
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
 
 
 
 

ГАВРИЛЮК Володимир Олегович 
 
 

УДК 349.2 
 
 
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЖУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
 
 
 

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; 
право соціального забезпечення 

 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Київ – 2019 



 

Дисертацією є рукопис. 
 
Робота виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і 
науки України. 

 
 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент 

ІВЧУК Юлія Юріївна, 
Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля, професор кафедри 
правознавства. 
 
 

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент 
МІЩУК Михайло Олександрович, 
Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, професор 
кафедри цивільно-правових дисциплін; 

  
кандидат юридичних наук 
КОВАЛЕНКО Руслан Іванович, 
Київський національний університет імені  
Тараса Шевченка, Центр проблем 
імплементації Європейського соціального 
права, провідний фахівець. 
 
 

Захист відбудеться «26» червня 2019 року о «10» годин на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.46 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 60. 

 
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці 

ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, чит. зала № 12. 

 
Автореферат розіслано «24» травня 2019 року. 
 
 

Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради                С.М. Черноус



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Приведення національного законодавства до норм 

Європейського Союзу, а також розвиток суспільних відносин обумовлюють 
необхідність удосконалення управлінських процесів у різних сферах 
життєдіяльності людини. У цьому контексті важливу увагу приділяють і 
проходженню працівником стажування. Кожна країна потребує 
висококваліфікованих працівників, які будуть відповідати сучасним вимогам, 
що висуваються на ринку праці. Одним із способів досягнення позитивного 
результату є проходження стажування. У процесі дослідження цього питання 
важливо з’ясувати суті та зміст поняття та видів стажування, а також 
узагальнити особливості організаційно-правового регулювання його 
проходження і відмежувати від інших суміжних понять. 

Стажування отримує новий поштовх у своєму розвитку. З кожним роком 
все більше осіб виявляють бажання пройти стажування. Роботодавець  
найбільш зацікавлений у цьому, оскільки він може отримати у своє 
розпорядження працівника, який володіє високим рівнем професіоналізму. 
Стажування запроваджують майже в кожній галузі економіки. Разом з тим, 
підготовка кваліфікованих працівників у закладах вищої освіти не повністю 
відповідає потребам сьогодення з точки зору оволодіння практичними 
навичками, які вони можуть використати на своєму першому робочому місці. 
Тому і виникає необхідність в адаптації осіб до виробничих умов, 
вдосконаленні їх професійних навичок з метою забезпечення кваліфікованого 
виконання покладеної трудової функції шляхом проходження стажування.  

Необхідно відмітити, що питання проходження стажування загалом або 
окремі аспекти цієї проблеми розглядали у наукових працях такі правознавці: 
В.М. Андріїв, М.Г. Александров, М.Д. Бойко, С.Я. Вавженчук, Т.М. Вахонєва, 
В.С. Венедиктов, С.В. Вишновецька, В.В. Волинець, Н.Д. Гетьманцев, 
Ю.М. Гришина, В.В. Жернаков, Д.В. Журавльов, Т.А. Занфірова, Ю.Ю. Івчук, 
М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, Р.І. Коваленко, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, 
Л. І. Лазор, С.С. Лукаш, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, 
Л.В. Могилевський, А.О. Мовчан, О.М. Обушенко А.С. Пашков, 
С.М. Прилипко, В.А. Петухов, С.В. Попов, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, 
В.М. Смирнов, О.В. Смирнов, О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, 
С.М. Черноус, Р.І. Шабанов, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. Проте у 
роботах даних авторів стажування розглядається як окремий вид навчання 
працівників, зокрема осіб рядового та начальницького складу органів 
внутрішніх справ, у процесі якого вони набувають досвід практичної роботи, 
поглиблюють набуті спеціальні знання, адаптуються до умов проходження 
служби та виконання своїх посадових обов’язків за займаною або новою 
посадою. У сучасних же умовах господарювання стажування як комплексна 
категорія ще не досліджувалась. Усе вищезазначене й зумовило вибір теми 
даної дисертаційної роботи. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 
темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 
стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації 
в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 
2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 
академії правових наук України на 2016-2020 рр., схваленої постановою 
загальних зборів Національної академії правових наук України від 03 березня 
2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 
полягає в тому, щоб з урахуванням надбань правової науки та практики 
нормативного регулювання визначити поняття, ознаки та особливості змісту 
стажування, розкрити особливості його проходження та на цій підставі 
сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення 
законодавства України у відповідній сфері. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 
комплексні завдання, а саме: 

– визначити поняття, ознаки та принципи стажування; 
– узагальнити основні форми його проходження; 
– здійснити розмежування стажування з іншими суміжними 

поняттями, а також поняттями, які тісно взаємодіють з ним; 
– з’ясувати, яке місце займає стажування в системі трудових 

правовідносин; 
– охарактеризувати взаємодію поняття «адаптація» з поняттям 

«стажування», встановити, яке вони мають співвідношення; 
– визначити процедуру проходження стажування; 
– розкрити проблеми, які виникають при проходженні працівником 

стажування, а також які мають наслідки; 
– окреслити заходи підвищення ефективності забезпечення 

проходження стажування. 
Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають 

у процесі проходження стажування на підприємстві, в установі, організації. 
Предметом дослідження є правове регулювання стажування 

працівників. 
Методи дослідження. Відповідно до мети і завдань дисертаційної роботи 

