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Дисертацію присвячено дослідженню стажування працівників та 

подальшому вдосконаленню їх правового регулювання в умовах розбудови 

ринкової економіки. Виокремлено та охарактеризовано визначальні ознаки 

стажування як правової категорії, а саме: 1) цілеспрямований характер – 

спрямована на отримання працівником під час проходження стажування 

практичних, теоретичних знань, умінь і навичок, у результаті чого 

підвищується професійна майстерність працівника; 2) відносини, які тісно 

пов’язані з трудовими; 3) поєднання обов’язкового і договірного характеру 

залежно від професії, яку обрав працівник. До нього може бути застосоване 

стажування як в обов’язковому порядку, наприклад, робота на державній 

службі, так і в добровільному, що матиме місце в тому випадку, коли 

працівник виконує певну трудову функцію, може домовитися з власної 

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) строковий характер – тимчасовий характер виконуваної роботи 

означає, що вона є такою, що не може тривати постійно, оскільки повинна 

встановлювати певні часові рамки, які можуть залежати від особи, яка 

проходить стажування, а також складності виконуваної роботи. 

Досліджено основні принципи стажування, до яких віднесено: 

принцип законності, зміст якого полягає у верховенстві закону та права й 

відповідності інших нормативно-правових актів; принцип рівноправності, 
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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, суть якого полягає 

у встановленні єдиних, однакових умов праці для всіх найманих 

працівників і, водночас, диференціації умов праці для певних категорій 

працівників за певних обставин. 

Розкрито суть стажування, яке пов’язане з особами, що не 

перебувають у трудових відносинах. Однією з основних особливостей його 

є те, що воно може існувати і як студентське стажування, і як наукове. При 

цьому особа може не перебувати в трудових відносинах, тому це 

стажування можна віднести як до сфери відносин, які передують трудовим 

відносинам, так і до відносин, які випливають із трудових, тобто особи 

уклали договір чи контракт, але виникла необхідність підвищити свою 

професійну майстерність. У цьому й полягає його особливість, яка дає 

можливість виділити це стажування в окремий вид. 

Здійснено відмежування від суміжних категорій, таких 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 зазначено, що професійна 

підготовка являє собою процес, в ході якого особа поліпшує, а деякою 

мірою й отримує протягом короткого часу певні теоретичні і практичні 

знання, уміння й навички. Також здійснено відмежування від такого 

поняття, як перепідготовка, де зазначено, що перепідготовка, як і первинна 

професійна підготовка, здійснюється шляхом курсового та індивідуального 

навчання і метою цієї категорії виступає те, що особа отримує знання, 

уміння й навички з іншої професії. Наступною суміжною категорією 

виступає практика. Проаналізовано і доведено, що практика за своєю 

природою призначена для застосування у відповідних умовах, в які 

потрапила особа. Саме під час практики людина реалізовує свої теоретичні 

знання і практичні навички, набуті нею під час навчання, з метою 
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вироблення сталих професійних вмінь та навичок, необхідних для 

високоякісного виконання своїх функціонально-посадових обов’язків. 

Стажування ж не переслідує таку мету. Таким чином, стажування та 

практика різняться за своєю метою: 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 виявити всі характерні особливості відповідності 

підготовки особи до виконання нею своїх функціональних обов’язків. 

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 чинного законодавства та відповідних норм, які 

регулюють порядок проходження стажування, аргументовано, 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 

обробка їх. Цей етап відповідає за те, щоб прийняти і обробити заявки, які 

надійшли від зацікавлених осіб у проходженні стажування, також виявити 

відповідність учасника вимогам, які встановлюються установою; 

3) зарахування на стажування. Учасники, які відповідають вимогам і 

бажають продовжувати стажування, повинні укласти договір чи контракт 

про стажування між підприємством, установою чи організацією і самою 

особою; 4) організація проходження стажування. Після укладення цієї угоди 
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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 відповідність працівника займаній посаді. 

Ключові слова: стажування, професійний рівень, професіоналізм, 

трудовий договір, трудова функція, кваліфікація, спеціальність, адаптація, 

уміння, знання, навички. 
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ANNOTATION  
Gavryliuk O.V.Legal regulation of internships.–The qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences in specialty 12.00.05 

“Labor law; social security law”(081 – Law) – Volodymyr Dahl East Ukrainian 

National University – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the 

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

The dissertation is devoted to research of internship of employees and 

further improvement of their legal regulation in conditions of market economy 

development. The main features of internship as a legal category are outlined and 

characterized, namely: 1) purposeful character - aimed at obtaining an employee 

during practical training, theoretical knowledge, skills and abilities, as a result of 

which the professional skill of the employee increases; 2) relationships that are 

closely related to labor; 3) a combination of compulsory and contractual nature - 

depending on the profession chosen by the worker, compulsory training may be 

applied to it, for example, civil service work, and in a voluntary manner, which 

will take place if an employee performs a certain labor function, may agree on his 

own initiative or on the initiative of the employer to undergo an internship to 

increase his professional level for performing another work which, in its 

properties, requires higher qualification, as well as knowledge, Ming and skills; 

4) term character - the temporal nature of the work performed means that it is 

such that it can not last continuously, as it should establish certain time limits 

which may depend on the person who is undergoing internship, as well as the 

complexity of the work performed. 

The main principles of internship are investigated: the principle of legality, 

the content of which consists in the rule of law and the rights and the conformity 

of other normative legal acts; the principle of equality is manifested in the 

allocation of all citizens entering into employment and all workers with equal 

rights, in creating the conditions for equality of opportunity, the prohibition of 

discrimination; the principle of unity and differentiation, which manifests itself in 
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the establishment of uniform, equal conditions of work for all employees and, at 

the same time, the differentiation of working conditions for certain categories of 

workers under certain circumstances. 

The essence of internship, which is connected with persons who are not in 

labor relations, is disclosed - one main feature is that it can exist as a student 

internship as well as a scientific person may not be in labor relations, therefore 

this internship can be attributed both in the sphere of relations that precede labor 

relations, and to relations arising from labor, that is, individuals entered into a 

contract or contract, but there was a need to increase their professional skills. This 

is his feature, which makes it possible to distinguish it as a separate type of 

internship. 

A distinction has been made between adjacent categories, such as 

vocational training, that it represents a lengthy process aimed at obtaining the 

person’s initial knowledge, skills and skills for the development of a particular 

professional activity, as well as the distinction between vocational training as a 

process by which a person improves, and some the degree and receives for a short 

time certain theoretical and practical knowledge, skills and abilities. A distinction 

has also been made between the concept of retraining, which states that 

retraining, as well as primary vocational training, is carried out through 

coursework and individual training, and the purpose of this category is that the 

person receives knowledge, skills and skills from another profession that he has . 

The next contiguous category is practice. It has been analyzed and proved that 

practice by its nature is intended to apply, under the appropriate conditions, the 

person who received, his theoretical and practical knowledge acquired during his 

study, in order to acquire sustainable professional skills and skills necessary for 

the high-quality performance of his functional duties. tries Internship for its part 

has no such purpose. In these forms, their purpose is different: the internship is 

intended to improve and adapt theoretical or practical knowledge, skills and 

abilities of the employee, and practice is directed at the ability to apply these 

person’s achievements in real conditions of work and to identify all the 
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characteristic features of the person’s preparation to fulfill its functional duties 

tries 

It is analyzed and proved, the internship is directed by persons with high 

achievements in studies, scientific achievements, conduct fundamental or applied 

scientific researches at a high scientific level and receive the recommendation of 

the academic council of a higher educational institution or a scientist (scientific, 

scientific, technical, technical) scientific council -research or scientific and 

technical institution. It is noted that the term of studying students should not 

exceed two years, graduate students - one year, and the term of training of 

scientific and scientific and pedagogical workers - six months. 

Based on the analysis of the current legislation and the relevant rules that 

regulate the procedure for the internship, it is argued that the following stages 

should be attributed to the internship: 1) the announcement of the internship. At 

this stage, the enterprise, institution, organization, which has expressed the desire 

to conduct the internship, must inform about their actions of other persons, as 

well as establish the conditions for the internship; 2) reception of applications, as 

well as processing them. This stage is responsible for accepting 

Keywords: training, professional skills, professionalism, employment 

contract, employment function, qualification, specialization, adaptation, ability, 

knowledge, skills. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. В умовах сьогодення реформування 

національного законодавства до норм Європейського Союзу, а також 

розвиток суспільних відносин обумовлюють необхідність удосконалення 

управлінських процесів у різних сферах життєдіяльності людини. У цьому 

механізмі важливу увагу приділяють і проходженню працівником 

стажування. Кожна країну потребує висококваліфікованих працівників, які 

будуть відповідати сучасним вимогам, що висуваються на ринку праці. 

Одним зі способів досягнення позитивного результату є проходження 

стажування. У контексті цього питання важливим залишається з’ясування 

суті та змісту поняття та видів стажування, а також узагальнення 

особливостей організаційно-правового регулювання його проходження і 

відмежування його від інших суміжних понять. 

Стажування отримує новий поштовх у своєму розвитку. З кожним 

роком все більше осіб виявляють бажання пройти стажування. Роботодавець 

найбільш зацікавлена особа у цьому випадку, щоб отримати у своєму 

розпорядженні працівника, який володіє високим рівнем професіоналізму. 

Стажування запроваджують майже в кожній галузі економіки. Водночас 

підготовка кваліфікованих працівників у закладах вищої освіти не повністю 

дає реальну картину сьогодення, що відбувається на робочому місці, тому і 

виникає необхідність у адаптації осіб до виробничих умов, вдосконаленні 

професійних навичок осіб з метою забезпечення кваліфікованого виконання 

ними покладеної трудової функції шляхом проходження стажування.  

Необхідно відмітити, що окремі питання проходження стажування 

загалом або окремі аспекти цієї проблеми зустрічаються у наукових працях 

таких правознавців, як: 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, 
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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 досвіду практичної роботи, поглиблюють набуті спеціальні 

знання, адаптуються до умов проходження служби та виконання своїх 

посадових обов’язків за займаною або новою посадою. Водночас, у сучасних 

умовах господарювання стажування як комплексна категорія ще не 

досліджувалась. Усе вищезазначене й зумовило вибір теми даної 

дисертаційної роботи. 

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 3 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 
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сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення 

законодавства України у відповідній сфері. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішені такі комплексні 

завдання, а саме: 

– визначити поняття, ознаки та принципи стажування; 

– узагальнити основні форми його проходження; 

– здійснити розмежування стажування від інших суміжних понять, а 

також понять, які тісно взаємодіють з ним; 

– з’ясувати, яке місце займає стажування в системі трудових 

правовідносин; 

– охарактеризувати взаємодії поняття адаптації до поняття 

стажування, встановити, яке вони мають співвідношення; 

– визначити процедуру проходження стажування; 

– розкрити, які існують проблеми при проходженні працівником 

стажування, а також які мають наслідки; 

– окреслити заходи підвищення ефективності забезпечення 

проходження стажування. 

Об’єктом дослідження виступає сукупність правових норм, що 

регламентують суспільні відносини в сфері стажування. 

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 здійснюється аналіз стажування як 

явище, що має багато різних наукових підходів і тісно взаємодіє з іншими 

суміжними категоріями (п.п. 1.1., 1.3.). Порівняльно-правовий метод в нашому 

дослідженні дав можливість порівняти цю правову категорію у використанні в 

законодавстві зарубіжних країн, а також правове регулювання її на практиці 

(п.п. 1.3., 2.1., 3.2). Використання методу правового моделювання дало 
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можливість у процесі дослідження цього питання встановити напрями 

вдосконалення стажування в системі трудових відносин (п.п. 2.1.–2.3., 3.1.). 

Використання аналітичного методу дало змогу поділити предмет дослідження 

на складові частини та вивчити притаманні ним властивості(п.п. 1.1.–1.3.). За 

допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат 

стажування працівників у різних підприємствах, установах, організаціях (п.п. 

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 

серед теоретичних і практичних проблем, в якій з’ясовано історичне 

походження цього поняття, а також відображення його в науці трудового права, 

з’ясовано головні ознаки даного поняття, здійснено відповідний аналіз 

нинішнього законодавства і створено відповідні рекомендації до його 

вдосконалення надалі. 

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) цілеспрямований характер; 2) є предметом відносини, які тісно пов’язані з 

трудовими; 3) характеризується  поєднанням обов’язкового і договірного 

характеру; 4) має строковий характер; 

– виокремлено форми стажування: 1) стажування пов’язане з особами, 

які не перебувають у трудових відносинах; 2) стажування з особами, які 

перебувають у трудових відносинах; 
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– узагальнено порядок проходження стажування на підприємствах, 

установах, організаціях, до якого віднесено: оголошення про стажування; 

прийом заявок, а також обробка їх; зарахування на стажування; організація 

щодо 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; 

– визначено види стажування за критерієм його характеру: 

1) добровільне – передбачає здійснення на основі добровільного 

волевиявлення особи, яка бажає пройти стажування; 2) обов’язкове – 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; 

– поняття адаптації працівника, під яким слід розуміти процес, під час 

якого працівник пристосовується до умов, які 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 іншими суміжними 

категоріями такими як: 1) «професійне навчання»; 2) «професійна 

підготовка»; 3) «перепідготовка»; 4) «практика»; 

– розширено класифікацію правовідносин під час проходження 

стажування працівником, яка включає: 1) відносини, які пов’язані з 
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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, зокрема це 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 досвід практичної роботи, який полягає в поглибленні та 

удосконалені практичних і теоретичних знань, умінь і 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-дослідницькій роботі – для теоретичних і прикладних 

наукових досліджень правового регулювання проходження стажування 

працівниками; 

– у навчальному процесі – при вивченні навчальної дисципліни 

«Трудове право України», а також відповідних спеціальних курсів 

(наприклад, «Трудовий договір в сучасних умовах»), також при написанні 

підручників, у створенні навчально-методичних посібників; 

– у нормотворчості – у процесі розробки й удосконалення 

вітчизняного законодавства, яким упорядковується процес проходження 

стажування працівником; 

– у правозастосуванні – ці результати можна застосовувати у 

практичній діяльності як органів судової влади, так і сторонами трудового 

договору для захисту свої прав та інтересів. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати отриманні в 

результаті даного дослідження, оприлюднені в тезах доповідей і науково-
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практичних конференціях: Пріоритетні напрямки розвитку правової системи 

України (м. Львів, січень 2017 р.); Реформування національного та 

міжнародного права: перспективи та пріоритети (м. Одеса, січень 2017 р.); 

Актуальні проблеми реформування системи законодавства України 

(м. Запоріжжя, січень 2017 р). 

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 20 сторінок та 

додатків. Загальний обсяг роботи становить 199 сторінок, з яких основного 

тексту 167 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЖУВАННЯ 

 

1.1  Поняття та принципи стажування у трудовому праві України 

Удосконалення сучасної моделі правового регулювання трудових 

відносин потребує ряду змін. На сьогодні трудові відносини посідають одну 

із ключових ланок у суспільстві. Наразі з боку роботодавця існує 

розповсюджена практика застосування до працівника такої форми як 

стажування. Під час розгляду проблеми стажування в Україні виникає багато 

питань, зокрема пов’язаних з визначенням даного поняття, а також 

відображенням його в нормативно-правових актах країни. 

На сьогоднішній день ринок праці зіткнувся із великою конкуренцією з 

боку кваліфікованих працівників. Щоб успішно конкурувати, працівнику, 

який представляє свої можливості на ринку праці, необхідно володіти 

відповідним знаннями, уміннями і навичками, які він отримує під час 

професійного навчання та за допомогою проходження стажування.  

Даним питанням займалися в доктрині трудового права такі вчені: 

Б.К. Бегичев, Н.Б. Болотіна, С.В. Венедіктов, В.М. Гладкова, В.А. Гейхман, 

Г.П. Митиль, І.П. Лаврінчук, М.В. Лушнікова, Ю.П. Орловський, 

О.С. Пашков, О.В. Новохатько, М.І. Іншин, О.І. Процевський, Г.І. Чанишева. 

Слід підійти до визначення нашого питання через поняття «професійне 

навчання». Право на професійне навчання є одним із ключових прав 

працівника. Так, згідно зі ст. 2 Кодексу законів про працю України (далі – 

КЗпП України) передбачено, що держава створює умови для ефективної 

зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці й підвищенню 

трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, 

вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку [1]. 

З даної норми ми бачимо, що держава взяла на себе обов’язок відносно 

створення умов для того, щоб працівник мав можливість конкурувати на 
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ринку праці, а також з метою підвищення його трудової кваліфікації у 

відповідності з ринковими умовами праці. 

Визначення «професійне навчання працівників» знайшло своє 

відображення на законодавчому рівні. Так, відповідно до Закону України 

«Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI 

професійним навчанням працівників є процес цілеспрямованого формування 

у них спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають 

змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати 

функціональні обов’язки, освоювати нові види професійної діяльності, що 

включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення 

кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва [2]. З даного 

визначення витікає досить багато дефініцій, які необхідно розібрати більш 

детально, так як вони мають важливе значення для подальшого розгляду 

нашої проблеми, а саме: первинну професійну підготовку, перепідготовку і 

підвищення кваліфікації працівників. 

Відповідь на наше питання дає Положення про професійне навчання 

працівників на виробництві, де зазначено наступне: 

Первинна професійна підготовка робітників – це професійно-технічне 

навчання осіб, які раніше не мали робітничої професії, що забезпечує рівень 

професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної 

діяльності.  

Перепідготовка робітників – це професійно-технічне навчання, 

спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули 

первинну професійну підготовку.  

Підвищення кваліфікації робітників – це професійно-технічне навчання 

робітників, що дає змогу розширювати і поглиблювати раніше здобуті 

знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг [3]. 

Слушну думку з цього приводу запропонувала Є.Р. Брюхіна, яка в 

своїй праці зазначає, що у відносинах професійного навчання праця має 

специфічних характер, тобто такий, що відрізняється від праці, яку 
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застосовують працівники на підприємствах, насамперед тим, що вона має не 

самостійне, а додаткове навчальне призначення, будучи одним з елементів 

навчання [4, с. 107, 113]. Дана думка досить цікава і має місце на існування, 

так як з даного твердження ми можемо виділити те, що під час професійного 

навчання існує разом з навчанням і нерозривно з ним пов’язане.  

