров’я та життя членів трудового колективу, а у разі неможливості їх 

повного усунення, постійна їх зміна на менш небезпечні та незручні.  

3. Спрямованість на індивідуалізацію умов праці та охорони праці 

для кожного працівника. 

4. Врахування існуючих інноваційних технологій для поліпшення 

умов праці».  

2. На основі досвіду трудового законодавства Польщі зроблено 

висновок, що мобінг є одним із найбільш небезпечних явищ для трудової 

дисципліни, оскільки порушує одразу фізичну й психологічну безпеку 

працівника та ставить під загрозу безпеку усього трудового колективу, а 

також призводить до порушення безпосереднього права на працю та повагу 

до особистості. Саме через мобінг працівник може здійснювати помилки у 

роботі або виконувати її не в повній мірі, що впливатиме на результати. 

Деструктивний характер мобінгу негативно позначається на загальному стані 

трудової дисципліни через формування в інших членів трудового колективу 

уявлень про вседозволеність і недієвість норм права, відсутність інструментів 

захисту, що вказує на можливість недотримання внутрішнього трудового 

розпорядку, охорони праці та дисципліни праці загалом. Відповідно, разом із 

формуванням здорової атмосфери у трудовому колективі  саме на 

роботодавцеві лежить обов’язок щодо протидії й запобігання мобінгу, 

оскільки він володіє достатніми засобами впливу на трудовий колектив для 

захисту працівника. У даному контексті правильним видається й стягнення 
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компенсації саме із роботодавця, який у випадку мобінгу не вчинив жодних 

чи необхідних дій для його припинення. Дана норма є обов’язковою для 

впровадження в українське законодавство, оскільки дозволить значно 

поліпшити продуктивність та ефективність виконання професійних 

обов’язків і дотримання трудової дисципліни через формування правильної 

правосвідомості та соціальної відповідальності в учасників трудових 

відносин. 

3. Ознаками правового регулювання трудової дисципліни в Естонії є 

наступні: 1) обмежувальний характер; 2) захисний характер; 3) загальність.  

На основі досвіду Естонії відзначено, що основними способами 

покарання є наступні: зменшення оплати праці, пониження на посаді та 

звільнення. Дана норма дозволяє чітко визначити рівень відповідальності 

працівника за невиконання вказівки роботодавця, що і є основним способом 

порушення трудової дисципліни, оскільки встановлює залежність і від праці 

інших членів трудового колективу та доступність та об’єктивність самої 

вказівки. Таким чином, основою даної норми виступає принцип 

справедливого й об’єктивного покарання. Крім того, об’єктивності слугує й 

встановлення строку давності застосування покарання, що зменшує тиск на 

працівника. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що отримало вияв у запропонованих пропозиціях щодо 

оптимізації правового регулювання трудової дисципліни в Україні. 

1. Сутність трудової дисципліни варто розглядати в поєднанні та 

взаємному впливі трьох основних її складових: економічної, соціальної та 

правової. Так, економічна складова трудової дисципліни полягає у 

продуктивності працівника, оскільки прибуток підприємства залежить від 

того, наскільки якісно, швидко й компетентно кожен працівник виконує свої 

трудові обов’язки. Водночас економічна сторона трудової дисципліни 

проявляється в матеріальному забезпеченні з боку роботодавця, що може 

бути як у вигляді премій, так і у вигляді штрафів. Соціальна складова 

сутності трудової дисципліни розкривається через суспільні відносини між 

державою, роботодавцем та працівником. Вона включає трудові та пов’язані 

із ними відносини. Разом з тим між працівниками виникають і неформальні 

відносини всередині трудового колективу. В сукупності вплив, який 

здійснюють на конкретного працівника його взаємовідносини із будь-якими 

іншими суб’єктами трудового права, і формує бачення необхідності 

дотримання трудової дисципліни. Відповідно, чим більш свідомі,  довірливі 

та засновані на суспільній моралі відносини складаються, тим кращий і 

вищий рівень дотримання трудової дисципліни, продуктивності, 

комфортності умов праці є на підприємстві. Правова складова сутності 

трудової дисципліни пов’язана із відповідністю правового регулювання 

існуючим трудовим відносинам. Така відповідність забезпечується шляхом 

визначення на законодавчому рівні основних принципів, понять, мети і 

завдань, дозволених методів та способів врегулювання трудової дисципліни. 