для одержання достовірних та об’єктивних результатів застосовувалися як 
загальні, так і спеціальні методи пізнання правових явищ. За допомогою 
діалектичного методу здійснювався аналіз стажування як явища, що має багато 
різних наукових підходів і тісно взаємодіє з іншими суміжними категоріями 
(пп. 1.1, 1.3). Порівняльно-правовий метод дав можливість порівняти цю 
правову категорію з точки зору її використання в законодавстві зарубіжних 
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країн, а також правового регулювання її на практиці (пп. 1.3, 2.1, 3.2). 
Використання методу правового моделювання дало можливість у процесі 
дослідження цього питання встановити напрями вдосконалення стажування в 
системі трудових відносин (пп. 2.-2.3, 3.1). Використання аналітичного методу 
дало змогу виділити складові частини предмета дослідження та вивчити 
притаманні ім. властивості (пп. 1.1-1.3). За допомогою логіко-семантичного 
методу поглиблено понятійний апарат стажування працівників на різних 
підприємствах, в установах, організаціях (пп. 3.1-3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що ця 
дисертаційна робота є одним з перших у вітчизняній науці трудового права 
комплексним науковим дослідженням правового регулювання стажування, в якій 
з’ясовано історичне походження цього поняття, а також відображення його в 
науці трудового права, виокремлено головні ознаки даного поняття, здійснено 
відповідний аналіз нинішнього законодавства і надано практичні рекомендації 
стосовно його подальшого вдосконалення. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові 
положення й висновки, запропоновані здобувачем особисто: 

уперше: 
– визначено дефініцію поняття «інститут стажування», під яким слід 

розуміти сукупність правових норм, що регулюють відносини, які виникають у 
процесі набуття працівником як практичних, так і теоретичних знань, умінь і 
навичок з метою забезпечення ефективного виконання працівником трудової 
функції; 

– виділено ключові ознаки стажування, до яких віднесено: 1) має 
цілеспрямований характер; 2) його предметом є відносини, які тісно пов’язані з 
трудовими; 3) характеризується  поєднанням обов’язкового і договірного 
характеру; 4) має строковий характер; 

– виокремлено такі форми стажування: 1)  стажування, яке проходять 
особи, котрі не перебувають у трудових відносинах; 2)  стажування, яке 
проходять особи, котрі перебувають у трудових відносинах; 

– узагальнено порядок проходження стажування на підприємствах, в 
установах, організаціях, який включає такі стадії: оголошення про стажування; 
прийом заявок, а також обробка їх; зарахування на стажування; організація 
проходження стажування; проходження стажування; закінчення стажування; 

удосконалено: 
– розуміння мети стажування, під якою слід розуміти спрямування 

стажування на підвищення професійного рівня, а не на виявлення знань, умінь 
і навичок працівника; 

– класифікацію видів стажування за критерієм його характеру: 
1) добровільне – передбачає здійснення на основі добровільного 
волевиявлення особи, яка бажає пройти стажування; 2) обов’язкове –
виникає згідно із законом або іншим нормативно-правовим актом, яким 
передбачено проходження стажування як обов’язкової умови для 



4 

підвищення професійного рівня і підвищення кваліфікації для виконання 
працівником трудової функції; 

– поняття адаптації працівника, під яким слід розуміти процес, під час 
якого працівник пристосовується до умов, котрі існують на виробництві, 
шляхом взаємодії його з цим підприємством, установою, організацією; 

– поняття професійного рівня працівника, яке повинно в себе включати 
такі елементи: 1) кваліфікацію; 2) практичні уміння і навички, які необхідні 
для виконання працівником своєї трудової функції; 3) трудовий стаж; 4) досвід 
роботи; 

дістали подальшого розвитку: 
– співвідношення поняття «стажування» з такими суміжними 

категоріями: 1) «професійне навчання»; 2) «професійна підготовка»; 
3) «перепідготовка»; 4) «практика»; 

– класифікація правовідносин під час проходження стажування 
працівником, яка включає: 1) відносини, які пов’язані з виконанням трудової 
функції працівника; 2) відносини, які оточують процес виконання трудової 
функції; 

– розуміння проблем правового регулювання стажування, до яких 
віднесено: зловживанням роботодавцем правом щодо проходження 
стажування працівником (приховування випробування стажуванням, 
відсутність нормативно закріпленого порядку проходження стажування); 
незаконне звільнення працівника після проходження ним стажування; 

– розуміння процесу адаптації працівника, що проходить стажування і 
набуває досвіду практичної роботи, який полягає в поглибленні та 
удосконалені практичних і теоретичних знань, умінь та навичок у сфері 
трудової діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що в 
дисертаційній роботі ці положення і відповідні висновки можуть бути 
використані: 

– у науково-дослідній роботі – для теоретичних і прикладних наукових 
досліджень правового регулювання проходження стажування працівниками; 

– у навчальному процесі – при вивченні навчальної дисципліни «Трудове 
право України» і відповідних спеціальних курсів (наприклад, «Трудовий 
договір в сучасних умовах»), а також при написанні підручників, створенні 
навчально-методичних посібників; 

– у нормотворчості – у процесі розробки й удосконалення вітчизняного 
законодавства, яким упорядковується процес проходження стажування 
працівником; 