Розглянувши викладене вище, що являє собою ключовий аспект, ми 

маємо змогу підійти до вивчення поняття стажування, а також 

проаналізувати його складові. Слід звернутися до вчення В.А. Гейхмана і 

Г.П. Митиля, де вони підходять до розуміння стажування з тієї точки зору, 

що стажування введено з метою набуття працівниками необхідних 

практичних та організаційних навичок для виконання обов’язків за займаною 

посадою (інженера, економіста, агронома, вчителя), вивчення специфіки 

своєї роботи й поглиблення спеціалізації знань економіки виробництва, 

наукової організації праці й управління, ознайомлення з найновішими 

науковими, науково-технічними досягненнями. У період стажування 

виявляються також ділові якості випускників вузів, що дозволяє більш 

правильно й раціонально використовувати їх на даному підприємстві (в 

організації, установі) 5, с. 111. Дані науковці виходять з того, що 

проходження працівником стажування передбачає те, що працівник у 

подальшому отримає необхідні практичні та організаційні навички, які 

потрібні для виконання поставлених перед ним завдань роботодавцем, а 

також це дає змогу працівникові вивчити специфіку даної роботи, що 

потягне за собою поглиблення знань працівника. Також можна простежити, 

що вчені вказують на те, що в процесі стажування виявляються ділові якості 

випускників вузів. Даний підхід заслуговує на увагу, має місце на існування 

але ми не можемо з ним цілком погодитись. Ми вважаємо, що виявлення 

ділових якостей не зовсім відноситься до сфери стажування, а більше 

притаманне саме випробуванню, так як за своєю природою стажування 
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спрямоване саме на підвищення професійного рівня, а не на встановлення 

рівня знань, умінь і навичок.  

Дещо схожий підхід має і науковець І.П. Лаврінчук, який під 

стажуванням розуміє форму навчання, що передбачає набуття практичного 

досвіду та навичок студентами, вперше прийнятими на роботу працівниками 

і претендентами на вищу посаду, перевірку їх ділових якостей та підвищення 

кваліфікації [6, с. 609]. 

Слід звернути увагу на підхід до тлумачення Р.І. Коваленка, який 

зазначає, що стажування за своєю природою спрямоване на підвищення рівня 

знань у працівника, до того ж предметом стажування є не праця, а навчання. 

Тому стажування має на меті підвищення рівня обізнаності працівника і 

ніяким чином не підпадає під оцінку його елементів [7, с. 110]. Ми цілком 

солідарні з даним підходом автора до тлумачення стажування саме в тому, 

що стажування спрямоване на підвищення рівня знань працівника з тієї чи 

іншої професії, а також у тому, що у сферу стажування не входить оцінка 

праці працівника, яка не відноситься до предмета стажування. 

Якщо звернутися до нормативно-правових актів України, де закріплено 

поняття стажування, то можна спостерігати, що Закон України «Про освіту» 

в ст. 47 з-поміж його видів виділяє стажування – спеціалізоване 

вдосконалення освіти та професійної підготовки шляхом поглиблення, 

оновлення професійних знань, умінь та навичок [8]. 

Досить чітко дано визначення стажування в п. 6 ст. 2 постанови 

Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 729 «Про 

затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, 

підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-

рятувальних служб», де стажування працівників – набуття працівниками 

практичних навичок і умінь у сфері цивільного захисту, що організується 

безпосередньо у підрозділах аварійно-рятувальних служб з метою 

забезпечення ефективного виконання функціональних обов’язків 

працівниками перед допуском їх до самостійного виконання завдань на 
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займаній посаді або перед призначенням на вищу посаду [146]. Дане поняття 

стажування відображене в спеціальному значенні, яке адресоване 

працівникам професійних аварійно-рятувальних служб, але з даного 

визначення витікають основні положення для загального поняття 

«стажування». 

Тому, виходячи з наведеного, ми схильні вважати, що стажування 

повинно бути не як форма перевірки знань, умінь і навичок працівника, а як 

форма, яка підвищує професійний рівень працівника, що автоматично 

впливає на підвищення його кваліфікації.  

Щодо того, що ж собою являє професійний рівень, звернув увагу в 

своїй праці А.Ю Денисевич, який зазначив, що професійний рівень 

працівника – це показник, який характеризує наявність знань, вмінь і навичок 

працівника, його здатність належним чином виконувати обов’язки та 

завдання, передбачені «Довідником кваліфікаційних характеристик» [9, 

с. 91]. 

З даного визначення випливає, що професійний рівень працівника 

відображає його рівень кваліфікації, а також рівень практичних вмінь і 

навичок, які необхідні для виконання покладених на працівника обов’язків на 

тій чи іншій професії.  

Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що «... оскільки роботи за 

одними і тим ж професіями, спеціальностями різні за своєю складністю, 

постільки й застосовується поняття «кваліфікація працівника» [10, с. 93].  

Тому кваліфікація, як зазначають вчені С.М. Прилипко і 

О.М. Ярошенко, – це рівень підготовленості, майстерності, ступінь 

готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що 

визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями 

(наприклад, столяр ІІ, ІІІ розряду тощо). Щодо визначення поняття 

«кваліфікація», то дані вчені-правознавці зазначають, що дана правова 

категорія є ступенем професійної навченості, тобто рівнем підготовки, 

досвіду і знань з певної спеціальності. В такому випадку дослідники 
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прийшли висновку, що кваліфікацію можливо визначати через відповідну 

назву професії (інженер-механік, економіст, токар, секретар-стенографістка 

тощо) [11, с. 295-296].  

Ми можемо зробити висновок стосовно того, що професійний рівень 

працівника включає в себе кваліфікацію, а також практичні уміння і навички, 

які необхідні для виконання працівником своєї трудової функції.  

Як в доктрині трудового права, так і на законодавчому рівні загального 

поняття стажування не знайшло свого відображення. Тому вважаємо за 

необхідне виділити загальне поняття стажування, яке в подальшому дасть 

можливість розв’язати низку питань у даній сфері суспільних відносин. 

На наш погляд, слід звернутися до тлумачного словника української 

мови, в якому зазначено визначення слова «стажуванням» наступним чином: 

1. Проходження іспитового терміну (після закінчення спеціального 

вузу) перед зарахуванням до штату виробництва, установи і т. ін. // 

Підвищення кваліфікації в певній установі, навчальному закладі і т. ін. 

2. Проходження тими, що навчаються, виробничої практики для 

набуття досвіду і оволодіння фахом [12]. 

Розглядаючи тлумачення слова «стажування», дійшли висновку про 

необхідність відмежування його від терміна «стаж». Слова досить близькі за 

звучанням, але зовсім різні за значенням. Якщо поглянути на тлумачення 

слова «стаж», то воно означає згідно зі словником тривалість якої-небудь 

діяльності, праці; кількість років, відпрацьованих кимось, де-небудь [12]. 

Тому значення слова «стаж» має кількісний характер, а слова «стажування» – 

якісний. У даному випадку ми не вважаємо, що стажування буде похідним 

від слова «стаж».  

 Проаналізувавши вищевикладене, зазначимо, що стажування – це 

окрема правова категорія, яка повинна бути закріплена як в доктрині 

трудового права, так і в національному законодавстві. Виходячи з цього, 

зробимо висновок: «Стажування – це процес, який покликаний для 

удосконалення, а також в якійсь мірі набуття працівником як практичних, так 
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і теоретичних знань, умінь і навичок з метою забезпечення ефективного 

виконання ним трудової функції». 

Як і кожна правова категорія, стажування повинно мати ознаки, на 

підставі яких можливо було б сформулювати його дефініцію. На наш погляд, 

до таких ознак стажування слід віднести наступні: 

– цілеспрямований характер; 

– відносини, які тісно пов’язані з трудовими; 

– поєднання обов’язкового і договірного характеру; 

– тимчасовий характер. 

Вважаємо за необхідне проаналізувати кожну ознаку окремо, що дасть 

більш детальну інформацію для пізнання правової природи даного поняття. 

Першою ознакою, яка випливає із визначення стажування, є цілеспрямований 

характер. Дана ознака спрямована на отримання працівником під час 

проходження стажування практичних, теоретичних знань, умінь і навичок, у 

результаті чого підвищується професійна майстерність працівника. 

О.І. Процевський вбачав два можливі варіанти підвищення професійної 

майстерності: підготовку й перепідготовку працівників та підвищення 

кваліфікації [13, с. 75-78]. Тому одним із способів підвищення кваліфікації 

працівника є стажування, протягом якого працівник може підвищити свою 

кваліфікацію, яка в подальшому буде необхідна для виконання покладених 

на нього трудових обов’язків. Слід звернути увагу на думку А.І. Ставцевої 

відносно підвищення кваліфікації, яка ототожнює її з перепідготовкою 

працівників, вказуючи на те, що перепідготовка передбачає розширення й 

поглиблення знань і навичок, отриманих у період підготовки й 

удосконалення в процесі трудової діяльності. Підготовка працівників означає 

первинне набуття ними тих чи інших професійно-кваліфікаційних знань і 

навичок [14, с. 62]. У даному контексті ми не погоджуємося із зазначеним 

твердженням, так як перепідготовка не передбачає розширення й 

поглиблення знань, а за своєю природою покликана на оволодіння новою 

професією для працівника. Тому можна стверджувати, що стажування 
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спрямоване на рівень майстерності працівника шляхом підвищення його 

кваліфікації, а також отримання додаткових практичних і теоретичних знань, 

умінь і навичок , що собою прямо виражає цілеспрямований характер. Саме 

ця ознака є ключовою у визначенні терміна «стажування».  

Наступною ознакою стажування є те, що дана категорія може існувати 

у відносинах, які тісно пов’язані з трудовими. Суть даної ознаки полягає в 

тому, що предметом трудового права є трудові відносини і відносини, які 

тісно пов’язані з трудовими. У науковій літературі можна простежити 

наступне: С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко у своїй роботі виділяють 

відносини, тісно пов’язані з трудовими, до яких належать відносини у сфері 

працевлаштування, організації та управління працею, підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації, матеріальної відповідальності 

працівників і роботодавців, соціального партнерства, встановлення умов 

праці, розгляду трудових спорів, нагляду і контролю за додержанням 

законодавства про працю [11]. Даний поділ відносин, які належать до 

трудових, є досить чітким, він дає змогу цілком твердо стверджувати те, що 

стажування відноситься саме до цієї групи. 

Зазначену думку підтримує колектив авторів, а саме П.Д. Пилипенко, 

В.Я. Буряк, З.Я. Козак, які також зазначають, що до відносин, тісно 

пов’язаних із трудовими, вчені відносять відносини працевлаштування; 

відносини з приводу навчання на виробництві, підвищення кваліфікації та 

перекваліфікації; відносини з вирішення трудових спорів і відносини 

соціального партнерства та встановлення умов праці [15]. Розглянувши дану 

ознаку, можемо сказати, що вона тісно переплітається з трудовими 

відносинами і має важливий вплив на розвиток даних відносин між 

працівником і роботодавцем у майбутньому.  

Наступною ознакою є те, що стажування являє собою поєднання 

обов’язкового і договірного характеру даної сфери суспільних відносин. 

Розкривається дана ознака наступним чином: залежно від професії, яку обрав 

працівник, до нього може бути застосоване стажування в обов’язковому 
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порядку, наприклад, робота на державній службі або це передбачено 

контрактом. Якщо в цьому випадку працівник не пройде стажування, він не 

буде допущений до виконання своїх трудових обов’язків. Також до 

працівника може бути застосовано договірний характер стажування, він 

матиме місце тоді, коли працівник, виконуючи певну трудову функцію, може 

домовитися з власної ініціативи чи ініціативи роботодавця щодо 

проходження стажування з метою підвищення свого професійного рівня для 

виконання іншої роботи, яка за своїми властивостями потребує більш високої 

кваліфікації а також знань, умінь і навичок. У такому випадку і буде 

проявлятися договірний характер стажування. 

Наступною ознакою є те, що стажування в обов’язковому порядку 

повинно бути строковим, тобто передбачає встановлення певних часових 

рамок. Суть даної ознаки розкривається наступним чином. Тимчасовий 

характер виконуваної роботи означає, що вона є такою, що не може тривати 

постійно. Для неї повинні встановлюватися певні часові рамки, які можуть 

залежати від особи яка проходить стажування, а також складності 

виконуваної роботи.  

Як і будь яка діяльність , стажування повинно здійснюватися на основі 

певних принципів. Тому вважаємо за необхідне виділити власні принципи 

стажування. Зокрема принципи трудового права визначають зміст 

правового регулювання, за їх допомогою можливо окреслити специфіку, 

самостійний статус даної категорії у галузі права. Взагалі, принципи права 

– це вихідні засади, положення, на яких ґрунтується право як система норм. 

Вони є фундаментом для всієї системи права. 

У свій час М.Г. Александров зазначав, що основні принципи права 

являють собою положення, що виражають загальну спрямованість і найбільш 

суттєві риси змісту правового впорядкування суспільних відносин [17, с. 17].  

Дещо схожої думки дотримується і І.Я. Кисельов, який визначає 

основні принципи правового регулювання праці (трудового права) як керівні 
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ідеї, основні напрямки, вихідні засади, що являють собою орієнтири у 

формуванні даної правової галузі [18, с. 56]. 

П.Д. Пилипенко визначає, що принципами трудового права як системи 

норм, покликаних забезпечувати трудові й тісно пов’язані з ними відносини, 

є засадничі ідеї, що визначають сферу його дії, порядок установлення прав та 

обов’язків суб’єктів, гарантії захисту їх прав і законних інтересів. Це 

своєрідна система координат, у рамках якої розвивається вся галузь і 

одночасно вектор, який указує напрям цієї галузі [19, с. 56]. 

На думку А.Ф. Нуртдінової, принципи трудового права – це основні 

ідеї, вихідні положення або загальні засади, що виражають сутність 

трудового права, визначають єдність і загальну спрямованість розвитку 

галузі. Вони закріплені у Конституції України та Кодексі законів про працю 

України. Їх зміст визначається і в результаті аналізу трудоправових норм. 

У своїй роботі С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко визначають 

принципи права як відправні ідеї існування права, які виражають 

найважливіші закономірності і підвалини даного типу держави і права, є 

однопорядковими із сутністю права і становлять головні його риси, 

відрізняються універсальністю, вищою імперативністю і загальновизнаністю, 

відповідають об’єктивній необхідності побудови і зміцнення певного 

суспільного ладу [20, c. 39]. Даний підхід є більш розширеним і відображає 

основні риси даної категорії.  

У свою чергу, К.М. Гусов і В.М. Толкунова визначають основні 

принципи правового регулювання праці як головні положення, що стисло 

відображають сутність чинного трудового законодавства. 

На відмінність принципів від інших подібних суспільних категорій 

вказує О.В. Смирнов. Він зазначає, що принципи права відрізняються, 

зокрема, від принципів юридичної науки, правосвідомості, правотворчості, 

перш за все, тим, що, будучи необхідним атрибутом права, вони 

характеризують його якісні особливості саме як регулятора поведінки людей. 
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Тому ці принципи є не що інше, як принципи нормативно-юридичного 

регулювання суспільних відносин [21 с. 11]. 

К.П. Уржинський під принципом трудового права розуміє прямо 

закріплене юридичними нормами або таке, що виводиться з них шляхом 

тлумачення, і розвинуте ними керівне відправне положення (ідея), що 

відображає закономірності правового регулювання трудових відносин [195, 

с. 124]. 

Слід звернути увагу на думку А.М. Колодія, який виокремлює головні 

ознаки принципів права, а саме: 1) регулятивність, яка полягає в тому, що 

принципи, зафіксовані у праві, набувають значення загальних правил 

поведінки, що мають загальнообов’язковий, державно-владний характер; 

2) внутрішня єдність, що проявляється в їх системно-структурній внутрішній 

збалансованості, несуперечливості, інтегрованості й, водночас, 

диференційованості на певні види; 3) об’єктивна зумовленість, під якою слід 

розуміти їх відповідність характеру суспільних відносин, економічним, 

політичним, ідеологічним процесам, що відбуваються в соціумі; 

4) ідеологічність, яка означає, що вони (як і право загалом) є формою 

суспільної свідомості, яка здійснює ідейний, інформаційно-виховний вплив 

загального характеру, тобто виконує функцію загального закріплення 

суспільних відносин, що й дає можливість розглянути їх з позиції певних 

ідей, керівних засад [22 с. 136]. 

Дослідник О.Я. Лаврів виступає за трактування принципів трудового 

права України як «… закріплених у нормах або таких, що виводяться з них, 

основних і керівних положень, які відображають найбільш істотні риси 

змісту і застосування норм трудового права та напрями його подальшого 

розвитку, характеризуються універсальністю, імперативністю загальною 

значущістю, об’єктивною обумовленістю, регулятивністю, 

ваємоузгодженістю, системністю та визначеністю предмета правового 

регулювання» [196, с. 185]. 
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У науці трудового права існують різні підходи до ознак і класифікації 

будь яких соціальних явищ, зокрема і принципів. Так, Л.С. Явич робить 

висновок, що із гносеологічної точки зору важливим є те, що терміни 

«принцип», «закономірність» і «сутність» тісно взаємопов’язані, а 

однопорядковий їх характер дає підстави визначати юридичні принципи 

через закономірності розвитку суспільства і права або через сутність і 

головний зміст останнього [23 с. 9-23]. У даному випадку ми бачимо, що 

автор намагався визначити принципи через сутність розвитку суспільства і 

права. Виділивши дані принципи, можна виділити й ознаки. Саме такому 

підходу Л.С. Явич віддавав перевагу. 

Значну увагу дослідженню системи принципів трудового права як 

науково обґрунтованої класифікації керівних положень приділив 

О.М. Ярошенко. Вчений запропонував поділити їх за визначеними 

критеріями на такі види: 

– загальноправові принципи –  властиві всім галузям вітчизняного 

права, у тому числі й трудовому (принципи верховенства права, законності, 

демократизму, захисту прав людини, рівноправності, гуманності та ін.); 

– міжгалузеві принципи – ті, що поширюються на декілька галузей 

права: принципи свободи праці та заборони примусової праці, соціального 

партнерства, всебічного захисту материнства і дитинства, свободи створення 

та діяльності об’єднань громадян, принцип свободи праці, заборона 

використання примусової праці, принцип диспозитивності, принцип рівності 

громадян перед законом і судом та ін.; 

– галузеві принципи –  ті, які  відображають специфіку норм 

трудового права, їх спрямованість. Принципи трудового права, будучи 

вираженням істотного в цій галузі права, пов’язані з усіма або з більшістю 

правових інститутів, що її складають (принципи поєднання централізованого 

та локального регулювання праці, свободи трудового договору, єдності та 

диференціації правового регулювання праці, участі представників 
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працівників у регулюванні відносин у сфері праці, забезпечення працівників 

мінімальними державними гарантіями у сфері праці тощо); 

– внутрішньогалузеві принципи – відображають суть групи норм 

певного інституту цієї галузі права [20, с. 42-43]. 

Розглянувши підходи до визначення принципів права та принципів 

трудового права, ми вважаємо за необхідне зазначити, що принципи 

стажування потрібно розглядати як цілісну систему, оскільки погоджуємося з 

думкою Л.Б Тіунова, який зауважує, що аспект, ракурс дослідження, що 

передбачає розгляд об’єкта як складного, багатогранного й різноякісного 

явища, який складається з елементів, зв’язки між якими утворюють відносно 

незмінну структуру й забезпечують його цілісність 24, с. 12. 