Уже на основі законодавства повинні видаватись нормативи та стандарти, що 

визначають  порядок у різних сферах підприємництва, а також локальні акти, 

які стосуються конкретного підприємства. Саме правове забезпечення 
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дозволяє зробити трудову дисципліну ефективним інструментом для 

регулювання діяльності працівника та  формального урівноваження його 

прав із інтересами роботодавця. 

2. Загальними ознаками трудової дисципліни є: 1) імперативність; 

2) правова основа; 3) соціальність зв’язків. 

До спеціальних ознак трудової дисципліни належать наступні:  

1) спеціалізованість засобів забезпечення; 2) диференційованість; 

3) формалізованість. 

3. Визначено дві основні загальні для категорії «дисципліна праці» 

ознаки сучасного стану її правового регулювання, а саме: 1) ліберальний 

характер відповідальності за порушення трудової дисципліни, що 

проявляється в порівнянні сучасного стану правового регулювання із 

нормативно-правовими актами в попередні історичні періоди; 

2) комплексність, що розкривається в наявності сукупності правових засобів, 

які мають різну правову природу, однак застосовуються із метою 

забезпечення належного рівня трудової дисципліни на підприємстві. 

Сучасний стан правового регулювання дисципліни праці в частині 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку через свою застарілість та 

недосконалість характеризується в цілому негативно та має ряд очевидних 

недоліків, а саме: відсутність оптимального поєднання і балансу 

централізованого та локального правового регулювання, статичність норм 

правил внутрішнього трудового розпорядку, відсутність розроблених і 

відповідних реаліям сучасності правил внутрішнього трудового розпорядку. 

4. Мета правового регулювання трудової дисципліни за законодавством 

України – це забезпечення збалансованого та логічно вмотивованого порядку 

реалізації своїх прав та обов’язків працівником та роботодавцем у межах 

трудових відносин, що сприяє встановленню взаємної поваги між ними та 

дозволяє, використовуючи метод заохочення, підвищувати ефективність 

управління, компетентність і продуктивність здійснення трудової функції, а 
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також, використовуючи метод заборони й покарання, здійснювати охорону та 

захист прав й інтересів суб’єктів трудових відносин. 

5. Запропоновано класифікувати завдання правового регулювання 

трудової дисципліни на загальні, які стосуються правового регулювання та 

його мети загалом, а отже, й поширюються на трудову дисципліну, та 

спеціальні.  

Загальні завдання правового регулювання трудової дисципліни: 

1) формування порядку; 2) захист та охорона; 3) забезпечення ефективності. 

Спеціальні завдання правового регулювання трудової дисципліни: 

1) забезпечення якості локальних актів; 2) забезпечення прозорості підстав 

покарання; 3) поширення засобів заохочення. 

6. Загальноправові принципи правового регулювання трудової 

дисципліни: 1) принцип верховенства права; 2) принцип законності; 

3) принцип соціальної справедливості; 4) принцип рівноправ’я; 5) принцип 

відповідальності за винне діяння. 

Трудогалузеві принципи правового регулювання трудової дисципліни: 

1) принцип свободи праці; 2) принцип заборони примусової праці; 

3) принцип недопущення дискримінації у сфері праці; 4) принцип поєднання 

централізованого, договірного й локального регулювання з питань праці; 

5) принцип захисту прав людини у сфері застосування праці; 6) принцип 

забезпечення справедливих і безпечних умов праці, справедливої заробітної 

плати, що забезпечує рівень життя, гідний людини, для самого працівника та 

членів його сім’ї; 7) принцип розвитку трудового права й законодавства 

відповідно до міжнародних стандартів. 

Власнедисциплінарні принципи правового регулювання трудової 

дисципліни: 1) принцип взаємопокладення обов’язків; 2) принцип 

внутрішньої організації; 3) відзнако-карний принцип. 

7. Гарантіями правового регулювання дисципліни праці є наступні: 

1) гарантія створення необхідних організаційних та економічних умов для 

нормальної високопродуктивної роботи; 2) гарантія створення умов для 
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зростання продуктивності праці; 3) гарантія забезпечення свідомого 

ставлення до праці; 4) гарантія застосування заохочень за сумлінну працю; 

5) гарантія застосування дисциплінарного і громадського впливу; 6) гарантія 

поліпшення власником умов праці працівників і побуту. 