– у правозастосуванні – одержані результати можна застосовувати у 
практичній діяльності як органів судової влади, так і сторін трудового 
договору для захисту своїх прав та інтересів. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати, отримані в 
результаті даного дослідження, оприлюднені в тезах доповідей на науково-
практичних конференціях: «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи 
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України» (м. Львів, січень 2017 року); «Реформування національного та 
міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, січень 2017 року); 
«Актуальні проблеми реформування системи законодавства України 
(м. Запоріжжя, січень 2017 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 
знайшли відображення у семи статтях, опублікованих у наукових фахових 
виданнях України та у науковому виданні іншої держави, а також у трьох 
тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 
трьох розділів, що логічно поєднують вісім підрозділів, висновків і списку 
використаних джерел, що включає 214 найменувань і складає 21 сторінку, та 
додатків. Загальний обсяг роботи становить 205 сторінок, з яких основного 
тексту – 165 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її зв’язок з 

науковими програмами, планами та темами, мету і завдання, об’єкт і предмет, 
методи дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних 
результатів, приведено апробацію результатів дисертації, публікації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика стажування» 
складається з 3-х підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та принципи стажування у трудовому праві 
України» проаналізовано сутність, визначено поняття й характерні риси 
стажування у сучасних умовах. 

У процесі дослідження дисертант звертає особливу увагу на те, що 
стажування є одним із способів професійного навчання працівників, оскільки 
саме за допомогою стажування працівник набуває відповідних як теоретичних, 
так і практичних знань, умінь і навичок, що значною мірою впливає на його 
професіоналізм і відображається через професійний рівень. Так як у доктрині 
трудового права, а також у законодавстві відсутнє визначення стажування, 
дисертант дійшов висновку, що воно повинно мати право на існування, і 
виділив його в окрему правову категорію, встановив окремі ознаки, які 
притаманні лише йому. Саме ознаки стажування доводять, що ця правова 
категорія заслуговує на окреме існування. 

Для стажування як правової категорії характерні такі визначальні 
ознаки: 1) цілеспрямованість – воно спрямоване на отримання працівником 
практичних, теоретичних знань, умінь і навичок з метою підвищення його 
професійної майстерності; 2) являє собою відносини, які тісно пов’язані з 
трудовими; 3) поєднує обов’язковий і договірний характер – залежно від 
професії, яку обрав працівник, до нього може бути застосоване стажування в 
обов’язковому порядку (наприклад, при виконанні роботи на державній 
службі), так і в добровільному порядку, що матиме місце в тому випадку, коли 
працівник виконує певну трудову функцію, може домовитися з власної 
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ініціативи чи ініціативи роботодавця пройти стажування для підвищення свого 
професійного рівня для виконання іншої роботи, яка за своїми властивостями 
потребує більш високої кваліфікації, а також знань, умінь і навичок; 4) має 
строковий характер –обмежене певними часовими рамками, тривалість яких 
залежить від особи, яка проходить стажування, а також складності 
виконуваної роботи. 

Під метою стажування запропоновано розуміти підвищення 
професійного рівня, а не виявлення знань, умінь і навичок. Вважається, що 
стажування повинно розглядатися як явище, яке сприяє підвищенню 
професійного рівня працівника, що автоматично впливає на підвищення його 
кваліфікації. 

Досліджено основні принципи стажування, до яких віднесено: принцип 
законності, зміст якого полягає у верховенстві закону та права й відповідності 
іншим нормативно-правовим актам; принцип рівноправності, який 
виявляється у наділенні усіх громадян, які вступають на роботу, й усіх 
працівників рівними правами, у створенні умов для рівності можливостей, 
забороні дискримінації; принцип єдності і диференціації, який проявляється у 
встановленні єдиних, однакових умов праці для всіх найманих працівників і, 
водночас, диференціації умов праці для певних категорій працівників за 
певних обставин. 

Вказано, що стажування являє собою цілісну систему, яка дає 
можливість розкрити значення та сутність принципів стажування, дотримання 
яких, на нашу думку, дозволить виокремити цю правову категорію серед 
інших суміжних категорій. 

У підрозділі 1.2 «Організаційно-правове регулювання стажування» 
досліджено методи, за допомогою яких може здійснюватися правове 
регулювання стажування, також форми його впровадження і види 
стажування. 

Залежно від форми і виду стажування можуть застосовуватися різні 
методи правового регулювання: як загальні, так і власне трудові. До 
стажування, яке проходять особи, котрі не перебувають у трудових 
відносинах, тобто стажування, що має добровільний характер, здебільшого 
буде застосовано диспозитивний метод, який надає можливість учасникам 
правовідносин самостійно визначати свою поведінку в рамках правових 
приписів. Буде застосовано договірний характер праці – на договірних засадах 
відбуваються правовідносини, поєднання централізованого та локального 
регулювання суспільних відносин у сфері праці 

Розкрито суть, стажування, яке проходять особи, котрі не перебувають у 
трудових відносинах. Основною його особливістю є те, що воно може існувати 
як студентське стажування, так і наукове, і при цьому особа може не 
перебувати в трудових відносинах Тому це стажування можна віднести як до 
відносин, які передують трудовим відносинам, так і до відносин, які 
випливають із трудових (особи уклали договір чи контракт, але виникла 
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необхідність в підвищенні професійної майстерності). Зазначена особливість  
дає можливість виділити його як окремий вид стажування. 