На наш погляд, до принципів, які відносяться до стажування, слід 

віднести наступні: законності, рівності або рівноправності, єдності і 

диференціації. 

Перший принцип (законності), який слід розглянути, є 

основоположним. Він виступає загальним принципом і відображається на 

конституційному рівні. Зміст принципу законності полягає у верховенстві 

закону та права й відповідності іншим нормативно-правовим актам. 

Загалом, законність – це суспільно-політичний режим, який складається у 

суспільстві на основі суворого дотримання правових норм усіма суб’єктами 

правових відносин. Відповідно до ч. З ст. 259 КЗпП України вищий нагляд за 

додержанням і правильним застосуванням законів про працю здійснюється 

Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. 

Значення законності як принципу трудового права можна зрозуміти через 

з’ясування принципів законності. Основні з них такі: загальність або 

безумовна обов’язковість правових норм для всіх суб’єктів; єдність 

законності; верховенство закону в системі джерел права; взаємний зв’язок 

законності і правової культури; недопустимість протиріччя законності і 

доцільності; невідворотність юридичної відповідальності. Дотримання 
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законності передбачає застосування правової норми відповідно до її духу і 

букви. Доки закон (або інший нормативний акт) не скасовано або не змінено 

у встановленому порядку, він повинен суворо, беззаперечно виконуватися. 

Всі ці положення загальновизнані юридичною наукою [25, c. 691]. 

Важливість даного принципу говорить сама за себе. Якщо порушено даний 

принцип, то всі інші принципи теж тягнуть за собою негативні наслідки. 

Тому проходження стажування працівником повинно відповідати правовим 

нормам. Порушення даного принципу призведе до порушення правопорядку, 

яке вплине на стан відносин між працівником і роботодавцем. 

Наступний принцип – принцип рівності або рівноправності. Принцип 

рівноправності виявляється у наділенні усіх громадян, які вступають на 

роботу, й усіх працівників рівними правами, у створенні умов для рівності 

можливостей, забороні дискримінації. Зміст цього принципу зводиться до 

двох моментів: відсутності незаконних привілеїв та заборони 

дискримінації. Рівність або формальна рівність, полягає в рівних 

можливостях, реалізація яких залежить від таланту, хисту, розуму й 

підприємливості кожної людини [26 с. 170-172]. 

Даний принцип рівності прав і можливостей працівників закріплений у 

ст. 1 Конвенції МОП № 111 про дискримінацію в галузі праці та занять 1958 

року, відповідно до якої термін «дискримінація» охоплює: а) будь-яке 

розрізнення, недопущення або перевагу, що робиться за ознакою раси, 

кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, іноземного походження 

або соціального походження і призводить до знищення або порушення 

рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять; b) будь-яке 

інше розрізнення, недопущення або перевагу, що призводить до знищення 

або порушення рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять 

і визначається відповідним членом Організації після консультації з 

представницькими організаціями роботодавців і працівників, де такі є, та з 

іншими відповідними органами [27]. З даного принципу випливає те, що при 

виявленні працівником бажання проходити стажування добровільно чи при 
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обов’язковому стажуванні, яке передбачено законом або іншими 

нормативними актами, роботодавцю забороняється висловлювати відмову 

працівнику, пов’язану з дискримінацією.  

Нормативне закріплення даного принципу має місце і в Законі України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08 

вересня 2005 року [28], метою якого є досягнення паритетного становища 

жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом 

правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. У 

даному випадку відмова в проходженні стажування у зв’язку з статевою 

приналежністю забороняється.  

Принцип єдності і диференціації правового регулювання трудових 

відносин – один з найстаріших принципів трудового права. Цей принцип, як 

видно з його назви, передбачає подвійну мету: встановлення єдиних, 

однакових умов праці для всіх найманих працівників і, водночас, 

диференціацію умов праці для певних категорій працівників за певних 

обставин. 

Слід звернути увагу на підхід до даного принципу В.С. Венедіктова, 

який обґрунтовано зробив висновок про наявність у трудовому праві 

принципу єдності й диференціації правового регулювання трудових 

відносин. З цього приводу автор зазначає: «Сутність даного принципу 

полягає в тому, що держава, з одного боку, прагне до створення єдиних для 

всіх умов у сфері праці, але в той же час вона використовує й 

диференційований підхід до правового регулювання праці окремих категорій 

працівників і праці в певних умовах. Всі підстави диференціації можна 

умовно розділити на дві групи: а) об’єктивні, б) суб’єктивні. Об’єктивні 

умови праці як підстави диференціації, в свою чергу, залежать від наступних 

обставин: від народногосподарського значення галузі виробництва 

(залізничний транспорт, морський і річковий флот, цивільна авіація і т.д.); від 

конкретних виробничих умов праці (гарячі цехи, підземні роботи й інші 

шкідливі умови праці); від характеру трудового зв’язку між працівником і 



25 
 
власником або уповноваженим ним органом (постійний працівник, 

тимчасовий працівник, сезонний працівник). До суб’єктивних підстав 

диференціації відносяться статеві і фізіологічні особливості організму 

працівника: праця жінок, праця молоді, праця інвалідів. Диференціація 

трудового законодавства може бути проведена залежно від форм дії правових 

норм. З цієї точки зору розрізняють загальні і спеціальні норми. Загальні 

правові норми – це норми, які сформульовані без урахування особливостей 

виробництва і особистості. Вони поширюються на всіх без винятку 

працівників, застосовуються без застережень і будь-яких винятків. 

Спеціальні правові норми – це норми, які поширюються на певне коло 

працівників. Вони, в свою чергу, діляться на норми-вилучення, норми-

доповнення та норми-пристосування. До норм-вилучення відносяться правові 

положення, які встановлюють певні винятки із загального правила. 

Наприклад, згідно із ст. 16 Закону України «Про державну службу» державні 

службовці не можуть брати участь у страйках і здійснювати інші дії, які 

перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу. Норми-

доповнення – це норми, що встановлюють додаткові умови в порівнянні з 

загальними. Наприклад, встановлюють додаткові пільги для працівників 

органів внутрішніх справ. Норми-пристосування – це такі правові приписи, 

які адаптують загальну норму, зміст загального правила поведінки до певних 

умов. Приклад такої норми – правові приписи, які регламентують процес 

розвитку службово-трудових відносин державних службовців» [29, с. 24-25]. 

Даний принцип проявляється через єдність правового регулювання і 

забезпечується переважно нормами централізованого рівня. Зокрема, це 

норми Кодексу законів про працю України, які мають загальний характер, а 

також норми спеціальних постанов Кабінету Міністрів України: «Питання 

навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-

педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та 

наукових установах за кордоном» від 13.04.2011 № 1015, «Про затвердження 

Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення 
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кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних 

служб» від 02 жовтня 2013 року № 729. 

Розглянувши всі принципи, на яких базується стажування, ми дійшли 

висновку, що стажування являє собою цілісну систему. Саме системний 

підхід дав можливість розкрити значення та сутність принципів стажування, 

виокремити дану правову категорію серед інших суміжних категорій.  

Підсумовуючи вищевикладений матеріал, зазначимо, що стажування є 

одним із способів професійного навчання працівників, оскільки саме за 

допомогою стажування працівник набуває відповідних знань, умінь і 

навичок, а також підвищує свою кваліфікацію. Так як і в доктрині трудового 

права, і на законодавчому рівні відсутнє визначення стажування, то ми 

дійшли висновку, що воно повинно мати право на існування і виділили його 

в окрему правову категорію. Як у кожному незалежному понятті, в 

стажуванні виділили окремі ознаки, які притаманні лише йому. Ознаки 

стажування свідчать про те, що дана правова категорія заслуговує на окреме 

існування.  

 

1.2  Організаційно-правове регулювання стажування (методи, 

форми і види стажування) 

Розбіжність поглядів науковців на визначення стажування як правової 

категорії ускладнює підхід до виділення його форм і методів регулювання. 

Як у доктрині трудового права, так і в основних нормативно-правових актах 

відсутнє положення стосовно виділення категорій, які відносилися б до 

стажування.  

Слід наголосити на тому, що в теорії трудового права існують положення 

щодо ототожнення понять «метод» і «форма» [30, 4]. У доктрині права присутня 

плутанина цих інститутів при їх застосуванні. Це відбувається через брак єдиних 

підходів до їх класифікації. Однак подальше викладення показує, що розвиток 

юридичної науки не може ґрунтуватися лише на емпіричному аналізі нормативної 
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дійсності. Повинні вдосконалюватися загальнотеоретичні конструкції відповідно 

до реалій сучасного права [31]. 

Метод регулювання певних відносин є одним із основних критеріїв 

віднесення їх до сфери дії певної галузі права. Кожна з галузей права 

характеризується своєрідністю методу, неповторним поєднанням різних 

правових прийомів регулювання, що виникають у певній сфері людської 

діяльності [197, с. 10]. 

У цьому контексті варто звернути увагу на загальне визначення даного 

поняття, яке наводить О.М. Вітченко. Він зазначає, що метод правового 

регулювання необхідно розглядати у двох аспектах: по-перше, як загальний метод, 

що властивий системі права, який вбирає всі правові особливості цієї системи, по-

друге, як галузевий метод правового регулювання [32]. З даного визначення 

випливає те, що всі методи можна поділити на загальні і спеціальні. Зазвичай 

такий поділ найбільш часто трапляється в доктрині трудового права. 

Способи і методи є тими категоріями, за допомогою яких визначається 

структура правового регулювання з позицій теорії. В юридичній літературі 

можемо зустріти позицію авторів, які визначають метод через спосіб, що 

вказує на ототожнення даних понять. Прикладом може служити наукова 

позиція М.І. Матузова, який під методом правового регулювання розуміє 

«певні прийоми, способи, засоби впливу права на суспільні відносини» [198, 

с. 354]. 

З приводу методу правового регулювання слушну думку висловив 

О.І. Процевський, на думку якого метод правового регулювання розкривається 

тільки в характері норм, що визначають співвідношення волі суб’єктів та їхнє 

правове становище в правовідносинах [33]. 

Досить точно, на наш погляд, підійшов до визначення методу правового 

регулювання В.І. Щербина, який у своїх дослідженнях зазначив, що обрання того 

методу, за допомогою якого здійснюється найефективніший процес 

правового регулювання, обумовлено природою відносин, які належать до 

предмета тієї або іншої галузі права [199, с. 17]. 
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Із зазначеного визначення ми бачимо, що дане поняття узагальнює підхід до 

розуміння методу правового регулювання, тому що стосується більш деталізації. 

Потрібно зазначити, що у своїй роботі дослідник Р.З. Лівшиць виділяє загальний 

метод правового регулювання, так як він вирізняється винятковою конкретністю 

нормативного припису, завдяки якому встановлюється не взагалі стан волі, а 

ситуація, що має на меті настання результату з певним видом і певною мірою 

об’єктивованої поведінки [34, с. 52]. Розглянувши загальний метод правового 

регулювання, перейдемо до розгляду так званого галузевого методу. 

В.М. Горшеньов розглядає поняття методу правового регулювання як 

своєрідний спосіб впливу на суспільні відносини з метою їх врегулювання, 

що виражається у встановленні за допомогою норми права визначеного 

(можливого і належного) стану волі суб’єктів у їх взаємовідношеннях один з 

одним, а також щодо бажаних результатів їх поводження [200, с. 107].  

О.М. Вітченко стверджує, що складові змісту галузевого методу – це не 

сума відокремлених, нічим не пов’язаних між собою і регульованих відносинами 

явищ, а струнка система правових засобів, закладених законодавцем з 

урахуванням предмета правового регулювання в тій або іншій галузі права, таких, 

що визначають своєрідність конкретної галузі порівняно з іншими [35, с. 142]. 

Вчені С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко виділяють саме метод трудового 

права, який виражається в тому, що це сукупність прийомів та способів, за 

допомогою яких здійснюється регулювання трудових та пов’язаних із ними 

відносин [11, с. 19]. 

У науці трудового зазвичай виділяють такі особливості методу 

правового регулювання трудових відносин:  

1. Поєднання централізованого та локального регулювання 

суспільних відносин у сфері праці. Воно проявляється у виданні державою 

законодавчих та інших правових норм, мета яких – захистити працівника від 

надмірної експлуатації з боку роботодавця.  
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2. Рівноправ’я сторін трудових відносин. Трудові відносини 

базуються на рівноправ’ї між сторонами, всі учасники рівня у свої правах і не 

можуть бути в них обмежені.  

3. Договірний характер праці. Працівники реалізують право на 

працю шляхом укладення трудового договору з роботодавцем, про всі умови 

співпраці сторони домовляються, а потім укладають дану угоду. 

4. Участь працівників та їх об’єднань у формуванні змісту 

трудових правовідносин. Проявляється через громадянські форми, що разом 

із роботодавцем формують зміст трудових правовідносин. 

5. Своєрідність захисту трудових прав. Йдеться про діяльність на 

всіх рівнях відповідних органів по захисту трудових прав та інтересів 

працівників. 

Так, у власному досліджені О.І. Процевський сформулював тлумачення 

методу трудового права через три складові: 1) характер взаємовідносин 

сторін, який впливає на правове становище суб’єктів трудового 

правовідношення (рівність або підпорядкування); 2) ступінь визначеності 

наданих прав, який виявляється у характері норм трудового права 

(імперативному або диспозитивному); 3) порядок встановлення прав і 

юридичних обов’язків суб’єктів трудових відносин (безпосередньо законом 

або нормативною угодою) [33, с. 130-156]. 

Ми не можемо залишити поза увагою той факт, що деякі науковці 

відносять до методу правового регулювання трудових відносин комплексний 

характер, який характеризується імперативним та децентралізованим 

регулюванням. Тому важливо звернути увагу на думку Р.3. Лівшиця. 

Дослідник у своїй роботі зауважує на тому, що питання, яке віднесене до 

методів правового регулювання і стосується заробітної плати, регулюється 

шляхом поєднання двох методів її правового регулювання – 

централізованого і децентралізованого. При цьому перший полягає у 

державно-нормативній регламентації певних відносин, другий – у 
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визначених державою межах можливості самих учасників правовідносин 

самостійно автономно врегулювати свої взаємини [190, с. 27]. 

Ключовим моментом також вважається те, що сучасні тенденції 

розвитку трудового права характеризуються розширенням сфери договірного 

регулювання. На нашу думку, така позиція вчених цілком відповідає реаліям 

сьогодення і базується на перевагах договірного встановлення умов праці. 

Насамперед, це можливість працівників і роботодавців виражати й 

узгоджувати свої інтереси у сфері праці з урахуванням особливостей 

організації праці в конкретному регіоні галузевої і локальної специфіки. У 

сфері трудового права договірне регулювання може мати дві форми: 

індивідуальне і колективне, що фактично означає існування системи 

договорів (індивідуальних і колективних) [191, с. 87]. Тому, виходячи з 

вищенаведеного, зазначимо, що методи правового регулювання трудових 

відносин у сфері стажування можуть бути різними. Розглянувши особливості 

правового регулювання методу трудових відносин, можемо простежити, що 

за допомогою деяких методів відбувається регулювання стажування. В 

залежності від форми стажування застосовуються різні методи правового 

регулювання трудових відносин. Також можливе застосування 

загальноюридичних методів, таких як імперативний і диспозитивний. Тому в 

залежності від форми і виду стажування буде застосовуватися відповідний їм 

метод, як загальний, так і спеціальний. 

У науці трудового права немає єдиної позиції відносно форм 

стажування. Щоб виділити дані форми нашого поняття, слід проаналізувати 

нормативно-правові акти нашої держави, з яких є можливість виділити, на 

наш погляд, такі основні форми стажування, які містять свої види.  

Розглянувши низку нормативно-правових актів слід виділити наступні 

основні форми стажування: 

1) стажування, пов’язане з особами, які не перебувають у трудових 

відносинах; 

2) стажування з особами, які перебувають у трудових відносинах. 
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Зазначивши дані форми стажування, зупинимося на їхньому більш 

детальному аналізі, який розкриє їх значення і роль у трудових відносинах. 

Однією із форм стажування є стажування, пов’язане з особами, які не 

перебувають у трудових відносинах, яке на даний момент набирає великої 

популярності на території нашої держави. Основною особливістю даної 

форми стажування є те, що воно може існувати як студентське стажування, 

так і наукове, особа може не перебувати в трудових відносинах. Тому дане 

стажування можна віднести як до сфери відносин, які передують трудовим 

відносинам, так і до відносин, які випливають із трудових, тобто особи 

уклали договір чи контракт, але виникла необхідність збільшити свою 

професійну майстерність. У цьому і полягає особливість даної форми, яка дає 

можливість виділити її як окрему форму стажування. Тому вважаємо за 

необхідне зупинитися на ній більш детально. 

 Одним із ключових нормативно-правових актів, які регулюють дане 

питання, є постанова КМУ «Питання навчання студентів та аспірантів, 

стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих 

навчальних закладах та наукових установах за кордоном» від 13.04.2011 

№ 411. Мета даного акта – визначити механізм організації навчання 

студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних 

працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах 

за кордоном. Даний акт також відображає мету стажування, а саме в п. 2 

постанови зазначено, що метою навчання та стажування є підвищення рівня 

теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і 

науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень з 

використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми 

унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і 

викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення 

наукових контактів [36]. Виходячи з даної норми, ми можемо чітко зазначити 

те, що законодавець виділяє ключові моменти в стажуванні, а саме 

підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки. На основі цього 
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можемо стверджувати, що стажування спрямоване саме на цей аспект, а не на 

перевірку підготовки працівника. 

Законодавець, виділивши мету стажування, встановив те, 

що основними завданнями навчання та стажування для студентів та 

аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників є: 

1) оволодіння знаннями у галузях науки, техніки та вищої освіти; 

2) проведення фундаментальних та/або прикладних наукових 

досліджень; 

3) набуття практичного досвіду з трансферу технологій та управління 

інноваційною діяльністю [36]. 

Аналіз даного акта підвереджує те, що стажування як правова категорія 

з власною метою та завданням має місце на окреме існування і повинно бути 

відображене в проекті Трудового кодексу України. 

Якщо розглядати даний вид стажування більш детально, то можна 

простежити наступне: Закон України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII, а саме ст. 34, регулює 

наукове стажування, де зазначено, що наукові (науково-педагогічні) 

працівники, аспіранти та докторанти можуть направлятися науковими 

установами (вищими навчальними закладами) на наукове стажування, у тому 

числі довгострокове, до інших наукових установ та вищих навчальних 

закладів, у тому числі за кордон [37]. Розглянувши мету такого стажування, 

можемо сказати, що вона повністю за формою і змістом збігається з метою, 

яка відображена в постанові КМУ «Питання навчання студентів та 

аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 

провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном». 