8. Щодо проблеми неврегульованості місця внутрішнього трудового 

розпорядку, то зазначено, що одним із видів нормативного забезпечення 

трудової дисципліни виступають статути та положення про дисципліну. 

Частина 2 ст. 142 КЗпП України містить вказівку, що в деяких галузях 

народного господарства для окремих категорій працівників діють статути і 

положення про дисципліну. Необхідність запровадження такої 

«альтернативи» правилам внутрішнього трудового розпорядку зумовлена 

специфікою суспільних відносин, що виникають або в деяких «особливих» 

галузях народного господарства, або між працівниками, які мають особливий 

правовий статус. 

Наголошено на тому, що коло осіб, які наділені правом на зняття 

дисциплінарної відповідальності, повинно бути обмежене, а частина 2 статті 

151 КЗпП України – викладена у наступній редакції: 

«Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і 

до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то власник або 

уповноважений ним орган може зняти накладене стягнення до закінчення 

одного року, про що оголошує в наказі (розпорядженні) і повідомляє 

працівникові під розписку». 

9. З урахуванням позитивних аспектів правового регулювання трудової 

дисципліни польським законодавством необхідним є доповнення глави Х 

Кодексу законів про працю України ст. 140-1, що матиме наступний зміст: 

«1. У трудовому колективі заборонені будь-які діяння (дії або бездіяльність) 

щодо сприяння, заохочення чи вчинення мобінгу.  2. Мобінг – це діяння (дії 

або бездіяльність) членів трудового колективу, які полягають у 

психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому 

числі із застосуванням електронних комунікацій, що вчиняються стосовно 
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працівника, унаслідок чого могла б бути чи була заподіяна шкода фізичному 

та психологічному здоров’ю працівника та/або відбувається перешкоджання 

виконанню трудових обов’язків таким працівником. 3. Здійснення мобінгу є 

порушенням трудової дисципліни та підставою для застосування юридичної 

відповідальності. 4.  Працівник, до якого був застосований мобінг та який 

звільнився чи був звільнений, має право вимагати від власника компенсації». 

Варто вказати, що встановлення виключно дисциплінарної відповідальності є 

недоречним, оскільки шкода може мати й матеріальний характер або ж 

містити ознаки злочину. Крім того, важливим є визначення, що не лише  сам 

мобінг є протиправною поведінкою, але й дії щодо його заохочення або 

ігнорування. У даному контексті необхідним є доповнення ст. 141 КЗпПУ 

щодо обов’язків власника або уповноваженого ним органу частиною 2 такого 

змісту: «Власник зобов’язаний протидіяти мобінгу у трудовому колективі та 

зупиняти його прояви. Власник зобов’язаний постійно вживати заходів щодо 

роз’яснення недопустимості мобінгу та негативних наслідків його 

здійснення. Власник зобов’язаний створювати такі умови праці, що 

мінімізують ризик здійснення мобінгу». 

На основі досвіду Естонії запропоновано доповнити главу Х КЗпП   

України ст. 149-1, що матиме наступний зміст: «Роботодавець може 

застосувати такий засіб стягнення, як штраф, лише в тому випадку, якщо 

працівник порушив зрозумілий і своєчасний наказ роботодавця щодо 

результатів роботи.  Наказ був розумним та враховував мету, здібності та 

особливості трудових обов’язків  конкретного працівника, які передбачені у 

трудовому договорі. Під час видання такого наказу було враховано 

ймовірності досягнення очікуваного результату та залежність від якісного 

виконання трудових обов’язків іншими працівниками. Штраф є нікчемним, 

якщо роботодавець не використовує його негайно після приймання 

неналежного виконання трудового завдання. Штраф не може бути більшим, 

ніж 50% від встановленої для працівника, що неналежно виконав трудове 

завдання, заробітної плати». Слід вказати, що дана норма не визначає точних 
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розмірів штрафів та підстав для застосування, що дозволяє не обмежувати 

свободу роботодавця щодо ефективності штрафу як засобу стягнення. Разом 

з тим визначені критерії роблять застосування штрафу більш об’єктивним та 

справедливим.  
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ДОДАТОК 2  

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 
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університету імені Тараса Шевченка, а також були оприлюднені на 
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