Наступним різновидом є стажування, яке проходять особи, котрі 
перебувають у трудових відносинах. Суть цього різновиду стажування полягає 
в тому, що його проходять особи, які перебувають у трудових відносинах із 
роботодавцем і в яких є домовленість про проходження цього стажування, у 
результаті якого працівник підвищить свій професійний рівень, що надалі 
дасть йому змогу виконувати обумовлену з роботодавцем трудову функцію. 

У даному підрозділі автором було виокремлено такі види стажування: 
1) добровільне; 2) обов’язкове. Добровільний вид стажування передбачає його 
здійснення на основі добровільного волевиявлення особи, яка бажає пройти 
стажування. Тому умови і порядок добровільного стажування повинні 
визначатися правилами, що встановлюються суб’єктами, які проводять 
стажування, або закріплюватися в умовах договору про проходження 
стажування, котрі не повинні суперечити нормам законодавства про працю. 
Також зазначено, що добровільний вид стажування може проявлятися в будь-
якій формі. 

Сутність обов’язкового стажування полягає в тому, що воно виникає 
згідно із законом або іншим нормативно-правовим актом, яким передбачено 
проходження стажування як обов’язкової умови для підвищення професійного 
рівня і підвищення кваліфікації для виконання працівником трудової функції. 

У підрозділі 1.3 «Відмежування стажування від суміжних правових 
явищ» проаналізовано сутність та мету різних правових явищ, які мають 
спільний характер із стажуванням. 

Акцентовано увагу на такій суміжній категорії, як професійне навчання. 
Встановлено, що воно являє собою тривалий процес, який спрямований на 
отримання особою первинних знань, умінь і навичок для освоєння певної 
професійної діяльності. Також виокремлено професійну підготовку як процес, 
у ході якого особа поліпшує, а деякою мірою й отримує протягом короткого 
часу певні теоретичні і практичні знання, уміння і навички. Також здійснено 
відмежування від такого поняття, як перепідготовка. Зокрема зазначено, що 
перепідготовка, як і первинна професійна підготовка, здійснюється шляхом 
курсового та індивідуального навчання, метою цієї категорії є отримання 
особою знань, умінь і навичок з іншої професії, яку вона хоче набути. 
Наступною суміжною категорією виступає практика. Проаналізовано і 
доведено, що практика за своєю природою полягає у застосуванні особою у 
відповідних умовах, в які вона потрапила, своїх теоретичних і практичних 
знань, отриманих нею під час навчання, з метою набуття сталих професійних 
вмінь та навичок, необхідних для високоякісного виконання своїх 
функціонально-посадових обов’язків. Стажування ж такої мети не передбачає. 
Тобто ці дві категорії відрізняються метою, оскільки стажування спрямоване 
на удосконалення та адаптацію теоретичних чи практичних знань, умінь і 
навичок працівника, а практика – на уміння застосувати ці надбання особи в 
реальних умовах праці і виявлення всіх характерних особливостей 
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відповідності підготовки особи до виконання нею своїх функціональних 
обов’язків. 

На підставі аналізу та узагальнень правових підходів щодо 
відокремлення стажування від суміжних понять встановлено, що стажування 
являє собою унікальне явище, воно тісно взаємодіє з іншими категоріями, але 
має інше завдання і покликане виконувати іншу мету. З деякими категоріями 
стажування переплітається, а до деяких – не має жодного відношення. 
Проаналізувавши вищезгадані суміжні правові категорії, можемо 
стверджувати, що стажування цілком має право на незалежне функціонування, 
воно покликане виконувати інші функції, а також допомагати іншим 
категоріям у досягненні своїх цілей. У свою чергу, за їх допомогою 
стажування вирішує власні завдання. 

У процесі дослідження зроблено акцент на тому, що однією з головних 
особливостей стажування є підвищення професійного рівня працівника, який 
впливатиме на правові відносини надалі. 

Розділ 2 «Особливості правового регулювання стажування 
працівників за трудовим законодавством України» складається з 3-х 
підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Місце стажування в системі трудових правовідносин» 
констатується, що за своєю структурою відносини в сфері стажування є 
складною категорією, яка поєднує в собі інші відносини, котрі належать до 
трудових. Зазначається, що відносини в сфері стажування поділяються на: 
1) відносини, які пов’язані з виконанням трудової функції працівника; 
2) відносини, які оточують процес виконання трудової функції (до них можна 
віднести відносини, що передують трудовим, відносини, які випливають з 
трудових, відносини, що супроводжують трудові). 

Першою формою стажування є стажування, яке проходять особи, котрі 
не перебувають у трудових відносинах. Доведено, що ця форма існує у 
відносинах, які передують трудовим, зокрема, і в тому випадку, коли з 
особою не уклали трудовий договір, а вона виявила бажання підвищити 
свою професійну майстерність шляхом стажування. Можливий і другий 
варіант: ця форма може випливати з трудових відносин, коли з особою 
уклали трудовий договір і він передбачає необхідність проходження 
стажування. Зазначено, що важливим елементом у механізмі трудових 
правовідносин є юридичний факт, без якого в принципі не виникають самі 
правовідносини, і, на наш погляд, юридичний факт – це ключовий елемент 
механізму правовідносин. 

Суть відносин, які пов’язані з виконанням трудової функції працівника, 
проявляється в тому, що цей вид відносин розпочинається з моменту 
підписання трудового договору між працівником і роботодавцем або усного 
укладення трудового договору. Він спрямований на виконання сторонами 
обов’язків, зазначених у цій угоді, і наділення їх відповідними законними 
правами. 
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У підрозділі 2.2 «Стажування як форма професійної адаптації 
працівників» вказано, що працівник, який проходить стажування, проходить і 
відповідну адаптацію з метою успішного виконання своєї трудової функції. 
Розроблено науковий підхід щодо розкриття цілей стажування і адаптації. 