У результаті можемо вказати, що даний вид стажування хоч і 

поділений на підгрупи (на студентське і наукове стажування), мета і завдання 

збігаються, а відмінність їх полягає лише в суб’єктивному складі. 
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Наступним формою є стажування осіб, які перебувають у трудових 

відносинах. Це один з найбільш поширених видів стажування, який 

використовується на практиці.  

Враховуючи демографічну ситуацію в Україні, зазначимо, що стає 

очевидним, що найближчим часом буде досить складно вирішувати 

економічні проблеми за рахунок простого нарощування чисельності 

зайнятого населення. Усе більшого значення набувають якісні 

характеристики трудового потенціалу суспільства та окремих підприємств: 

кваліфікація, професіоналізм, здатність до отримання знань упродовж всього 

трудового життя [38, с. 87]. 

Для того щоб розглянути даний вид, потрібно більш детально 

зупинитися на визначенні кваліфікації, так як через це поняття виражається 

суть даного виду стажування.  

Так, у свої роботі В.М. Жарков характеризує кваліфікацію як ступінь 

підготовленості трудящого, що дозволяє виконувати роботи певного рівня 

складності, наявність певних теоретичних знань і практичного досвіду [39, 

c. 119]. Тобто можна сказати, що кваліфікація випливає з даного визначення 

як показник, який характеризує рівень підготовленості особи. 

Дещо інший підхід у Є.П. Ціндяйкіна, який характеризує дане поняття 

наступним чином: «Кваліфікація – це ступінь і вид професійної навченості, 

тобто рівень підготовки, досвіду, знань з даної спеціальності, визначається 

для робітників розрядами робіт, які вони виконують» [40, c. 18]. Цілком 

погоджуємося з даним твердженням. Якщо розглядати дане питання через 

призму зазначеного, то ми можемо спостерігати те, що кваліфікація цілком 

залежить від рівня підготовки, досвіду, знань з даної спеціальності, тобто 

ключових елементів, які набуваються працівником під час проходження 

стажування. 

Також досить цікавим є підхід Є.А. Голованової до визначення поняття 

кваліфікації, яка дійшла висновку, що кваліфікація визначається рівнем 

освіти і спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається завдяки 



34 
 
реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм 

підготовки, і, в цілому, має відповідати колу і складності професійних 

завдань та обов’язків. Спеціалізація пов’язана як з конкретною галуззю 

знань, використовуваними інструментами й устаткуванням, так і з 

продукцією, яка виробляється, чи послугами, що надаються [41, c. 13]. 

Розглянувши дані підходи до визначення кваліфікації, ми цілком 

можемо стверджувати, що стажування у зв’язку з підвищенням кваліфікації 

використовується сторонами трудових відносин для формування у 

працівника професійної обізнаності, формування професійних знань та 

навичок, необхідних для виконання покладених на нього обов’язків.  

Слід звернути увагу на ст. 201 КЗпП України, відповідно до якої для 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників, особливо 

молоді, власник або уповноважений ним орган організовує індивідуальне, 

бригадне, курсове та інше виробниче навчання за рахунок підприємства, 

установи, організації. Розглянувши дану норму, ми можемо сказати, що 

стажування в даному випадку проходить виключно в межах трудових 

відносин і організація та проведення підготовки лежить виключно на стороні 

роботодавця. Гарантією захисту прав працівників у цьому випадку виступає  

ст. 122 КЗпП України, де зазначено, що працівник направляється на 

стажування наказом керівника підприємства зі збереженням за ним місця 

роботи (посади) та відповідних виплат, передбачених діючим 

законодавством [1]. 

Також важливою інформацією є те, що підвищення кваліфікації  

робітників – це професійно-технічне навчання робітників, що дає змогу 

розширювати і поглиблювати раніше здобуті знання, уміння і навички на 

рівні вимог виробництва чи сфери послуг. 

Підвищення кваліфікації робітників здійснюється шляхом навчання на 

виробничо-технічних курсах, курсах цільового призначення. Форми 

підвищення кваліфікації робітників визначаються роботодавцями:  

 виробничо-технічні курси; 
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 курси цільового призначення; 

 інші форми підвищення кваліфікації робітників, що визначаються 

роботодавцями [3]. 

Тому підвищення кваліфікації ми можемо простежити, звернувшись до 

вищезгаданого положення, де зазначено шляхи, за допомогою яких 

відбувається це підвищення:  

 – виробничо-технічні курси – вони призначені для підвищення 

кваліфікації, поглиблення та розширення знань робітників, їх навиків та 

вмінь до рівня, що відповідає вимогам виробництва за професією, якою вони 

вже володіють. Успішне закінчення курсів є доконечною умовою для 

присвоєння робітникам вищого кваліфікаційного розряду (класу, категорії, 

групи) та професійного зростання; 

– курси цільового призначення – тут робітники вивчають нове 

обладнання, вироби, товари, матеріали, послуги, сучасні технологічні 

процеси, засоби механізації та автоматизації, що використовуються на 

виробництві, правила та вимоги їх безпечної експлуатації, технічну 

документацію, ефективні методи організації праці тощо [42].  

Слід звернути увагу на те, яку помилку допустив законодавець у 

нормах, які регулюють стажування. Так, одним із актів, який регулює даний 

вид стажування, є Закону України «Про вищу освіту». Розглянувши норму 

п. 4 ст. 47, маємо не погодитися з нею, так як суть її виражається через 

професійне навчання працівника, де зазначено, що професійне навчання 

працівників робітничим професіям включає первинну професійну 

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і може 

здійснюватися безпосередньо у роботодавця або організовуватися на 

договірних умовах у професійно-технічних навчальних закладах, на 

підприємствах, в установах, організаціях, а працівників, які за класифікацією 

професій належать до категорій керівників, професіоналів і фахівців, – 

перепідготовку, стажування, спеціалізацію та підвищення кваліфікації і може 
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організовуватися на договірних умовах у вищих навчальних закладах. 

Законодавець відокремив підвищення кваліфікації від стажування, в 

результаті чого допустив помилку. По суті, підвищення кваліфікації є видом 

стажування, що унеможливлює його виокремлення. Тому в цій частині слід 

внести відповідні зміни до законодавства.  

Таким чином, суть даної форми полягає в тому, що їй підлягають 

особи, які перебувають у трудових відносинах із роботодавцем і у яких є 

домовленість про проходження даного стажування, в результаті якого 

працівник підвищить свій професійний рівень, що в подальшому дасть змогу 

виконувати йому обумовлену з роботодавцем трудову функцію.  

Розглянувши основні форми стажування, ми дійшли висновку, що 

зазначене правове явище досить складне у своїй структурі, з даних форм ми 

можемо виділити такі основні види стажування: 

1) добровільне; 

2) обов’язкове. 

Слід розпочати з розгляду добровільного стажування. На наш погляд, 

добровільне стажування здійснюється на основі добровільного 

волевиявлення особи, яка бажає пройти стажування. Тому умови і порядок 

здійснення добровільного стажування повинні визначатися правилами, що 

встановлюються суб’єктами, які проводять стажування, або визначатися в 

умовах договору про проходження стажування, які не повинні суперечити 

нормам законодавства про працю.  

Добровільне стажування може існувати в будь-якій формі, так як особа 

самостійно вибирає зручний для неї варіант і може укласти договір про 

стажування будь з ким і будь-де. Приклад даного виду міститься в наказі 

МОН України «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань 

науковим і науково-педагогічним працівникам» від 14.01.2016 № 13, де 

зазначено, що вчене звання присвоюють за умови, що дані особи пройшли 

навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, 

науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР 
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та/або ЄС або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які 

фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, 

свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли 

участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, 

симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ОЕСР [42]. Отже, 

можна побачити, що працівнику даний вибір, за яким можливе присвоєння 

вченого звання і стажування може бути замінене іншими видами діяльності і 

не є обов’язковим. 

Повернемося до другого виду стажування, такого як обов’язкове 

стажування. Суть даного 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.  

Прикладом даного виду стажування є стажування, яке є необхідною 

умовою для здійснення працівником певного виду професійної діяльності. Це 

чітко проявляється під час стажування, коли лікарі, які не працюють понад 

три роки за конкретною лікарською спеціальністю, допускаються до 

медичної практики тільки після проходження стажування. 

Дана норма затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 17.03.1993 № 48, а саме п. 1 [43]. 

Ще один вид стажування, яке є обов’язковим для проходження, 

регулюється Законом України «Про Національне антикорупційне бюро 

України» від 14.10.2014 № 1698-VII. Саме в ст. 14 даного закону визначено 

стажування працівників Національного бюро, де в пункті 1 зазначено, що 

особи, які не мають попереднього досвіду роботи в державних органах на 

посадах, пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням 

досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади 

детектива проходять обов’язкове стажування в Національному бюро строком 

до одного року. Тобто працівник в обов’язковому порядку повинен пройти 
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стажування, в разі його не проходження не буде допущений до виконання 

своїх трудових обов’язків [44]. 

Дещо схожий приклад обов’язкового стажування наведено в Типовому 

положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці, затвердженому наказом Державного комітету України з 

нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15. Розглянемо п. 7.1 цього 

нормативно-правового акта, де зазначено, що прийняті працівники після 

проведення первинного інструктажу на робочому місці до початку 

самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих 

працівників пройти стажування протягом не менше ніж 2-15 змін або 

дублювання не менше 6 змін. Даний процес передбачає, що працівник, який 

володіє відповідними знаннями, уміннями і навичками, повинен більш 

глибоко вивчити і знати правила безпечної експлуатації технічного 

оснащення, технологічних та посадових інструкцій та інструкцій з охорони 

праці; оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях в 

нормальних та аварійних умовах; освоїти в конкретних умовах технологічні 

процеси й устаткування та методи безаварійного управління ними з метою 

забезпечення правил безпеки праці. 

Слід зауважити, що працівник хоч і не виконує трудову функцію, але 

він перебуває у трудових відносинах. Дане стажування має на меті сприяти 

забезпеченню безпечної трудової діяльності працівника в майбутньому. 

Розглянувши методи, за допомогою яких може здійснюватися правове 

регулювання стажування, а також форми його впровадження і виділивши 

види, ми прийшли до наступних висновків. Залежно від форми і виду 

стажування можуть застосовуватися різні методи правового регулювання. До 

стажування, яке проходять особи, котрі не перебувають у трудових 

відносинах, і яке, в свою чергу, є добровільним, у більшості випадків буде 

застосовано диспозитивний метод. Він надає можливість самим учасникам 

правовідносин самостійно визначати свою поведінку в рамках правових 

приписів. Що стосується спеціальних методів, то в даному випадку буде 
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застосовано договірний характер праці. Саме за цих обставин 

правовідносини реалізуються на договірних засадах, відбувається поєднання 

централізованого та локального регулювання суспільних відносин у сфері 

праці за допомогою відповідних нормативно-правових актів. Що стосується 

стажування осіб, які перебувають у трудових відносинах, можна зазначити 

наступне. Якщо розглядати цю форму як добровільний вид, то в принципі до 

неї будуть застосовуватися в переважній більшості ті ж самі методи, про які 

ми зазначали вище. Але при обов’язковому виді стажування спостерігається 

суттєва відмінність. Вона полягає в тому, що до такого виду буде 

застосуватися імперативний метод регулювання відносин. Даний метод 

базується на використанні владних юридичних приписів, які не допускають 

відступів від чітко встановленого правила поведінки. Якщо вести мову про 

спеціальні методи, то вони будуть в переважній більшості такі як і в 

попередній формі стажування. Таким чином, методи, форми і види 

складають структуру стажування. Вони дають змогу більш детально вивчити 

даний юридичний феномен. 

 

1.3 Відмежування стажування від суміжних правових явищ 

Наука і практика трудового права по-різному тлумачить термін 

«стажування». Спостерігається значне розходження поглядів на дане 

поняття, досить часто траплялося випадки, коли стажування ототожнюють з 

такими поняттями, як «професійне навчання», «первинна професійна 

підготовка», «перепідготовка», «випробування», «атестація», «конкурс» та 

«практика». Саме тому відсутній єдиний підхід до трактування даного 

терміна.  

Вищезазначене породжує серйозні труднощі при розумінні його змісту, 

закріпленні даного терміна на законодавчому рівні чи створенні відповідного 

акта, який би регулював дане питання. Також це вливає на практичне 

застосування даного поняття, що спричиняє певні складнощі реалізації його 

працівниками та роботодавцями.  
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Законодавство України оперує поняттями «професійне навчання 

працівників» та «професійна підготовка». На наш погляд, слід провести 

розмежування даних двох понять, щоб виділити їх відмінності від 

стажування. 

Право на професійне навчання є одним з основних трудових прав 

працівника. У ст. 2 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП 

України) передбачено, що держава створює умови для ефективної зайнятості 

населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці й підвищенню трудової 

кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, 

вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку [1]. 

 Так, відповідно до Закону України «Про професійний розвиток 

працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI професійним навчанням працівників є 

процес цілеспрямованого формування у них спеціальних знань, розвиток 

необхідних навичок та вмінь, які дають змогу підвищувати продуктивність 

праці, максимально якісно виконувати функціональні обов’язки, освоювати 

нові види професійної діяльності, що включає первинну професійну 

підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно 

до потреб виробництва [45]. На наш погляд, наведене положення досить 

детально розкриває дане поняття, хоча видається доцільним також 

проаналізувати думку вчених з цього приводу.  

Так, О.М. Лушніков свою думку з приводу професійного навчання 

висловив дещо по-іншому. Вчений визначає його як отримання професійних 

знань та практичного досвіду, необхідних для виконання певної роботи, 

групи робіт за певною професією, спеціальністю, кваліфікацію [46, с. 214].  

Ми вважаємо, що результатом професійного навчання є отримання 

особою первинної професійної підготовки. З цього приводу В.О. Єгоршин 

зазначає: «Первинна професійна підготовка працівників – здобуття 

професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робочої професії 

або спеціальності, що забезпечує відповідний рівень професійної 
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кваліфікації, необхідний для продуктивної трудової діяльності на 

підприємстві» [47, с. 142]. 

Поняття первинної професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників, як видів професійного навчання, 

містяться у Положенні про професійне навчання працівників на виробництві, 

затвердженому спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 №127/151. 

Так, у п. 2.2 передбачено, що для професійного навчання працівників на 

виробництві застосовуються такі його види, як первинна професійна 

підготовка робітників, перепідготовка робітників, підвищення кваліфікації 

робітників, перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації, 

стажування керівників, професіоналів та фахівців. Первинна професійна 

підготовка робітників – це професійно-технічне навчання осіб, які раніше не 

мали робітничої професії, що забезпечує рівень професійної кваліфікації, 

необхідний для продуктивної професійної діяльності. 

Первинна професійна підготовка працівників проводиться з особами, 

зарахованими на роботу на підприємстві учнями, які раніше не мали 

робітничої професії. Таке професійно-технічне навчання забезпечує рівень 

професійної кваліфікації нових працівників, необхідний для продуктивної 

професійної діяльності [48, с. 97]. Ми погоджуємося з даним визначенням, 

так як воно чітко відображає мету первинної професійної підготовки.  

Щоб вивести визначення професійного навчання, необхідно врахувати 

вищевикладене, а також звернутися до тлумачення слова «навчання», 

оскільки воно є ключовим в понятті «професійне навчання» У тлумачному 

словнику приведене наступне визначення досліджуваного терміна: 

«Навчання – це процес передавання й засвоєння знань, уміння, досвіду» 

Керуючись вищевикладеним, ми дійшли висновку, що професійне 

навчання – це тривалий процес, який спрямований на отримання особою 

первинних знань, умінь і навичок для освоєння певної професійної 

діяльності.  
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Далі слід перейти до розгляду іншої правової категорії – «професійна 

підготовка» – і відмежувати її від попередньої, спираючись на наступні 

факти й аргументи. Що стосується професійної підготовки, то тут слід 

розглянути наступні підходи до даного визначення. Так, Н.М. Салікова 

визначає професійну підготовку як процес отримання професійних знань та 

практичного досвіду, завершення якого дає можливість належним чином 

виконувати роботи первісної кваліфікації за певною професією, 

спеціальністю, посадою [49, с. 385].  

Вчений О.П. Єгоршин стверджує, що професійна підготовка 

здійснюється з метою одержання певної професії або спеціальності тим або 

іншим працівником і обов’язково передбачає різні рівні підготовки [47, 

с. 122].  

Дані підходи до визначення дають нам уявлення про те, що професійна 

підготовка також спрямована на отримання особою професійних знань та 

практичного досвіду, які необхідні для виконання певної трудової функції.  

Прихильником дещо іншого підходу є О.М. Кримська, яка зазначає, що 

професійна підготовка – це процес становлення та розвитку працівника на 

первинному професійному шляху за допомогою навчання у професійно-

технічних закладах та безпосередньо на виробництві [50, с. 417]. Ми не 

погоджуємося з даною думкою, так як на первинному шляху отримання 

професійних знань умінь і навичок у професійно-технічних закладах 

здійснюється за допомогою професійного навчання а не за допомогою 

професійної підготовки. Даного висновку ми дійшли, дотримуючись 

Концепції професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації незайнятого населення, у якій, зокрема, зазначено, що основною 

метою професійної підготовки незайнятих громадян є сприяння їм у 

працевлаштуванні шляхом отримання професії (спеціальності) або 

удосконалення кваліфікації та підвищення рівня їх конкурентоспроможності 

на ринку праці [51]. 
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Тому ми солідарні з думкою стосовно того, що зміст сучасної 

підготовки за тією чи іншою спеціальністю представлений у нормативній 

моделі компетентності – освітньо-кваліфікаційній характеристиці, яка 

відображає науково обґрунтований склад професійних знань, умінь і 

навичок. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога – це, по суті, 

зведені узагальнені вимоги до нього на рівні його теоретичного і 

практичного досвіду [201, с. 40]. 

Хочемо акцентувати увагу на тому, що слід зосереджуватися на 

практичній професійній підготовці, яка, в свою чергу, здійснюється в системі 

університетської освіти. Вона має суттєві відмінності від психолого-

педагогічної підготовки в педагогічних закладах, оскільки відзначається 

гнучкістю і варіативністю змісту та структури [202, с. 3-5]. 

У Положенні про систему підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців метою такої підготовки називається 

забезпечення потреб центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, інших органів й організацій, на які 

поширюється чинність Закону України «Про державну службу», у 

працівниках з високим рівнем професіоналізму та культури, здатних 

компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, 

впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам 

[52]. 

Досить вдалий підхід до визначення поняття демонструє М.А. Дебель, 

суть якого полягає в тому, що людина отримує знання, необхідні для 

вирішення професійних завдань. У неї формуються відповідні уміння і 

навички, виробляються способи компенсації недостатньо виражених, але 

важливих для професійної діяльності якостей. Деякі якості отримують свій 

розвиток в процесі тренування. Нарешті, в ході професійної підготовки 

формуються стосунки особи, мотиви трудової і професійної діяльності, 

трудові установки, рівень домагання, самооцінка, а також професійно 

важливі якості особи [53]. 
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Слід також звернути увагу на підхід до даних визначень С.І. Ожегова, 

відповідно до якого: професійне навчання – це передача особі, яка 

навчається, знань, навичок і практичного досвіду, а також поглиблення і 

вдосконалення їх, використання придбаного запасу знань, умінь і навичок у 

подальшому для досягнення встановлених державою освітніх ступенів; 

професійна підготовка – це передача особі, яка навчається та не має професії 

і спеціальності, знань, умінь і практичного досвіду з метою їх прискореного 

придбання для подальшого використання отриманих знань і виконання 

роботи або групи робіт первісної кваліфікації [54]. В деякій частині, а саме в 

тій, що відноситься до професійного навчання, ми погоджуємося, а в частині, 

що стосується професійної підготовки, ми не будемо солідарні з автором, так 

як професійну підготовку можуть проходити і особи, які мають відповідну 

спеціальність, кваліфікацію і працювали на посаді за певною професією.  

Також можемо погодитись з думкою М.Я. Соніна, який у своїй роботі 

зазначив, що проходити підготовку на виробництві може особа, яка має 

професію, особа отримує нову професію або нову спеціальність як уперше, 

так і повторно. 55, с. 267].  

І.М. Шопіна у даному контексті стверджує: «Мета професійної 

підготовки формується зовні системи освіти, обумовлена потребами 

суспільства та особистості і являє собою «замовлення» на підготовку 

спеціалістів. До того ж професійна підготовка повинна віддзеркалювати не 

лише сучасний стан науки, техніки, виробництва, суспільних відносин, але й 

перспективи їх розвитку. Формування мети професійної підготовки має 

починатися з визначення вимог практичної діяльності та трансформації їх в 

педагогічні цілі» [56, с. 148]. 

Розглянувши значення слова «навчання», слід також розтлумачити 

термін «підготовка», в результаті чого ми зможемо встановити відмінність 

між ними. «Підготовка – це запас знань, навичок, досвід тощо, набутий у 

процесі навчання, практичної діяльності». 
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Опрацювавши різні підходи до визначення професійної підготовки, ми 

дійшли висновку, що професійно підготовка – це процес, за допомогою якого 

особа поліпшує, а в деякій мірі й отримує протягом короткого часу певні 

теоретичні і практичні знання, уміння і навички.  

Слід наголосити на тому, що професійне навчання завжди передує 

професійній підготовці. Тому також важливо буде зауважити, що професійне 

навчання ніяким чином не пов’язане із стажуванням. Воно спрямоване на 

отримання первинної професійної підготовки, а стажування має на меті 

удосконалення, а також адаптацію даної первинної підготовки до умов ринку 

праці. Що стосується співвідношення понять «стажування» і «професійна 

підготовка», то вони тісно пов’язані, оскільки професійна підготовка включає 

в себе стажування як спосіб досягнення поставленої власної мети. 

Наступним важливим моментом є розмежування понять «стажування» 

та «перепідготовка». З цією метою більш детально зупинитися на останньому 

з них.  

Слід звернути на слушну думку О.П. Хамайдюк, згідно з якою 

перепідготовка працівників – це професійно-технічне навчання, яке націлене 

на оволодіння іншою професією працівниками, котрі отримали вже первинну 

професійну підготовку. Перепідготовка проводиться з метою навчання 

працюючих, які вивільнюються у зв’язку з перепрофілюванням або 

реорганізацією підприємства, розширення їх професійного профілю за 

необхідністю зміни професії за відсутністю роботи, яка відповідає професії 

працівника, або у випадку втрати здібності виконувати роботу попередньої 

професії [48, с. 97-98]. 

Визначення перепідготовки містить і п. 2 ст. 47 Закону України «Про 

освіту» від 23.05.1991 №1060-XII. Воно є аналогічним до визначень, які 

закріплені в Законі України «Про професійно-технічну освіту» та Положенні 

про професійне навчання працівників на виробництві. Професійна 

перепідготовка (перекваліфікація) означає, що працівники, які мають певні 
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професійні знання з уже набутої професії, проходять навчання, спрямоване 

на оволодіння іншою професією [57]. 

Досить цікаву думку висловлює В.Р.Веснін, який називає 

перепідготовку працівників перенавчанням. Він стверджує, що 

перепідготовка, як і первинна професійна підготовка, здійснюється шляхом 

курсового та індивідуального навчання. Перепідготовка складається з 

наступних етапів :  

– зміна неправильних трудових прийомів і застарілих навичок, що 

найбільш складно; 

– навчання та закріплення нових способів виконання операцій ; 

– придбання навичок праці, які не викликають стомлення [48,    

c. 246]. 

Відповідно до п. 2.4 Положення про професійне навчання працівників 

на виробництві перепідготовка робітників – це професійно-технічне 

навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які 

здобули первинну професійну підготовку. 

  Перепідготовка здійснюється: 

– для навчання робітників, що вивільнюються у зв’язку з  

перепрофілюванням, реорганізацією роботодавця тощо; 

– для розширення їх професійного профілю, підготовки до роботи  

в умовах колективної форми організації праці; 

– при потребі змінити професію у зв’язку з відсутністю роботи,  

що відповідає професії робітника, або втратою здатності виконувати роботу 

за попередньою професією. 

  Перепідготовка, як і первинна професійна підготовка, 

здійснюється шляхом курсового та індивідуального навчання [3].  

З вищеприведеного можна зробити висновок, що перепідготовка має на 

меті отримання знань, умінь і навичок особою із іншої професії, яку вона не 

має. Дану правову категорію ми можемо віднести до професійної підготовки, 

так як вони тісно переплітаються між собою. Перепідготовка жодним чином 
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не може переплітатися з поняттям «стажування». Перепідготовка буде 

завжди передувати стажуванню, лише після закінчення перепідготовки особа 

може приступити до стажування для удосконалення знань, умінь і навичок, 

отриманих в результаті перепідготовки. 

Наступною правовою категорією, яку слід відмежувати від стажування, 

є випробування. Щоб зрозуміти, в чому саме полягає його відмінність, слід 

проаналізувати «випробування» як правову категорію, що має власні ознаки, 

мету і завдання.  

Дефініції правової конструкції «випробування при прийнятті на 

роботу» зустрічаються в науковій юридичній літературі в різній формі. У 

своїй роботі В.В. Жернаков визначив цю категорію як угоду сторін, 

обумовлену при укладенні трудового договору і здійснювану шляхом 

оцінювання результатів трудової діяльності в межах установлених законом 

строків перевірки відповідності професійних, моральних та інших якостей 

працівника тим вимогам, що пред’являються до виконання дорученої роботи 

[112, с. 5]. 

О.І. Процевський стверджує, що випробування виконує принаймні дві 

задачі: сприяє з’ясуванню ділових якостей працівника та надає адміністрації 

можливість спрощеного порядку припинення правовідносин за наявності 

негативного результату [203, с. 162] 

Дещо іншого підходу до визначення даного поняття дотримується 

А.О. Мовчан, яка в своїй праці зазначила, що діловими якостями претендента 

на посаду є здатність особи виконувати певну трудову функцію завдяки її 

професійно-кваліфікаційним якостям (наявність певної професії, 

спеціальності, кваліфікації), стану здоров’я, рівню освіти, досвіду роботи за 

спеціальністю в цій галузі та їх відповідності вимогам, обумовленим 

характером майбутньої роботи й умовами її виконання [60, с. 159].  

На думку Н.М. Хуторян, випробування – це перевірка відповідності 

працівника роботі, яку він має виконувати за трудовим договором. Наведене 
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визначення розкриває зміст та мету випробування, але не відображає 

договірної основи випробування [204, с. 404]. 

Власний підхід до розуміння випробування при прийнятті на роботу 

демонструє Н.О. Мельничук. Вона визначає випробування як передбачену 

законодавством і обговорену сторонами процедуру при укладенні трудового 

договору, що переслідує мету відносно перевірки відповідності професійних, 

ділових і особистих якостей працівника роботі, що йому доручається [205, 

с. 6]. 

Даний підхід, на нашу думку, найбільш точно відображає суть 

випробування, так як в ньому розкривається мета та зміст даного поняття. 

Прихильником іншого підходу є П.А. Бущенко, який конструкцію 

«випробування при прийнятті на роботу» розуміє як обумовлену угодою 

сторін у межах установлених законом строків умову про перевірку 

відповідності ділових якостей робітника або службовця дорученій йому 

роботі, результати якої покликані сприяти стабільності трудових 

правовідносин [61, с. 34-35]. 

М.Г. Любар з цього приводу вказує, що випробування передбачало: 

а) для урядників – уміння складати протоколи, загальне ознайомлення з 

поліцейською службою і з обов’язками щодо розслідування злочинів; б) для 

вартових – уміння читати й писати й загальний достатній розвиток [206, 

с. 98]. 

Більш широкий аналіз цього питання здійснив А.В. Биков, який 

зазначив, що випробування при прийнятті на роботу – це встановлена угодою 

сторін трудового договору, а для спеціальних категорій працівників – 

передбачена законами, організаційно-правова форма добору кадрів, що 

обумовлюється при укладенні цього правочину, провадиться в межах 

законодавчо закріпленого строку й має на меті перевірку відповідності 

ділових якостей працівника дорученій роботі в межах зазначеної трудової 

функції [62, с. 15]. 
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П.А. Бущенко дефініцію поняття «випробування при прийнятті на 

роботу» розглядає як умову, яка передбачена в трудовому договорі за 

домовленістю сторін, яка має на меті встановлення ділових якостей 

працівника і сприяння стабільності трудових відносин. [207, с. 34-35].  

А.В. Биков, продемонстрував власний підхід до розуміння поняття 

«випробування», виділивши наступні його ознаки:  

1) організаційно-правова форма добору кадрів. Вчений розкриває цю 

ознаку наступним чином: вихідним етапом у процесі управління персоналом 

підприємства є наймання кадрів. Від того, яким чином проведено набір і які 

люди відібрані для роботи на підприємстві, залежить уся його наступна 

діяльність. Найняття на роботу – це певна сукупністю дій, здійснювана 

роботодавцем для залучення кандидатів, які володіють якостями, 

необхідними для досягнення цілей підприємства;  

2) випробування при прийомі на роботу обумовлюється при укладенні 

трудового договору. Порядок укладення трудового договору – це 

передбачена нормативними актами про працю юридично-логічна 

послідовність стадій установлення прав та обов’язків його сторін, заснована 

на звернених назустріч діях працівника й роботодавця, що виражено в 

різноманітних способах узгодження змісту договору шляхом їх вільного 

волевиявлення. Способами укладення трудового договору виступають 

нормативно визначені дії певного виду, через які досягається певна мета, 

вільне і взаємне узгодження волі працівника й роботодавця. Нормативне 

закріплення порядку укладання трудового договору спрямовано на створення 

й підтримку договірної дисципліни його сторін;  

3) метою випробовування є перевірка відповідності ділових якостей 

працівника дорученій роботі в межах обумовленої трудової функції. 

Визначеність останньої – одна з принципових вимог законодавства про 

працю. Вона дає конкретне уявлення про коло обов’язків працівника, за межі 

якого роботодавець виходити не вправі;  
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4) випробування при прийнятті на роботу, що провадиться в межах 

законодавчо передбаченого строку, встановлюється сторонами трудового 

договору не довільно, а в межах часового проміжку, визначеного чинним 

законодавством. За загальним правилом цей строк, якщо інше не встановлено 

законодавством України, не може перевищувати 3-х місяців, а в окремих 

випадках за погодженням з відповідним виборним органом первинної 

профспілкової організації – 6-ти місяців. Строк випробування при прийнятті 

на роботу не може перевищувати одного місяця [62, c.48-50]. 

Розглянувши дані ознаки випробування, де було також зазначено мету 

даного поняття, слід також звернутися до досліджень М.Д. Ждана, який 

розглядає мету випробовування як явище, яке відображає точку перетину 

інтересів потенційних сторін трудового договору та, що не менш важливо, 

дозволяє реалізувати ці інтереси і взагалі досягнути мети укладення 

трудового договору [63, c. 80]. 

При розгляді поняття, ознак і мети випробування слід наголосити на 

змісті даної дефініції. З цього приводу доречну думку висловив 

Р.І. Коваленко, який стверджує, що зміст випробування складають конкретні 

вимоги, які ставляться перед працівником щодо виконання роботи з певної 

спеціальності, кваліфікації чи посади. 

І останньою складовою випробування є його завдання. У своїй праці 

Н.О. Мельничук зазначила, що на сучасному етапі існування трудового права 

в Україні випробування є елементом децентралізованого регулювання 

трудових відносин, важливим засобом перевірки ділових якостей працівника. 

Воно є однією з найважливіших умов правильного підбору і розстановки 

кадрів, способу стабілізації трудових правовідносин, умовою правильного 

вибору працівником місця роботи, свідченням поєднання інтересів сторін 

трудового договору [64, с. 6]. 

Проаналізувавши випробування як правову категорію, ми дійшли 

висновку, що дане поняття жодним чином не можна ототожнювати із 

стажуванням, так як ці поняття мають зовсім різне спрямування в трудових 
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відносинах. Випробування спрямоване на перевірку роботодавцем у 

працівника наявності як теоретичних, так і практичних знань, умінь і 

навичок, а стажування має на меті удосконалення цих елементів, тому ці дві 

категорії різні за своїм спрямуванням.  

Наступним поняттям, яке схоже за зовнішнім вираженням, є конкурс. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує поняття 

«конкурс» як змагання, що дає змогу виявити найбільш гідних із його 

учасників [65, с. 448]. 

У своїй роботі В.А. Глозман виділяє наступний підхід до визначення 

досліджуваного терміна: «Конкурс – це соціально-правовий метод 

оцінювання ділових якостей працівників» [66, с. 37]. Даний науковець 

розглядає це поняття як елемент оцінки ділових якостей працівника. Дещо 

іншого підходу щодо зазначеного поняття дотримується В.Н. Смірнов, який 

стверджує наступне: «Конкурс – це особливий, винятковий порядок підбору 

кадрів, що містить підвищені вимоги до осіб, які претендують на заміщення 

вакантної посади» [67, с. 45]. З даного визначення слід виділити те, що автор 

намагається не ототожнювати дане поняття з випробуванням і тим самим 

відмежовує його.  

Що стосується законодавчого закріплення конкурсу, що конкурс є 

формою відбору кандидатів на посаду керівника закладу, підпорядкованого 

Міністерству охорони здоров’я України. Метою проведення останнього є 

підвищення вимог при доборі висококваліфікованих керівників з 

урахуванням професійних, організаторських здібностей, моральних та 

загальнолюдських якостей [68]. 

К.Ю. Мельник у цьому контексті зазначає: «Конкурс у трудовому праві 

– це змагання, яке проводиться з дотриманням певного порядку у випадках, 

передбачених законодавством чи рішенням роботодавця, з метою визначення 

на підставі певних критеріїв найкращого для зайняття вакантної посади серед 

осіб, які беруть у ньому участь» [69, с. 236].  
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Дещо іншого підходу дотримується О.В. Гоц, який називає конкурс 

соціально-правовим методом оцінювання ділових якостей претендентів, в 

основі якого лежать демократичні принципи об’єктивності, гласності, 

порівнянності і змагальності [70с. 156]. Досить схожу позицію щодо 

розуміння конкурсу займає Є.В. Охотський, який стверджує: «Конкурс – це 

демократичний механізм відбору на державну службу без протекції та 

відповідного зовнішнього впливу, тобто механізм, який забезпечує не тільки 

справедливе заміщення посади на державній службі, але й гарантує 

реалізацію права рівного доступу громадян до державної служби відповідно 

до їх здібностей, професійної підготовки, особистих прагнень людини» [71, 

с. 217]. Наведені підходи свідчать про те, що конкурс, перш за все, – це 

процедура відбору кадрів, яка ґрунтується на принципі демократичності. 

Як і кожна правова категорія, конкурс має власні ознаки. Так, 

А.В. Андрушко, досліджуючи конкурс, зазначив, що його провідне місце 

обумовлено тим, що останній є важливим правовим способом раціонального 

підбору кадрів до органів державної служби, що дозволяє не тільки 

покращити комплектування її органів, але й забезпечує у подальшому 

потрібний рівень їх функціонування. Також науковець виділяє такі 

характерні ознаки конкурсу, зокрема на державну службу:  

– конкурс – один з ефективних правових способів кадрового 

забезпечення державної служби. Він значною мірою впливає на підвищення 

професійного рівня працівників, активізує їх самоосвіту й 

самовдосконалення, що сприяє забезпеченню апарату державної служби 

високопрофесійними кваліфікованими кадрами; 

– ним створюється конкурентне середовище, його учасники 

змагаються за отримання вакантної посади, перебуваючи в рівних умовах; 

– конкурс стимулює, сприяє заохоченню до оволодіння 

необхідними знаннями й підвищення ефективності роботи працівників; 
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– будучи показником попиту на державну службу, він впливає на 

пропозицію (кадрове забезпечення цієї служби), сприяючи тим самим 

безперервності освіти державних службовців [72 с. 66,71] 

В.І. Прокопенко стверджує, що конкурс є особливим порядком підбору 

працівників на посади, що дозволяє відбирати на зайняття певної посади 

кращого з претендентів [208, с. 171]. 

Слушним буде зауваження А.В. Бикова, відповідно до якого конкурсні 

правовідносини виникають і розвиваються на диспозитивній основі 

внаслідок вольових дій роботодавця й учасників конкурсу. Вольовий їх 

характер полягає також в тому, що ці правовідносини забезпечують правовий 

зв’язок 2-х осіб між собою – одна вправі вимагати від другої певних дій, а 

друга зобов’язується діяти відповідним чином або утримуватися від них [62, 

с. 56]. 

У даному випадку ми спостерігаємо наступну ситуацію: конкурс і 

стажування ніяким чином не переплітаються, оскільки завдання конкурсу 

полягає в доборі професійних кадрів для роботодавця, що в жодному випадку 

не відноситься до стажування. Також слід відзначити, що стажування за 

своєю природою може сприяти особі стосовно позитивного проходження 

конкурсу. За таких обставин стажування буде слугувати як одна із гарантій 

вдалого проходження цієї процедури, так як сприятиме одержанню особою 

більше знань, умінь і навичок, які оцінюються під час проходження конкурсу 

Багато спільного із стажуванням має така правова категорія як 

практика. Ці два поняття дуже близькі і характеризуються схожою метою. У 

зв’язку з цим доречно було б розглянути цю категорію. Слово «практика» 

походить від грецького слова «праксис», що в перекладі українською означає 

«діяння», «активність», «діяльність». «Практика – це діяльність, за 

допомогою якої людина змінює, перетворює світ. Людина як суспільна 

матеріальна істота, що наділена свідомістю, змінює дійсний світ у трьох 

вимірах: 1) матеріально; 2) на певному конкретно-історичному етапі 
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розвитку суспільства та за допомогою і в межах відповідних суспільних 

відносин; 3) свідомо» 73, с. 285. 