Аргументовано, що адаптація працівника – це процес, під час якого 
працівник пристосовується до умов, які існують на виробництві, шляхом 
взаємодії його з цим підприємством, установою, організацією. 

Доведено, що стажування за своєю природою являє собою одну з форм 
адаптації працівника до умов праці. Наголошено, що стажування переслідує 
такі цілі: набуття особою під час проходження стажування досвіду практичної 
роботи; поглиблення та удосконалення практичних і теоретичних знань, умінь 
і навичок у власній сфері трудової діяльності; адаптація працівника до 
дорученої йому роботи. 

Акцентується увага на тому, що стажування як форма адаптації 
працівника виникає тоді, коли працівник вперше приступив до виконання 
трудових відносин чи до виконання роботи на новому місці роботи або 
робочому місці. Існують випадки, коли працівникові пропонують пройти 
стажування з метою підвищення кваліфікації, тоді процес адаптації не буде 
проходити. 

Зазначається, що адаптація – широке поняття, яке включає в себе низку 
етапів, які проходить працівник. Стажування є однією з форм, за допомогою 
якої можливо провести цю процедуру, хоче не всі види стажування матимуть 
на меті, у тому числі, й адаптаційний процес для особи. 

У підрозділі 2.3 «Порядок організації проходження стажування» 
досліджуються етапи стажування, які відображені як на державному рівні, так 
і на приватному, а також виділено умови  проходження стажування 
студентами. 

Розкриті особливості проведення стажування для державних службовців, 
додаткові умови проходження якого залежать від державного органу, який 
проводить стажування, а також від посади, на яку претендує стажист. 

Проаналізовано і доведено, що на стажування направляються особи, які 
мають високі досягнення у навчанні, наукові здобутки, проводять на високому 
науковому рівні фундаментальні або прикладні наукові дослідження та 
отримали рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу або вченої 
(наукової, науково-технічної, технічної) ради науково-дослідної чи науково-
технічної установи. Зазначається, що строк навчання студентів не повинен 
перевищувати двох років, аспірантів – одного року, а строк стажування 
наукових і науково-педагогічних працівників – шести місяців. 

На підставі аналізу відповідних норм чинного законодавства України, 
які регулюють порядок проходження стажування, обґрунтовано, що до стадій 
стажування слід віднести: 1) оголошення про стажування. На цьому етапі 
підприємство, установа, організація, яка виявила бажання провести 
стажування, повинна повідомити про свої дії інших осіб, а також встановити 
умови проходження стажування; 2) прийом заявок, а також їх обробка. Цей 
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етап пов’язаний з прийняттям і обробкою заявок, які надійшли від 
зацікавлених осіб у проходженні стажування, а також виявленням 
відповідності учасника вимогам, які встановлюються установою; 
3) зарахування на стажування. Учасники, які відповідають вимогам і бажають 
продовжувати стажування, повинні укласти договір чи контракт про 
стажування з підприємством, установою чи організацією; 4) організація 
проходження стажування. Він включає складання плану стажування, 
призначення керівника стажування, який буде здійснювати нагляд за особою, 
яка проходить стажування і контролювати його процес; 5) проходження 
стажування. На цьому етапі особа повинна дотримуватися плану, який вона 
склала, подавати звітність про його виконання, а також дотримуватися правил 
внутрішнього трудового розпорядку; 6) закінчення стажування. Після 
закінчення строку стажування особа може пройти атестацію, яка визначить 
професійний рівень працівника, що дасть роботодавцю уявлення про 
відповідність працівника займаній посаді. Наголошується на тому, що цей 
порядок можна застосовувати як державними установами, так і приватними. 

У результаті проведеного дослідження було зроблено висновок про те, 
що сам порядок проходження стажування не є ідеальним і потребує негайного 
доопрацювання.  

Розділ 3 «Проблеми та напрямки удосконалення правового 
регулювання стажування працівників» складається з 3-х підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Проблеми стажування за національним 
законодавством та шляхи їх вирішення» аналізуються проблеми правового 
регулювання стажування. Встановлено, що при розгляді проблем, які 
виникають при проходженні працівником стажування, суб’єкти трудових 
відносин, які користуються цією правовою категорією, керуються принципом 
«дозволено все, що не заборонено законом». 

Доведено, що досить часто сторона трудових відносин зловживає правом 
вирішувати питання на власний розсуд. Це стосується випадку, коли під 
виглядом стажування проводять випробування. Тому потрібно провести чітку 
грань між цими категоріями. Виявлено головну проблему досліджуваного 
питання, яка полягає у відсутності загального порядку проходження 
стажування, на підставі якого можливо було б розробити спеціальні порядки 
для окремих працівників. Також встановлено те, що роботодавці часто 
звільняють працівника після проходження ним стажування, аргументуючи це 
тим, що він не відповідає займаній посаді. 