Так, В.М. Рижков у своїй роботі зазначав: «Поставлене часом завдання 

різкого прискорення науково-технічного прогресу та розвиток економіки 

призвело до прийняття відповідних змін, які торкнулися підготовки 

спеціалістів, ці зміни потягнули за собою структури освіти і врахування 

позитивного досвіду, який був накопичений за весь час» 74, с. 5. 

Слід звернути увагу на визначення О.Ф. Михайлова, який стверджує, 

що підготовка спеціаліста – це, насамперед, формування особистості, здатної 

до цілісної професійної діяльності, цілеспрямоване переведення людини від 

порівняно простої праці до складної 75, с. 10. З даного визначення ми 

можемо зробити висновок, що підготовка особи як один із видів людської 

діяльності нерозривно пов’язана як із теоретичною, так і практичною 

стороною.  

С.І. Зінов’єв доводив, що увесь шлях розвитку вищої школи 

характеризується прагненням зблизити теоретичну підготовку з практикою і 

найважливішою ланкою в здійснені цього зв’язку є виробнича практика, яка 

дозволяє поступово входити в навчальний процес. Вона також дозволяє особі 

отримати практичні знання і навички, які необхідні будуть для роботи за 

певною спеціальністю. Також важливим аспектом є те, що практика дає 

змогу перевірити знання, отримані особою в процесі навчання, закріпити їх 

на більш високому рівні 76, с. 294. З даного підходу ми бачимо, що 

практика являє собою своєрідний ланцюг між знаннями та їх практичним 

застосуванням. За допомогою практики особа реалізовує свої надбання під 

час навчання в практичному колі.  

Суттєвою характеристикою практичного навчання суб’єкта є 

орієнтовна основа діяльності, складовим алгоритмом якої є знання слухача 

або курсанта про те, що конкретно він має отримати в результаті практики і, 

для чого йому потрібний цей  результат, тобто мета і мотив даної діяльності. 
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На відміну від інших структурних компонентів діяльності практичного 

навчання, ці складові її суб’єкта завжди в процесі діяльності реалізуються у 

вигляді психологічних образів 78, с. 28. 

Розглянувши характерні риси практичної діяльності, ми можемо 

розмежувати дані поняття. На наш погляд, слід почати з того, що практика за 

своєю природою покликана спонукати особу до застосовування у 

відповідних умовах, в які вона потрапила, свої теоретичні і практичні знання, 

набуті нею під час навчання, з метою отримання сталих професійних вмінь та 

навичок, необхідних для високоякісного виконання своїх функціонально-

посадових обов’язків. Стажування ж не має такого на меті. Тобто дані форми 

різняться за метою, оскільки стажування спрямоване на удосконалення або 

адаптацію теоретичних чи практичних знань, умінь і навичок працівника, а 

практика – на уміння застосувати дані надбання особи в реальних умовах 

праці і виявити всі характерні особливості відповідності підготовки особи до 

виконання нею своїх функціональних обов’язків.  

Треба наголосити, що ми вважаємо за необхідне розмежувати поняття 

«атестація» та «стажування працівників». Перш за все, слід проаналізувати 

значення слова «атестація». Так, «атестація посадова» – це визначення 

кваліфікації працівника з метою перевірки відповідності займаній посаді» 

[79, с. 26]. 

Пропонуємо звернути увагу на думку Ю.К. Єрьоміна, який наголошує: 

«Практика має озброїти майбутнього молодого спеціаліста теоретичними і 

методологічними принципами підходу до явищ дійсності, до проблем 

трудової суспільної діяльності, духовного життя, побуту – усього того, що 

складає основний зміст роботи спеціаліста, керівника в трудовому колективі» 

77, с. 52. Ми погоджуємося з даним підходом до розуміння практики.  

 Згідно із ст. 1 Закону України «Про професійний розвиток 

працівників» атестація працівників – це процедура оцінювання професійного 

рівня працівників, їх відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим 
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обов’язкам [45]. Можемо сказати, що даний процес є способом 

стимулювання працівника щодо підвищення кваліфікації, а також підставою 

стимулювання працівника стосовно підвищення кваліфікаційних розрядів, 

переміщення на вищу посаду, визначення відповідної оплати праці.  

У свою чергу, Ф.П. Негру висловив таку думку відносно атестації: 

«Атестація – це порядок проведення перевірки кваліфікації робітника 

шляхом періодичної оцінки його знань, досвіду, навичок, здібностей, тобто 

його відповідності займаній посаді чи роботі, яку він виконує» [80, с. 10]. 

А.П. Жиров до атестації відносить «встановлену державою форму 

періодичної перевірки спеціальної трудової правоздатності певної категорії 

працівників і якості виконання ними своєї трудової функції з метою 

встановлення відповідності атестованих займаній посаді, підвищення їх 

професійно-ділового і морально-політичного рівня, а також сприяння 

адміністрації у покращенні підбору та розстановки кадрів» [209, с. 9].  

Більш широкий підхід до визначення атестації продемонстрував 

В.І. Курілов. У свій роботі вчений дійшов висновку, що атестацію слід 

розглядати як у широкому розуміння, так і у вузькому. В основу широкого 

розуміння науковець покладає етимологічне тлумачення слова «атестація». 

Воно означає визначення кваліфікації, рівня знань робітника чи службовця, 

відгук про його можливості, ділові та інші якості. Виходячи з цього, будь-яке 

визначення кваліфікації чи інших якостей працівника стосовно конкретної 

діяльності може бути названо атестацією. У такому розумінні до атестації 

відноситься присудження наукового ступеня, присвоєння наукового звання, 

складання державних іспитів тощо. Таке визначення кваліфікації, рівня знань 

робітника, службовця, учня, громадянина, відповідність його ділових і 

політичних якостей певній професії, спеціальності, кваліфікації чи посаді є 

атестацією в широкому розмінні. «Атестація у вузькому розумінні – це 

періодична перевірка ділових і політичних якостей певних категорій 

працівників, що проводиться підприємством, установою, організацією в 

спеціальній організаційно-правовій формі і має на меті постійне підвищення 
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ділової кваліфікації та ідейно-політичного рівня працівників, а також 

поліпшення добору та розстановки кадрів» [81, с. 90]. 

X.Т. Мелешко розглядає атестацію робітників і службовців «як 

приватний випадок визначення їх кваліфікації» [210, с. 8]. Д.М. Овсянко 

визначив атестацію як процедуру, яка сприяє вдосконаленню діяльності з 

підбору, підвищенню кваліфікації, розстановці державних службовців, 

визначенню рівня їхньої професійної підготовки та відповідності займаній 

посаді, присвоєнню чергового кваліфікаційного розряду [211, с. 104]. 

Залежно від спрямування атестацію можна поділити за видами. Так, 

Д.Н. Бахрах вважає, що «умовно атестації можна поділити на загальні та 

персональні». Загальні атестації проводяться через певні проміжки часу як 

чергові заходи по роботі з кадрами, але можуть бути і позачерговими 

(наприклад, у зв’язку із загальним упорядкуванням заробітної плати). Їхня 

суть – підвищення у особи почуття відповідальності за доручену справу 

шляхом перевірки його роботи. Головний підсумок загальної атестації – 

оцінка роботи працівників. Проводиться вона спеціально створюваними 

атестаційними комісіями, рішення яких є основою для наказу керівника за 

підсумками атестації. Персональні атестації проводяться у тих відомствах, де 

співробітники мають звання, класні чини. Вони пов’язані з представленням 

до присвоєння звання, з призначенням на іншу посаду, звільненням. 

Особливості їхні полягають у тому, що вони завжди проводяться стосовно 

окремих службовців, пов’язані з підготовкою важливих для них рішень [82, 

с. 15]. 

Розглядаючи визначення атестації як правової категорії, слід 

проаналізувати її характерні особливості. Так, як зазначається у постанові 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року, атестація проводиться з 

метою підвищення ефективності діяльності державних службовців [83]. З 

даного акта випливає мета атестації, що, наш погляд, є не досить вдалим 

твердженням, оскільки в ньому спостерігається те, що атестація виступає 

стимулюючим фактором для ефективності діяльності особи. Тому можемо 
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стверджувати, що це не цілком точно, так як зазначене виступає лише одним 

із завдань атестації. Отже, в даному випадку доречно було б змінити 

приведене формулювання на таке: «Атестація проводиться з метою перевірки 

ефективності діяльності державних службовців».  

Що стосується основних завдань атестації, то, наприклад, В.П.Кохан 

виділяє наступні : а) встановлення відповідності працівника займаній посаді, 

виконуваній роботі; б) виявлення перспективи використання його здібностей 

і можливостей; в) визначення необхідності підвищення кваліфікації кадрів 

підприємства; г) створення резерву кадрів на висунення на вищі посади; 

ґ) стимулювання персоналу до зростання професійної підготовки [84, с. 78]. З 

наведеною точкою зору ми цілком погоджуємося. 

М.П. Сорокіна зазначає, що система атестації відповідає таким умовам: 

– проведення атестації регламентоване встановленими правилами 

(періодичність, порядок, процедура, оціночна документація); 

– оцінка проводиться на відповідність певним нормам і стандартам, які 

доводять до працівників не в момент здійснення атестації, а заздалегідь; 

– методи атестації адекватні тим завданням, які вирішуються за їх 

допомогою, забезпечують необхідну вірогідність, ними вміють грамотно 

користуватися учасники відносин з атестації; 

– для різних категорій працівників, функціональних і кваліфікаційно-

посадових груп формується свій специфічний набір (комплекс) критеріїв та 

оціночних показників, найбільш значимих для відповідного виду діяльності 

[212, с. 23]. 

З урахуванням вищесказаного слід звернути увагу на погляд 

А.П. Жирова, який вважає, що атестацією є «встановлена державою форма 

періодичної перевірки спеціальної правоздатності певної категорії 

працівників та якості трудової функції, яку вони виконують, з метою 

встановлення відповідності осіб, що атестуються, займаній посаді, 

підвищення їх професійно-ділового та морально-політичного рівня, а також 

сприяння адміністрації в поліпшенні підбору і розстановки кадрів» [85, с. 9]. 
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Розглянувши всі особливості атестації, можна стверджувати, що 

стажування завжди буде передувати атестації, Атестація виступатиме як 

фора перевірки працівника. Саме вона може відобразити результати 

стажування шляхом перевірки професійного рівня працівника. Тому 

стажування в деяких випадках не може обійтися без атестації, так як саме 

атестація є тим об’єктом, який показує, наскільки ефективно пройшло 

стажування. Тому ці дві категорії взаємозалежні, хоча їх не можна 

ототожнювати.  

Провівши детальний аналіз суміжних категорій, ми прийшли до 

висновку, що стажування являє собою унікальну особливість, воно тісно 

взаємодіє із іншими категоріями, але має зовсім відмінні завдання і 

покликано виконувати іншу мету. З деякими категоріями стажування 

переплітається, а до деяких немає жодного відношення. Проаналізувавши 

згадані вище суміжні правові категорії, можемо сказати, що стажування є 

унікальним у своєму роді і цілком має право на незалежне функціонування, 

само собою покликано виконувати інші функції, а також допомагати іншим 

категоріям досягати своїх цілей.  

 

Висновки до розділу 1 

Розглянувши загальнотеоретичну характеристику правового 

регулювання стажування, можемо зробити наступні висновки. 

1. Стажування являє собою процес, який спрямований на 

удосконалення, а також, в якійсь мірі , набуття працівником як практичних 

так і теоретичних знань, умінь і навичок з метою забезпечення ефективного 

виконання працівником трудової функції. 

2.  Даній правовій категорії притаманні такі ключові ознаки: 

цілеспрямований характер; відносини які тісно пов’язані з трудовими; 

поєднання обов’язкового і договірного характеру; тимчасовий характер; 

може застосовуватися до певного кола осіб. 



60 
 

3. За своєю природою стажування спрямоване саме на підвищення 

професійного рівня особи, а не на виявлення в неї знань, умінь і навичок. У 

зв’язку з цим, ми вважаємо, що стажування повинно функціонувати не як 

форма перевірки знань, умінь і навичок працівника, а як форма, яка підвищує 

його професійний рівень, що автоматично впливає на підвищення його 

кваліфікації.  

4.  Професійний рівень працівника включає в себе кваліфікацію, а 

також практичні уміння і навички, які необхідні для виконання працівником 

своєї трудової функції.  

5. Стажування являє собою цілісну систему, яка складається з 

принципів, за допомогою яких виникає можливість розкрити їх значення та 

сутність, що, на нашу думку, дозволить виокремити дану правову категорію 

серед інших суміжних категорій.  

6. Стажування має такі основні форми: стажування, пов’язане з 

особами, які не перебувають у трудових відносинах; стажування, пов’язане з 

особами, які перебувають у трудових відносинах. 

7. Виділено такі основні види стажування: добровільне; 

обов’язкове. Добровільне стажування здійснюється на основі добровільного 

волевиявлення особи, яка бажає його пройти. Відповідно, умови і порядок 

здійснення добровільного стажування повинні визначаються правилами, що 

встановлюються суб’єктами, які проводять стажування, або встановлюватися 

в умовах договору про проходження стажування, які не повинні суперечити 

нормам законодавства про працю. Суть обов’язкового стажування полягає в 

наступному: воно проводиться 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 

8. Провівши детальний аналіз суміжних категорій, ми прийшли 

висновку, що стажування являє собою унікальну категорію, воно тісно 

взаємодіє із іншими категоріями, але виконує зовсім інші завдання і 
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покликане виконувати іншу мету. У даному дослідженні було встановлено 

наступне: 

– професійне навчання – це тривалий процес, який спрямований на 

отримання особою первинних знань, умінь і навичок для освоєння певної 

професійної діяльності. 

– професійна підготовка – це процес, в ході якого особа поліпшує, а в 

деякій мірі й отримує впродовж короткого часу певні теоретичні і практичні 

знання, уміння й навички. Слід наголосити на тому, що професійне навчання 

завжди передує професійній підготовці. 

Що стосується співвідношення понять «стажування» і «професійна 

підготовка», то вони тісно пов’язані між собою, оскільки професійна 

підготовка включає в себе стажування як спосіб досягнення поставленої 

власної мети. Якщо вести мову про «випробування» як правову категорію, то 

слід зробити висновок, що дане поняття жодним чином не можна 

ототожнювати із стажуванням, так вони мають зовсім різне спрямування в 

трудових відносинах. Випробування спрямоване на перевірку роботодавцем 

у працівника як теоретичних, так і практичних знань, умінь і навичок, а 

стажування – на удосконалення цих елементів. Конкурс і стажування також 

ніяким чином не переплітаються, так як завдання конкурсу полягає в доборі 

професійних кадрів для роботодавця, що не стосується стажування. Також 

слід відзначити, що стажування за своєю природою може сприяти особі у 

позитивному проходженні конкурсу. У даному контексті стажування буде 

слугувати як одна із гарантій вдалого проходження цієї процедури, так як 

забезпечить особі більше знань, умінь і навичок, які оцінюються під час 

проходження конкурсу. Отже, розглянувши характерні риси практичної 

діяльності, ми можемо розмежувати дані поняття. На наш погляд, слід почати 

з того, що практика за своєю природою спонукає особу застосовувати у 

відповідних умовах, в які вона потрапила, свої теоретичні і практичні знання, 

набуті нею під час навчання, з метою формування сталих професійних вмінь 

та навичок, необхідних для високоякісного виконання своїх функціонально-
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посадових обов’язків. Стажування ж такої мети не переслідує. Таким чином, 

стажування і практика різняться за своєю метою, оскільки перша форма 

спрямована на удосконалення або адаптацію теоретичних чи практичних 

знань, умінь і навичок працівника, а друга – на уміння застосувати дані 

надбання особи в реальних умовах праці і виявлення всіх характерних 

особливостей відповідності підготовки особи до виконання нею своїх 

функціональних обов’язків.  
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РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СТАЖУВАННЯ ПРАЦІВНИКА 

 

2.1  Місце стажування в системі трудових правовідносин  

Роль права полягає в регулюванні суспільних відносин, у результаті 

чого такі відносини набувають форми первинних, отримуючи статус 

правових відносин. Дане дослідження слід почати з розгляду такої категорії 

як «правовідносини», що дасть можливість вияснити, яким чином право 

впливає на людські відносини.  

Проблематика трудових правовідносин була предметом дослідження 

М.Г. Александрова, B.C. Венедіктова, Л.Я. Гінцбурга, Г.С. Гончарової, 

В.В. Жернакова, М.І. Іншина, Р.І. Кондратьєва, Л.І. Лазор, П.Д. Пилипенка, 

В.І. Попова, В.І. Прокопенка, О.І. Процевського, В.Г. Ротаня, Н.М. Хуторян 

та інших науковців. 

Історично поняття «відносини» у філософії введено Аристотелем як 

елемент тріади категорій «річ – властивість – відносини». Варто звернути 

увагу на те, що термін «річ» зазнав значної еволюції, набуваючи все більш 

абстрактного змісту. У сучасній онтології «річ» розуміють як будь-який 

носій ознак, у гносеологічному ж плані будь-який об’єкт думки є «річчю» 

[86]. 

Важливим елементом у механізмі трудових правовідносин виступає 

юридичний факт, без якого, в принципі, не виникають самі правовідносини і, 

на наш погляд, юридичний факт є ключовим елементом механізму 

правовідносин.  

У доктрині трудового права існує думка, що під юридичним фактом 

слід розуміти конкретні життєві обставини, з якими норми права пов’язують 

юридичні наслідки, тобто виникнення, зміну чи припинення правовідносин. 

Так, О.І. Процевський зазначає, що під юридичним фактом треба розуміти 

обставини, з настанням яких норми права пов’язують різні юридичні 
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наслідки, а не тільки виникнення, зміну чи припинення конкретних 

правовідносин. Юридичні наслідки, на думку правознавця, можуть 

виражатись як у виникненні, зміні або припиненні правовідносин, так і в 

набутті певних прав та обов’язків [33, с. 81]. 

Таким чином, слід звернути увагу на думку О.А. Красавчикова, який 

наголошує, що, спираючись на загальну теорію юридичних фактів та 

враховуючи особливості, притаманні юридичним фактам трудового права, 

умови й підстави виникнення трудових правовідносин можна поділити на 

такі основні категорії: 

– нормативні умови; 

– правосуб’єктні умови; 

–  фактична основа виникнення правовідносин [192, с. 5]. 

Виходячи з наведеного вище, О.Ф. Скакун у свої праці зазначає: 

«Правовідносини – це врегульовані нормами права вольові суспільні 

відносини, що виражаються в конкретному зв’язку між правомочними й 

зобов’язаними суб’єктами – носіями суб’єктивних юридичних прав, 

обов’язків, повноважень і відповідальності – та забезпечуються державою» 

[87, c. 345]. Даний підхід дає зрозуміти, що правовідносини завжди будуть 

виступати у зв’язку між відповідними суб’єктами у певних суспільних 

відносинах. Дещо схожого підходу притримується правознавець Л.А. Луць, 

має вужчий підхід до визначення, де правовими відносинам визначається 

передбачені нормами права зв’язки між суб’єктами права, що виникають у 

процесі здійснення ними прав та обов’язків [88, c. 261]. Даний підхід 

заслуговує на увагу, але, на нашу думку, не зовсім всі елементи 

правовідносин він розкриває.  

У доктрині права науковці все більше дотримуються позиції стосовно 

того, що правовідносини – це суспільні відносини, які регулюються нормами 

права, що забезпечуються державою. Такого змісту набув і підхід І.А 

Сердюка до визначення правовідносин. У своїй праці він зазначає: 

«Правовідносини – це врегульовані нормами права вольові суспільні 
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відносини, що виражаються в конкретному зв’язку між правомочними і 

зобов’язаними суб’єктами – носіями суб’єктивних юридичних прав, 

обов’язків, повноважень і відповідальності – і забезпечуються державою» 

[89, с. 345].  

Дещо інший підхід у О.Р. Дашковської, яка розширила міркування 

стосовно дефініції правовідносин і відобразила їх у такій формі: 

«Правовідносини – це суспільні відносини, які є юридичним виразом 

суспільних відносин, де одна сторона на основі правових норм вимагає від 

іншої сторони виконання певних дій або утримання від них, а інша сторона 

повинна виконати ці вимоги, що охороняються державою» [90, c. 584]. Дане 

твердження за своєю структурою нагадує цивільні відносини. Ми вважаємо, 

що дана позиція є не зовсім правильною, так як не всі правовідносини 

складаються із права вимоги однієї сторони щодо виконання певних дій чи 

утримання від їх виконання іншою стороною. 

У такому разі слід звернути увагу на визначення науковця 

С.С. Алексєєва. У своєму дослідженні він формулює правовідносини як 

«...індивідуалізований суспільний зв’язок між особами, що виникає на основі 

норм права, характеризується наявністю суб’єктивних юридичних прав і 

обов’язків та підтримується (гарантується) примусовою силою держави» [91, 

с. 81]. На наш погляд, дане визначення є досить вдалим, так як зосереджене 

на основних елементах правовідносин. Також С.С. Алексєєв справедливо 

зазначив, що як тільки ті або інші особи стають носіями суб’єктивних 

юридичних прав і обов’язків, вони одразу ж потрапляють у специфічне 

становище (стан) стосовно держави. Держава підтримує, гарантує дії носія 

суб’єктивного права (управомоченого), забезпечує виконання обов’язків [91, 

с. 83]. Тому ми спостерігаємо те, що реалізація прав і виконання обов’язків 

сторонами правовідносин забезпечуються державою. 

Так, А.А. Черняков прийшов до висновку, що правові норми і 

правовідносини існують як цілісність із двома структурними 

протилежностями. Виходячи із цього, вчений вказує: «Правові відносини – 
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це форма суспільних відносин єдинороздільних протилежностей, буття 

режиму адекватного здійснення норм суб’єктами, що взаємодіють, з їх 

правами, взаємними обов’язками, відповідальністю з приводу правових 

інтересів, виражених у його об’єкті» [93]. 

У своїх наукових працях А.Ф. Крижанівський наголошує на тому, що 

правові відносини виникають на «перетині» суспільних відносин і права, 

набувають правового характеру, але не втрачають при цьому свого 

первинного фактичного змісту: економічного, політичного, майнового, 

сімейного тощо [94, c. 6-10]. Автор в своєму досліджені фактично включив 

правовідносини в систему суспільних відносин, з чого ми можемо зробити 

висновок, що правовідносини виступають частиною суспільних відносин.  

Досить вдалою є позиція вченого Б.В. Малишева, який зазначав, що під 

правовідносинами некоректно розуміти реально існуючі вчинки конкретних 

суб’єктів і реальні суспільні відносини, оскільки право як вираз належного не 

може вміщувати в собі також і суще. Конкретні діяння людини в певній 

життєвій ситуації ніколи не є правовими явищам, вони (діяння) можуть 

виступати лише предметом правової оцінки з погляду їх відповідності певній 

нормативно закріпленій моделі належної поведінки стосовно вказаної 

ситуації. У реальному житті не існує якогось окремого виду «правових» 

відносин, вони завжди є лише конкретизацією загального зразка поведінки, 

закріпленого в нормі права, до рівня прав і обов’язків реально існуючих 

економічних, політичних, духовно-інтелектуальних, управлінських, 

інформаційних та інших суспільних відносин [92, c. 108]. 

Схожу думку висловлюють і М.С. Кельман та О.Г. Мурашин, які 

розуміють під правовідносинами специфічні суспільні відносини, що 

виникають на основі норм права, учасники яких є носіями суб’єктивних прав 

та юридичних обов’язків [95, c. 377]. 

Так, В.Н. Протасова, прийшла до висновку, що під правовідносинами 

слід розглядати «систему, елементами якої є учасники правових відносин 

(суб’єкти), об’єднані правовою структурою – доцільним правовим зв’язком, 
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що випливає із суб’єктивних юридичних прав і обов’язків (доцільних 

правових властивостей суб’єктів), – і яка функціонує для досягнення 

соціально корисного результату» [96, с. 57]. 

Н.М. Оніщенко дотримується загального підходу до визначення 

правовідносин і акцентує увагу на тому, що правовідносини – це 

урегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких є носіями 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, що охороняються й гарантуються 

державою [97, c. 432]. 

Аналізуючи дані підходи до розуміння правовідносин, ми дійшли 

висновку, що правовідносини – це вид суспільних відносин, які складаються 

із суб’єктів, котрі наділені правами і обов’язками, що гарантуються 

державою. У цьому випадку слід перейти до більш детального розгляду 

трудових правовідносин, встановити, що вони собою являють і з чого вони 

складаються. Дане дослідження дасть можливість встановити, яке саме місце 

займає стажування в цих відносинах.  

М.Г. Александров зазначає, що існують дві умови, завдяки яким 

суспільні трудові відносини приймають форму трудових правовідносин: 1) 

можливість вираження даних суспільно-трудових відносин в актах вольової 

поведінки людей; 2) можливість регулювання даних відносин нормами 

трудового права [98, с. 73]. 

Також важливим є те, на що звернула увагу О.В. Смирнова. Вона 

наголосила на тому, що при аналізі змісту правовідносин необхідно 

враховувати наявність у них тристороннього зв’язку: взаємних 

(кореспондуючих) суб’єктивних прав і обов’язків між самими сторонами 

суспільних відносин і потенційних правових зв’язків кожної із сторін цих 

відносин із державою [21, с. 177]. 

Л. Я. Гінцбург у своєму дослідженні підійшов до даного питання дещо 

з іншої точки зору і дав наступне визначення: «Соціалістичне трудове 

правовідношення є зобов’язальним відношенням між вільним і рівноправним 

працівником, активним учасником соціалістичного будівництва, з одного 
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боку, і соціалістичним підприємством (установою, громадською 

організацією) як ланкою соціалістичного господарства або державного 

апарату» [99, с. 137]. Даний підхід до визначення дає зрозуміти, що це 

відносини, які виникають між працівником і роботодавцем. 

Дану думку поділяє і О.І. Процевський, вказуючи на те, що трудові 

правовідносини – це вольові відносини, котрі виникають у результаті 

реалізації громадянами права на працю, дотримання працівниками прав і 

обов’язків у процесі праці, зміст якого визначається нормами права [190, 

с. 36]. 

Слід також звернути увагу на підхід М.І. Іншина, який прийшов до 

висновку, що трудові правовідносини – це двосторонні вольові відносини, 

що виникають у зв’язку з укладенням трудового договору (контракту) між 

працівником та роботодавцем, змістом яких є встановлення, розвиток, зміна і 

припинення праці працівників по виконанню ними трудових функцій [100, с. 

198]. З даного положення випливає, що моментом виникнення трудових 

правовідносин є момент, з якого уклали трудовий договір чи контракт. З 

точки зору С.М. Прилипка, трудові правовідносини – це добровільні вольові 

відносини працівника з роботодавцем у сфері застосування і реалізації праці, 

що виражаються у взаємних суб’єктивних правах та обов’язках, визначених 

законодавством чи договором [101, с. 151-152].  

Як зазначає Л.Я. Гінцбург, трудові правовідносини є зобов’язальними 

відносинами між вільним і рівноправним працівником, з одного боку, і 

роботодавцем – з іншого [102, с. 137]. 

Також слід виділити підхід В.С. Венедіктова, який у своїй праці 

зазначає, що трудове правовідношення – це урегульований нормами 

трудового права добровільний юридичний зв’язок працівника з 

роботодавцем, за яким працівник зобов’язується виконувати визначену 

трудову функцію на конкретному виробництві з підпорядкуванням його 

внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується 
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оплачувати її за трудовим внеском і створювати умови праці відповідно до 

законодавства, колективного і трудового договору [103, с. 60-61]. 

Розглянувши різні тлумачення поняття трудових відносин, ми дійшли 

висновку, що це відносини, які ґрунтуються на вольовому характері сторін, а 

також тягнуть за собою права і обов’язки, які випливають з реалізації 

працівником права на працю. 

Найхарактернішими рисами трудових правовідносин, що виділяє їх 

серед інших відносин, є те, що вони:  

1) виникають між працівниками та роботодавцем;  

2) виникають, змінюються чи припиняються відповідно до правових 

норм, які впливають на поведінку суб’єктів трудових правовідносин і через 

неї реалізуються;  

3) суб’єкти трудових відносин пов’язані між собою суб’єктивними 

правами і юридичними обов’язками, а сторони в трудових правовідносинах 

виступають відносно одна одної як правоуповноважені та правозобов’язані 

особи, де права й інтереси одних можуть бути реалізовані тільки через 

виконання обов’язків інших;  

4) взаємна поведінка суб’єктів трудових відносин індивідуалізована і 

чітко визначена, а права і обов’язки персоніфіковані в локальних 

нормативно-правових актах;  

5) вони завжди мають вольовий характер, оскільки не можуть виникати 

і функціонувати, а особливо реалізовуватися, без волевиявлення хоча б 

одного суб’єкта;  

6) забезпечуються нормами трудового законодавства;  

7) охороняються державою [104, с.198]. 

Враховуючи вищевикладене, доречно також звернутися до вчення 

В.М. Андріїва, який як методологічну основу визначає наступні характерні 

ознаки трудових правовідносин. По-перше, трудові правовідносини – це 

обов’язкове поєднання матеріального змісту (реальних суспільно-трудових 

відносин) та правової форми (у вигляді норми трудового права або 
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сукупності норм, санкціонованих та забезпечених державою). Правовими 

суспільно-трудові відносини стають внаслідок наділення їх правовою 

формою. По-друге, трудові правовідносини являють собою потрійний зв’язок 

між безпосередніми чи традиційними учасниками (суб’єктами) суспільно-

трудових відносин у вигляді взаємних прав та обов’язків кожного учасника з 

державою, яка наділяє їх цими правами та обов’язками і забезпечує їх 

виконання. Відповідно, держава виступає регулюючим суб’єктом, особливою 

стороною трудових правовідносин. Звідси випливає, що норма трудового 

права або сукупність норм, за допомогою яких держава врегульовує 

конкретні суспільно-трудові відносини між безпосередніми його учасниками 

або сторонами, є висхідним елементом відповідних трудових правовідносин. 

Під об’єктом правового регулювання мають на увазі суспільні відносини в 

різних сферах суспільного життя. Здійснюється це регулювання шляхом 

підпорядкування поведінки учасників відносин вимогам правових норм. У 

зв’язку з тим, що учасники суспільних відносин поводять себе згідно із 

законодавчими приписами, у межах, визначених у нормах прав та обов’язків, 

вони визнаються суб’єктами права, а відносини між ними – юридичними 

(правовими) відносинами. По-третє, трудові правовідносини передбачають 

чітко визначених у нормах трудового права учасників, які бажають стати 

такими. «Як і будь-які суспільні відносини, правовідносини становлять 

собою співвідношення поведінки суб’єктів, що виявляється у формі 

взаємозалежності, взаємозв’язку, взаємодії, взаємообумовленості, що 

виникає між суб’єктами. Правові відносини не можуть бути в суб’єкта із 

самим собою. Тому вони виникають між двома чи більше суб’єктами».     По-

четверте, у трудових правовідносинах суб’єктів пов’язують 

взаємообумовлені трудові права й обов’язки. Дійсно, учасники трудових 

правовідносин виступають відносно один одного як правоуповноважені і 

правозобов’язальні особи, де права й інтереси одних можуть бути реалізовані 

тільки через виконання обов’язків інших Носій суб’єктивного права – особа 

уповноважена, а носій юридичного обов’язку – зобов’язана. У свою чергу, ці 
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права й обов’язки мають суто особистий характер. Беззаперечно, 

роботодавця для забезпечення належного проходження процесу праці й 

досягнення передбаченого результату роботи цікавить не будь-який 

працівник. Йому необхідний той, який має потрібні якості. Це й обумовлює 

особливості правового статусу працівника, зміст трудових правовідносин. 

Трудове законодавство наділяє особу, яка досягла 16-річного віку, а в 

окремих випадках і молодшу, трудовою праводієздатністю, яку працівник 

має з часу, передбаченого в трудовому договорі або законі. По-п’яте, трудові 

правовідносини носять безперервний характер. Вони не перериваються після 

закінчення кожного робочого дня, в цей день припиняється лише обов’язок 

працівника виконувати прийняте на себе коло робіт (при функціональному 

розподіленні робіт) чи їх ділянку (при лінійному розподіленні), тобто 

трудову функцію. Цей проміжок часу має на меті забезпечити працівникові 

відпочинок і задоволення ним інших життєвих потреб. Йому не потрібно 

кожен день укладати договір і поновлювати трудові правовідносини. Суди 

правомірно не дозволяють окремим роботодавцям встановлювати названі 

правовідносини лише на час виконання працівником прийнятого на себе кола 

робіт чи їх ділянки на один або кілька днів, а на наступний день знову 

встановлювати (чи не встановлювати) нові трудові правовідносини, 

розглядаючи це як грубе порушення трудового законодавства, права 

працівника на стале існування таких правовідносин протягом строків, 

обумовлених сторонами трудового договору відповідно до чинного 

законодавства. По-шосте, обов’язковим елементом трудових правовідносин є 

особистісний елемент. Йдеться про трудовий престиж, авторитет, ділову 

репутацію, трудові честь і гідність, звання кращого спеціаліста, майстра своєї 

справи. Громадянин, який укладає трудовий договір і набуває статусу 

працівника, має не тільки матеріальний інтерес – одержувати заробітну плату 

та інші матеріальні блага [104, с. 42-43]. 
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На сьогоднішній день існує багато підходів до поділу трудових 

відносин на інші відносини, які випливають з трудових чи супроводжують 

трудові, а також які передують трудовим відносинам.  

Так, Р.З. Лівшиць висловив концепцію поділу правовідносин у сфері 

найманої праці на трудові та супутні їм відносини. На думку фахівця, до 

супутніх трудовим відносинам можна віднести три групи, розмежування за 

якими ведеться на основі ознаки часу дії стосовно трудових. Першу групу 

становлять відносини, що передують трудовим відносинам. Прикладом 

можуть служити відносини на ринку праці щодо забезпечення зайнятості. 

Друга група – це відносини, що обслуговують трудові відносини і 

функціонують водночас із ними. До них можна, наприклад, віднести участь 

трудящих в управлінні виробництвом, колективні переговори, укладення і 

виконання колективного договору, встановлення умов праці, охорону праці, 

контроль і нагляд за додержанням трудового законодавства, вирішення 

колективних трудових спорів, участь профспілок у регулюванні трудових 

відносин. Третю групу становлять відносини, які можуть слідувати за 

трудовими [105, с. 21]. 

Науковець Д.О. Карпенко вказує на такі види правовідносин у сфері 

трудового права: а) правовідносини із забезпечення зайнятості та 

працевлаштування; б) трудові правовідносини працівника з роботодавцем; 

в) колективні правовідносини (трудового колективу і профкому з 

роботодавцем і його адміністрацією); г) правовідносини з професійної 

підготовки працівників безпосередньо на виробництві; ґ) правовідносини з 

нагляду за дотриманням норм трудового законодавства; д) правоохоронні 

правовідносини (щодо матеріальної відповідальності сторін трудового 

договору за заподіяну шкоду, з розгляду трудових спорів тощо) [213, с. 48-

52]. 

Іншого підходу до поділу трудових відносин дотримується 

В.І. Прокопенко, стверджуючи, що поряд із трудовими в галузі суспільної 

організації праці виникають відносини з працевлаштування, колективні 
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правові відносини і відносини із соціального страхування і пенсійного 

забезпечення трудящих, які також належать до предмета регулювання 

трудового права України [106, с. 24]. На підставі вищезазначеного можна 

зробити висновок, що існують також відносини, які групуються навколо 

трудових і відіграють важливу роль у формуванні трудових відносин 

загалом. 

Досить вдалою є думка В.М. Скобелкіна, який акцентував увагу на 

тому, що основне трудове правовідношення – це двостороннє 

правовідношення, що містить право громадянина на одержання оплачуваної і 

безпечної роботи за здібностями (з попереднім навчанням або без такого) і 

обов’язок її виконання відповідно до встановлених правил, а також обов’язок 

підприємства надати таку роботу і право вимагати належного її виконання 

[107, с. 48-49]. 

Що стосується інших відносин, то слід зазначити, що Д.О. Карпенко 

висвітлив наступну думку: «Передують трудовим правовідносини з 

працевлаштування, професійної підготовки кадрів безпосередньо на 

виробництві, а випливають із трудових організаційно-управлінські 

правовідносини в галузі праці, з нагляду й контролю за дотриманням норм 

трудового законодавства і правоохоронні правовідносини щодо матеріальної 

відповідальності та розгляду трудових спорів» [108, с. 48-52]. 

До розгляду питання поділу трудових відносин на інші відносини 

Б.К. Бегічев підійшов з іншого боку, вказавши на те, що трудове 

правовідношення – це єдність трьох необхідних моментів: організаційно-

трудового, відплатного й особистого. У своєму дослідженні Б.К. Бегічев 

перший підхід описує через особливість структурного типу трудового 

правовідношення. Він проявляється в тому, що відповідно до нього 

відносини виникають на засадах зарахування особи до трудового колективу 

підприємства і підпорядкування трудовому розпорядку останнього. Другий 

підхід пов’язаний з отриманням засобів існування – винагороди за працю у 

формі заробітної плати. Третій виражається в особистій участі в трудових 
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правовідносинах і в існуванні в змісті трудових правовідносин особистих 

прав на соціальні блага, невід’ємні від самої особистості робітника або 

службовця [109, с. 104-107].  