Запропоновано шляхи, за допомогою яких можна уникнути 
непорозуміння між працівником і роботодавцем під час стажування 
працівника: 1) у додаткових умовах до трудового договору передбачити 
умову про стажування; 2) при прийомі на роботу надавати особі статус 
«працівник»; 3) проводити оплату праці залежно від тарифної ставки 
працівника; 4) встановити можливість звільнення працівника лише з підстав 
проходження атестації або за власним бажанням самого працівника; 5) на 
законодавчому рівні доцільно прийняти загальну норму, яка б регулювала 
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саме стажування і встановлювала б усі необхідні ознаки цього поняття, що 
не давало б можливості ототожнювати його з іншими суміжними 
поняттями; 6) встановити порядок оплати праці стажистам. Закріпити у 
відповідному законодавчому акті норму, яка б регулювала порядок 
проходження стажування. Ці зауваження і подальші пропозиції слід 
реалізувати як у проекті Трудового кодексу України, так і в чинних 
нормативних актах, які мають найвищу юридичну силу. Наголошено, що це 
питання залишається відкритим і потребує негайного вирішення. 

У підрозділі 3.2 «Зарубіжний досвід правового регулювання 
стажування» досліджується стажування правового регулювання в 
законодавстві інших країн, а також адаптація національних норм до норм 
Європейського Союзу.  

Проаналізовано нормативні документи, які визначають порядок та 
підстави проходження стажування працівниками на міжнародному рівні, а 
саме рекомендації та конвенції МОП, що регулюють питання проходження 
стажування працівниками, а також визначають правовий статус стажиста. 
Концепція діяльності, пов’язаної з навчанням, охоплює роботу, яка 
здійснюється особами (учнями, стажистами, інтернами), основною метою яких 
є набуття досвіду та отримання певних навичок на робочому місці або в межах 
освітньої програми, або в межах схеми сприяння зайнятості.  

Доведено доцільність модернізації та удосконалення норм трудового 
законодавства України в питанні регулювання стажування з урахуванням 
позитивного досвіду у цій сфері європейських країн. Якісний рівень правового 
регулювання стажування визначається об’єктивними умовами розвитку 
суспільства. 

Проаналізовано ряд країн, що регулюють на законодавчому рівні 
питання стажування працівників. Так, досвід Великобританії дає 
можливість розмежувати такі категорії,  як учнівство і стажування, статус 
учня і статус працівника. У цьому випадку статус стажиста 
використовується кваліфікаційною системою для оцінки рівня 
підготовленості особи до здійснення певного роду роботи. Позитивним 
моментом цієї країни є те, що перед стажуванням, як правило, укладається 
тристороння угода між роботодавцем, стажистом і підприємством, на якому 
особа буде проходити стажування. 

 Позитивним моментом у регулюванні проходження стажування 
працівником є досвід Франції, де законодавством передбачено, в яких 
випадках стажист ототожнюється із звичайним працівником, а в яких – ні.  

Ще однин позитивний момент у зарубіжному регулюванні 
проходження стажування, який пов’язаний з оплатою стажування, міститься 
в Трудовому кодексі Молдови, де в п. 4 ст. 213 зазначено, що коли ініціатива 
проходження працівником курсу професійної підготовки або стажування 
виходить від роботодавця, то відповідні витрати несе роботодавець. Досвід 
Польщі по регулюванню проходження стажування дає можливість зробити 
висновок, що професійна підготовка в даній країні спрямована на подолання 
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браку досвіду, який існує в молодих спеціалістів. При цьому особа повинна 
набути необхідних знань, умінь і навичок з метою успішного виконання 
поставлених перед нею завдань. 

У підрозділі 3.3 «Ефективність удосконалення стажування працівника, 
як фактор підвищення правового регулювання трудових відносин в Україні» 
досліджено доктринальні підходи стосовно ефективності правового 
регулювання, яке впливає на покращення професійного рівня працівника під 
час проходження стажування. 

Доведено, що фактор оцінки ефективності залежить від логічної 
діяльності до підходу визначеності стажування, що, у свою чергу, дає 
можливість визначити ступіть і рівень досягнення цілей через професійну 
підготовку працівника. Існує низка факторів, які неможливо виключити при 
оцінці ефективності впливу стажування на професійний рівень особи, що дає 
змогу враховувати вплив найважливіших об’єктивних і суб’єктивних 
чинників, а також виділяти параметри професійної і соціальної діяльності осіб. 
При розробці програми стажування потрібно враховувати розвиток осіб, 
передбачати її застосування в межах дослідницького комплексу, давати 
можливість кількісного виміру проявів ефективного стажування через систему 
показників. 

Підкреслюється, що важливою є розробка програми стажування. У 
програмі вказується, на що саме спрямоване стажування особи, які вимоги 
ставляться до неї під час проходження стажування і які позитивні аспекти вона 
може винести з проходження цієї програми. Відсутність програм, як показує 
практика, може завести особу в оману. Прозорість і чесність є гарантом 
трудових прав працівника. 

Обґрунтовується, що кожен суб’єкт трудових відносин, стажист має 
право користуватися всіма гарантіями, які забезпечують його трудову 
діяльність протягом виконання покладених на нього обов’язків. Під час 
проходження стажування особа не може бути позбавлена права на гарантії, які 
захищають її законні інтереси. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення 
наукової задачі, що полягає у визначенні сутності стажування, його ознак, 
відмінностей від інших правових явищ, особливостей здійснення різних видів 
стажування, перспектив розвитку цього правового інституту для 
вдосконалення норм трудового права і надання відповідних рекомендацій 
щодо розробки нового Трудового кодексу України та інших нормативних 
актів. 

1. Інститутом стажування є сукупність правових норм, що 
регулюють відносини, які виникають у процесі набуття працівником як 
практичних, так і теоретичних знань, умінь і навичок з метою забезпечення 
ефективного виконання працівником трудової функції. Як і кожному 
правовому явищу, стажуванню притаманні такі ознаки: цілеспрямований 
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характер; тісне поєднання з трудовими відносинами, які, в свою чергу, 
можуть поєднуватися з відносинами, котрі тісно з ними пов’язані; 
поєднання обов’язкового і договірного характеру; тимчасовий характер;  
застосування до певного кола осіб.  

2. Стажування – це процес, під час якого особа набуває теоретичних і 
практичних знань, умінь та навичок, які підвищують професійний рівень 
працівника і впливають на його професіоналізм. Доведено, що професійний 
рівень працівника повинен в себе включати такі елементи: кваліфікацію; 
практичні уміння і навички, які необхідні для виконання працівником своєї 
трудової функції. 

3. Доведено, що найбільш оптимальними формами стажування є: 
стажування, яке проходять особи, котрі не перебувають у трудових 
відносинах; стажування, яке проходять особи, котрі перебувають у трудових 
відносинах. Встановлено також, що ця правова категорія поділяється на два 
види: добровільне стажування; обов’язкове стажування. Добровільне 
стажування здійснюється на основі добровільного волевиявлення особи, яка 
бажає пройти стажування. Умови і порядок здійснення добровільного 
стажування визначаються правилами, що встановлюються суб’єктами, які 
проводять стажування, або повинні визначатися в умовах договору про 
проходження стажування, які не мають суперечити нормам законодавства про 
працю. Суть обов’язкового стажування полягає в тому, що воно виникає згідно 
із законом або іншим нормативно-правовим актом, яким передбачено 
проходження стажування як обов’язкової умови для підвищення професійного 
рівня, зокрема і підвищення кваліфікації, для виконання працівником трудової 
функції. 

4. На основі детального аналізу суміжних із стажуванням категорій 
встановлено, що стажування являє собою унікальне явище. Стажування тісно 
взаємодіє з іншими категоріями, виконує інші завдання і забезпечує 
досягнення іншої мети. Відмежування поняття «стажування» від понять 
«професійне навчання», «професійна підготовка», «випробування», «конкурс», 
«практика» дає підстави зробити висновок, що їх відмінність полягає у меті, 
яку переслідує кожна з категорій, адже стажування, на відміну від них, 
покликано сприяти удосконаленню або адаптації теоретичних чи практичних 
знань, умінь і навичок працівника, а не спрямоване на забезпечення уміння 
застосувати професійні надбання особи в реальних умовах праці і виявлення 
всіх характерних особливостей відповідності підготовки особи до виконання 
нею своїх функціональних обов’язків. 

5. Відносини у сфері стажування слід поділити на два види: 
1) відносини, які пов’язані з виконанням трудової функції працівника; 
2) відносини, які оточують процес виконання трудової функції (до них можна 
віднести відносини, що передують трудовим, відносини, які випливають з 
трудових,  відносини, що супроводжують трудові). Характеристика даних 
відносин залежить від форм стажування. 
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6. Обґрунтовано, що стажування нерозривно пов’язане з такою 
формою, як адаптація працівника до виконання своїх трудових обов’язків. З 
огляду на те, що адаптація досить широке поняття, яке включає в себе низку 
положень, котрі спрямовані на здійснення працівником трудової діяльності, 
стажування є однією з форм за допомогою якої можливо провести цю 
процедуру. Проте не всі види стажування мають на меті, у тому числі, 
адаптаційний процес особи, позаяк адаптація працівника до умов праці буде 
проявлятися через стажування лише у випадку, коли особа вперше приступила 
до виконання роботи чи змінилися ключові умови праці. За інших обставин 
процес адаптації через стажування проявлятися не буде. Саме тому 
стажування має на меті не лише підвищення професійного рівня працівника, а 
й адаптацію працівника до умов праці, які пропонує йому роботодавець. Воно 
сприяє як фізичному, так і психологічному покращенню стану особи під час 
виконання нею трудових обов’язків. 

7. До загального порядку проходження стажування слід віднести такі 
стадії: 1) оголошення про стажування. На цьому етапі підприємство, установа, 
організація яка виявила бажання провести стажування, повинна повідомити 
про свої дії інших осіб, а також встановити умови проходження стажування; 
2) прийом заявок, а також обробка їх. Цей етап полягає у прийнятті, обробці 
заявок, які надійшли від зацікавлених осіб у проходженні стажування, а також 
виявленні відповідності учасника вимогам, які встановлюються 
підприємством, установою чи організацією; 3) зарахування на стажування. 
Учасники, які відповідають вимогам і бажають продовжувати стажування, 
повинні укласти договір чи контракт про стажування з підприємством, 
установою чи організацією; 4) організація проходження стажування. Після 
укладення договору (угоди) чи контракту визначаються організаційні 
моменти, які включають складення плану стажування, призначення керівника 
стажування, який буде здійснювати нагляд за особою, що проходить 
стажування, і контролювати його процес; 5) проходження стажування. На 
цьому етапі особа повинна дотримуватися плану, який вона склала, подавати 
звітність про його виконання, а також дотримуватися правил внутрішнього 
трудового розпорядку; 6) закінчення стажування. Після закінчення строку 
стажування особа може пройти атестацію, яка визначить професійний рівень 
працівника, що дасть уявлення роботодавцю про його відповідність займаній 
посаді.  

8. Встановлено, що стажування на даний момент в Україні 
нормативно не врегульоване. Основною проблемою стажування за 
національним законодавством є те, що більшість суб’єктів при організації 
стажування дотримуються принципу «дозволено все, що не заборонено 
законом». Реформа трудового законодавства, яка триває, також не торкнулась 
сфери стажування, зокрема проект Трудового кодексу України не містить 
відповідних норм, які б регулювали стажування працівників на підприємстві, в 
установі чи організації.  
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9. Як і кожному правовому явищу, стажуванню потрібний фактор 
ефективності оцінки проходження працівником цієї процедури. Встановлено, 
що одним із факторів впливу на оцінку проходження стажування є наявність 
програми стажування. Досить важливою є розробка програми стажування, яка 
вказує, на що саме спрямоване стажування, дає можливість особі усвідомити, 
що саме вимагається від неї під час проходження стажування. Аргументовано, 
що згідно з кваліфікаційними характеристиками розробляються програми 
проходження стажування для працівників. Встановлено, що дані програми 
повинні містити: загальні положення, мету стажування, порядок організації 
проходження стажування, перелік керівників стажування, обов’язки і права 
стажиста під час проходження стажування, порядок звіту про проходження 
стажування, оцінювання проходження стажування, нормативні акти і 
літературу.  
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Дисертацію присвячено дослідженню стажування працівників та 
подальшому вдосконаленню їх правового регулювання в умовах розбудови 
ринкової економіки. Розкрито поняття стажування, визначено ключові його 
ознаки, встановлено роль стажування у розвитку та ефективному використанні 
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ґрунтується, чим воно відрізняється від інших правових категорій. 
Проаналізовано різні види та форми стажування, особливості їх здійснення. 
З’ясовано порядок проходження стажування працівником, охарактеризовано 
кожний його. На підставі цього розроблено конкретні пропозиції щодо 
вдосконалення чинного законодавства про стажування. Результати 
дослідження сформульовані у вигляді проектів змін і доповнень до КЗпП та 
інших нормативних актів України. 
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Гаврилюк А.В. Правовое регулирование стажировки работников. – 

На правах рукописи. 
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Диссертация посвящена исследованию стажировки работников и 
дальнейшему совершенствованию их правового регулирования в условиях 
развития рыночной экономики. Раскрыто понятие стажировки, которое 
позволило выяснить ключевые ее признаки и детально их охарактеризовать. 
Определено, какими методами осуществляется правовое регулирование 
стажировки, на каких основных принципах оно основывается. Рассмотрено 
организационно-правовое регулирование стажировки, раскрыты основные 
формы и виды стажировки, а также проанализировано их соотношение между 
собой. Проведено отмежевание стажировки от других правовых категорий. 
Установлены место стажировки в системе трудовых отношений, зависимость 
форм и их отражение в трудовых отношениях. Определена роль стажировки в 
развитии и эффективном использовании трудового потенциала. Рассмотрены 
взаимоотношения таких категорий, как адаптация работника и стажировка, 
установлено, как эти две категории взаимодействуют между собой. Выяснен 
порядок прохождения стажировки работником, проанализирован каждый из 
его этапов. Охарактеризованы проблемы стажировки, существующие на 
сегодня, определено влияние данных проблем на развитие отношений, 
возникших при прохождении работником стажировки, также предложены 
пути их преодоления. Подчеркивается, что стажировка как форма адаптации 
работника возникает тогда, когда работник впервые приступил к исполнению 
трудовых отношений или к выполнению работы на новом месте работы или 
рабочем месте. Существуют случаи, когда работнику предлагают пройти 
стажировку с целью повышения квалификации, тогда процесс адаптации не 
будет проходить. Проанализирован зарубежный опыт стран, которые имели 
положительный эффект в регулировании данного вопроса. Рассмотрена 
эффективность совершенствования стажировки работника как один из 
факторов повышения правового регулирования трудовых отношений в 
Украине. 

Исследованы доктринальные подходы к эффективности правового 
регулирования, влияющие на улучшение профессионального уровня 
работника во время прохождения стажировки. Проанализирован фактор 
оценки эффективности стажировки, что дает возможность определить степень 
и уровень достижения целей через профессиональную подготовку работника.  

На основании этого разработаны конкретные предложения по 
совершенствованию действующего законодательства о стажировке. 
Результаты исследования сформулированы в виде проектов изменений и 
дополнений в КЗоТ и другие нормативные акты Украины. 

Ключевые слова: стажировка, профессиональный уровень, 
профессионализм, трудовой договор, трудовая функция, квалификация, 
специальность, адаптация, умение, знания, навыки. 
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The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, speciality 
12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University 
of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

Thesis deals with the training of staff and further improve their regulation in 
conditions of market economy. The concept of training, defined its key features, set 
training role in the development and efficient use of labor potential. Defined what 
methods of legal regulation operates training, also where fundamental principles 
based. its differences from other legal categories, analyzed different types and forms 
of training, especially their implementation. It was shown probation order, analyzed 
every stage of the passage of employee training. On this basis, developed specific 
proposals for improving the current legislation on probation. The results of research 
projects formulated in the form of amendments to the Labor Code and other 
legislative acts of Ukraine. 
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knowledge, skills. 
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