Науковець Г.І. Чанишева, визначаючи реальний розвиток суспільних 

відносин у сфері найманої праці, пропонує таку класифікацію колективних 

трудових правовідносин залежно від юридичного змісту: правовідносини з 

участі працівників, їхніх представників в управлінні підприємствами 

(установами, організаціями); правовідносини з участі трудових колективів у 

встановленні та зміні умов праці; правовідносини з ведення колективних 

переговорів, укладення, зміни та виконання колективних угод і колективних 

договорів; правовідносини з діяльності професійних спілок, інших 

представників працівників та організацій роботодавців (їхніх об’єднань) у 

соціально-трудовій сфері; правовідносини з вирішення колективних 

трудових спорів [113, с. 45]. 

На наш погляд, більш чіткий і простий підхід до поділу трудових 

відносин знайшов В.С. Венедиктов, який визначає, що «трудовим правом 

регулюються трудові відносини і відносини, тісно пов’язані з ними». 

Останні, на думку науковця, можна класифікувати залежно від специфіки їх 

зв’язку з трудовими правовідносинами на відносини, що передують 

трудовим, що супутні трудовим, що випливають із трудових [110, с. 12-14]. 

В.В. Чечоткін вважає, що правовідносини, які складають предмет 

трудового права, залежно від суб’єктного складу поділяються на 

індивідуальні та колективні. Індивідуальні правовідносини виникають, з 

однієї сторони, між найманим працівником, а з іншої – між таким 

суб’єктами: 

 – власником підприємства, установи, організації; 

 – уповноваженим органом власника підприємства, установи, 

організації; 

 – фізичною особою;  

– суб’єктом підприємницької діяльності; 
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 – фізичною особою, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності; 

 – органом, що розглядає індивідуальні трудові спори.  

Індивідуальні правовідносини виникають також між роботодавцем та 

органом із працевлаштування. Колективні трудові правовідносини 

виникають, з однієї сторони, між трудовим колективом або органом, що 

представляє інтереси трудового колективу (трудових колективів), а з іншої – 

між такими суб’єктами:  

– власником підприємства, установи, організації; 

 – уповноваженим органом власника підприємства, установи, 

організації; 

 – об’єднанням роботодавців; 

 – органом, що представляє інтереси об’єднання роботодавців;  

– органом, що розглядає колективні трудові спори [111 с. 250]. 

В.В. Жернаков, досліджуючи соціально-трудові відносини, які 

виникають між сторонами трудового договору, контракту, колективного 

договору та угод на регіональному, галузевому, національному рівнях щодо 

застосування праці, її організації, соціально-побутових умов, забезпечення 

зайнятості, рівня життя, економічного та соціального розвитку регіонів та 

інших соціальних питань, поділив комплекс соціально-трудових відносин на 

три рівні. Колективні відносини, що пов’язані з організацією праці та її 

соціально-побутовими умовами і регулюються на рівні підприємства через 

колективні договори, зайняли другий рівень [112, с. 43]. 

М.П. Карпушин відзначав, що потрібно здійснювати розмежування 

відносини з організації праці з іншими трудовими відносинами, які 

переплітаються між собою, однак потрібно підкреслити, що вони не 

зводяться тільки до них і за своєю суттю є комплексними. Роботодавець 

зобов’язується надати працівникові робоче місце, забезпечити нормальні й 

безпечні умови праці, техніку безпеки, а працівник бере на себе обов’язок 

належним чином організувати свою роботу, виконувати встановлений обсяг 

праці, підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку. Ці 
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відносини з організації праці становлять невід’ємну частину відносин 

трудових, призначення яких полягає в організації індивідуальної праці 

працівників у колективному виробництві [214, с. 34-37]. Також слід звернути 

увагу на думку Г.І. Чанишевої з приводу колективних трудових відносин, яка 

зазначає, що підставою виникнення колективних трудових відносин може 

бути прояв колективного інтересу (наприклад, пропозиція однієї із сторін 

угоди, колективного договору розпочати колективні переговори, пропозиція 

профспілкового або іншого уповноваженого на представництво трудовим 

колективом органу, роботодавця прийняти той чи той локальний 

нормативно-правовий акт тощо). У деяких випадках підстави виникнення 

індивідуальних і колективних трудових відносин збігаються (наприклад, 

внаслідок укладення трудового договору працівник стає суб’єктом 

індивідуальних трудових правовідносин та у складі трудового колективу – 

суб’єктом колективних трудових правовідносин щодо участі в управлінні 

підприємством, (установою, організацією) [113, с. 26]. З цього приводу 

П.Д. Пилипенко вказує, що ці правовідносини виходять за межі конкретного 

підприємства і можуть існувати навіть у масштабах усієї країни, так як 

йдеться, насамперед, про правовідносини соціального партнерства, які 

виникають на національному рівні в результаті проведення переговорів, 

погодження взаємних інтересів та укладення генеральних угод [114, с. 62]. 

Тому розглянувши вищевикладені підходи до поділу трудових 

відносин, ми більше схиляємося до думки А.С. Пашкова і О.В. Смирнова, які 

запропонували об’єднувати їх одним поняттям – «організаційно-управлінські 

відносини», що складаються у процесі організації та управління працею між 

роботодавцем, з одного боку, і трудовим колективом або профспілковим 

органом – з іншого. Вони стосуються в основному встановлення й 

застосування умов праці. А.С. Пашков до них включив, по суті, всі 

відносини, похідні від трудових. Учений визначав предмет трудового права 

як відносини із застосування праці робітників і службовців, а також як 

організаційно-управлінські, що виникають у середині трудових колективів (з 
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установлення умов праці, участі працівників та їх колективів в управлінні 

виробництвом, з контролю за дотриманням трудового законодавства, із 

працевлаштування, професійної підготовки тощо) [115, с. 7-8]. 

Важливо звернути увагу на підхід О.М. Дуюнової, яка вказала на те, що 

в процесі дослідження трудових й майнових відносин на підприємствах 

різних організаційно-правових форм можна виділити три категорії осіб: 

1) осіб, які працюють за трудовим договором на умовах найму; 2) осіб, які 

включені у відносини власності та особисто працюють на підприємстві; 

3) осіб, які беруть участь своїм капіталом у розвитку підприємства, але не 

працюють на ньому. Відносини першої та третьої категорії осіб відповідно 

регулюються нормами трудового та цивільного законодавства.   Специфіка 

відносин другої категорії осіб у тому, що, з одного боку, особа, яка включена 

у відносини власності як така, що працює, володіє всіма трудовими правами 

та несе трудові обов`язки, з іншого – має майнові повноваження, оскільки 

бере участь у діяльності підприємства ще й своїми внесками. Перше 

наближає (споріднює) її з працівником, що працює на умовах найму 

(найманим працівником), друге поєднує її з особами, що беруть участь у 

підприємстві тільки своїм капіталом [193, с. 101]. Даний підхід свідчить, що 

фактом, який породжує трудові відносини, є саме трудовий договір між 

працівником і роботодавцем, що передбачає виникнення взаємних прав і 

обов’язків.  

Розглянувши трудові відносини в цілому, слід зробити висновок 

стосовно того, що за своєю структурою трудові відносини є складним 

елементом, який поєднує в собі інші складові відносин, що належать до 

трудових. Тому, на наш погляд, доречно поділити трудові відносини на такі 

види:  

1) відносини, які пов’язані з виконанням трудової функції працівника; 

2) відносини, які оточують трудові правовідносини. До них можна 

віднести: 

– відносини, що передують трудовим; 
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– відносини, які випливають із трудових; 

– відносини, що супроводжують трудові. 

 Суть відносини, які пов’язані з виконанням трудової функції 

працівника, можливо розкрити наступним чином. Як було зазначено раніше, 

даний вид відносин розпочинається з моменту підписання трудового 

договору між працівником і роботодавцем або усного укладення трудового 

договору. Він буде спрямований на виконання сторонами обов’язків, 

зазначених у даній угоді, і наділення їх відповідними законними правами.  

Суть відносин, які оточують трудові правовідносини, проявляється в 

тому, що дані відносини оточують ядро трудових відносин і нерозривно з 

ним пов’язані, оскільки не можуть існувати один без одного. 

У даному випадку слід встановити, до якої категорії трудових відносин 

має належати стажування. Ми вважаємо, що стажування слід віднести до 

відносин, які тісно пов’язані з трудовими, чи відносин, які оточують процес 

виконання трудової функції. В залежності від форми стажування воно може 

як передувати трудовим відносинам, так і випливати з них. За таких обставин 

слід більш детально зупинитися на кожному. Так, стажування, як зазначалося 

раніше, може проходити в двох формах: стажування, пов’язане з особами, які 

не перебувають у трудових відносинах, а також стажування осіб, які 

перебувають у трудових відносинах . 

Перша із вищезазначених форм може існувати у відносинах, які 

передують трудовим. Це, зокрема, можливе в тому випадку, коли з особою не 

уклали трудовий договір, а вона виявила бажання підвищити свою 

професійну майстерність шляхом стажування. Другий варіант пов’язаний з 

тим, що дана форма може випливати з трудових відносин. Він можливий, 

наприклад, тоді, коли з особою уклали трудовий договір, у якому 

передбачена обов’язковість проходження стажування.  

Другою формою виступає стажування осіб, які перебувають у трудових 

відносинах. Вона може проявлятися лише у відносинах, які випливають з 

трудових. Особа, котра уклала трудовий договір, може за власним бажанням 
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або в окремих випадках в обов’язковому порядку (в залежності від професії 

чи посади) пройти стажування. Ми бачимо, що трудові відносини між 

сторонами виникли і стажування випливає з трудових відносин. Під час 

проходження стажування особа фактично не виконує свою трудову функцію, 

хоча при цьому трудовий договір не лише не розривається, але й не 

призупиняється.  

Розглянувши правові, а також трудові відносини в цілому, ми дійшли 

висновку, що стажування за своєю формою може адаптуватися під 

відносини, які пов’язані з трудовими. Тому можемо стверджувати, що 

стажування цілком заслуговує на місце в трудових відносинах.  

 

2.1  Стажування як форма професійної адаптації працівників 

З розвитком економічної діяльності України та прискореного 

технічного процесу виникає необхідність з’ясування низки теоретичних 

питань, пов’язаних із адаптацією працівника на відповідному підприємстві, в 

установі чи організації. У свою чергу, це пов’язано з розробкою 

рекомендацій щодо організації процесу адаптації персоналу. Його метою 

виступає досягнення цілей підприємства та задоволення потреб учасників 

адаптаційного процесу, що проявляється в повільному пристосуванні 

працівника до їхніх техніко-економічних і соціальних умов організації 

процесів праці й, у підсумку, позначається на результатах їх господарської 

діяльності. 

Поняття «адаптація» походить від лат. adapto – пристосовувати. Воно 

запозичене з біології і означає прикладання, пристосування до 

навколишнього середовища. Трудова адаптація – це соціальний процес 

освоєння особистістю нової трудової ситуації. Вступаючи на роботу, людина 

активно включається в систему професійних і соціально-психологічних 

відносин конкретної трудової організації, засвоює нові соціальні ролі, 

цінності, норми, погоджує свою індивідуальну позицію з цілями і завданнями 
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організації (трудового колективу), тим самим підпорядковуючи свою 

поведінку службовим приписам даного підприємства чи установи [116]. 

У професійному розвитку персоналу важливе значення має процес 

їхньої адаптації на підприємствах, під якою розуміють науково обґрунтовану 

систему заходів, що забезпечує входження, оволодіння та досягнення 

особами професійної майстерності в конкретному виді професійної 

діяльності на робочому місці [117]. 

У науці існує безліч підходів до визначення поняття «адаптація». 

Автором одного з них є О.В. Крушельницька, яка розглядає адаптацію як 

процес пристосування працівників до умов зовнішнього і внутрішнього 

середовища; взаємне пристосування працівника до умов організації, що 

базується на поступовому освоєнні нових професійних, соціальних та 

організаційних умов праці [118, с. 131]. 

У своєму досліджені Е.Н. Кобцева визначає, що адаптація – це процес 

взаємного пристосування працівника й організації, вона є активною формою 

освоєння індивідом професійних і соціальних функцій, що передбачає 

подолання можливих негативних моментів, ініційованих працівником і 

роботодавцем [119, с. 45]. Тобто можна сказати, що автор розглядає 

адаптацію як активну форму освоєння працівником необхідних функцій, які 

необхідні для виконання ним своїх обов’язків.  

На наш погляд, сам процес адаптації є досить складним, так як 

залежить від кожної особи по-різному. Деякі працівники можуть 

адаптуватися на робочому місці відразу а деяким потрібен якийсь час. Ми 

солідарні з думкою вчених А.Г. Поршнєва, З.П. Румянцева та 

Н.О. Соломатіна, які доводять наступне: «Однією з проблем роботи з 

персоналом в організації в процесі залучення кадрів є управління трудовою 

адаптацією. В ході взаємодії працівника й організації відбувається їх взаємне 

пристосування, основу якого складає поступове входження працівника в нові 

професійні та соціально-економічні умови праці» 120, с. 429. Колектив 
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авторів дійшов висновку, що адаптація проходить через взаємодію 

працівника з підприємством установою, організацією шляхом управління 

трудовою адаптацією.  

Тому досить цікавою є думка Л.В. Балабанової, яка зазначає, що це 

двосторонній процес. З одного боку, за фактом, що людина приступила до 

роботи на новому підприємстві, стоїть її свідомий вибір, заснований на 

певній мотивації прийнятого рішення, і відповідальність за це рішення. З 

іншого боку, і підприємство бере на себе певні зобов’язання, наймаючи 

працівника [121, c. 255]. Автор наголошує на тому, що це відповідна угода 

яка тягне за собою певні обов’язки для сторін, за якими працівник повинен 

нести відповідальність за свою роботу а роботодавець за те, що прийняв 

такого працівника на роботу.  

А.Я. Кібанов у своєму дослідженні прийшов до того, що цей процес 

стосується двох сторін. З цього приводу він, зокрема, зазначає: «Це взаємне 

пристосування робітника та організації, яке ґрунтується на поступовому 

звиканні співробітника до нових професійних, соціальних та організаційно-

економічних умов праці». Тому ми можемо сказати, що адаптація у даному 

випадку застосовується не тільки до працівника а й до роботодавця. 

Досить значну увагу даному питанню приділяє дослідник Г.В. Щокін. З 

точки зору науковця, адаптація полягає в її активному застосуванні в 

соціально-виробничому середовищі, а також прийнятті ціннісних орієнтацій 

колективу підрозділу. Автор звертає увагу на те , що потрібно розрізняти такі 

види адаптації, як соціальну і професійну. Соціальна адаптація молодого 

працівника – це процес його активного входження в систему 

міжособистісних взаємовідносин трудового колективу, засвоєння норм і 

традицій, ціннісних орієнтацій та інтересів цього колективу. Що стосується 

професійної адаптація, то вона являє собою процес активного пристосування 

працівника до змісту професійних і функціональних обов’язків, виробничих 

вимог, режиму праці, особливостей робочого місця, а також оволодіння 

професією 122, с.112. 
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Якщо розглянути адаптацію з точки зору законодавця, то в наказі 

Національного агентства України з питань державної служби зазначено: «Це 

взаємний процес ознайомлення, призвичаєння новопризначених державних 

службовців до змісту та умов службової діяльності у державному органі, що 

базується на поступовому освоєнні нових професійних, соціальних та 

організаційних умов праці, соціального середовища та корпоративної 

культури державного органу, а також процес удосконалення професійних 

знань, умінь і навичок та особистих якостей цих державних службовців» 

[123]. З даної дефініції можемо зробити висновок, що цей процес не тільки 

призначений для того, щоб працівник звик до обстановки, а й для 

поступового освоєння соціальних та організаційних умов праці, що дає 

можливість удосконалити професійні знання, уміння і навички та особисті 

якості працівника. 

За своєю природою адаптація покликана виконувати певні завдання 

Успішній реалізації цих завдань сприяє Стратегія державної кадрової 

політики на 2012-2020 рр., у якій основним напрямом підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів визначено «створення механізму 

професійної адаптації новопризначених працівників на робочому місці 

шляхом упровадження системи наставництва» [124]. 

У даній Стратегії визначаються концептуальні засади розвитку 

професійного навчання персоналу підприємств, особливо в частині 

забезпечення якості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників з урахуванням вітчизняних та міжнародних 

стандартів. У зв’язку з цим науковий інтерес становить концептуальна 

модель організаційно-економічного механізму професійного навчання на 

виробництві, що ґрунтується на реалізації таких принципів: ставлення до 

професійного навчання персоналу на виробництві не як до поточних витрат, 

а як до довгострокових для розвитку підприємства; безперервне та 

випереджувальне навчання; підвищення ролі роботодавців у розвитку 

професійного навчання; орієнтація на результат навчання [125, с. 28-32]. 
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Як і в кожному правовому явищі, в адаптації для досягнення своїх 

цілей використовуються певні методи, за допомогою яких вона 

впроваджується в життя. Тому слід підійти до визначення методу адаптації 

персоналу. У своїй роботі Л.П. Щербак зазначає: «Це ті заходи, які 

дозволяють співробітникові швидше стати повноцінною частиною колективу 

і виробничого процесу, виконувати свої обов’язки ефективно, не робити 

помилок, не відчувати тривоги з приводу свого нового оточення, нових 

обов’язків» [126]. Без методів жодна правова категорія не зможе втілити своє 

призначення. Тому автор наводить низку методів які використовуються для 

адаптації працівника в залежності від різних факторів: посади співробітника, 

його професійного рівня, сфери діяльності організації. Л.П. Щербак виділяє 

такі основні методи адаптації персоналу: secondment (вторинне навчання); 

вuddying (з англ. buddy – друг, приятель); е-learning або blended learning 

(дистанційне навчання); метод занурення; кадрові школи; job shadowing, 

«робоча тінь» або «буття тінню». 

Слід більш детально зупинитися на кожному з методів. Так, перший 

метод Secondment (вторинне навчання) – це «прикомандирування» персоналу 

на певний час до іншої структури для оволодіння необхідними навичками. 

При цьому secondment не має нічого спільного із стажуваннями або 

відрядженнями. Його суть зводиться до того, що співробітника на певний час 

відправляють до іншого підрозділу тієї ж компанії або в іншу компанію. 

Secondment може бути як короткостроковим (близько 100 годин робочого 

часу), так і більш тривалим (до року). У США та Європі цей метод дуже 

популярний.  

Другим методом, який наводить автор, є Buddying (від англ. вuddy – 

друг, приятель) – це, перш за все, підтримка, допомога, якоюсь мірою 

керівництво і захист однієї людини іншою з метою досягнення його 

результатів. Цей метод заснований на наданні один одному об’єктивного та 

чесного зворотного зв’язку й підтримки у виконанні цілей і завдань (як 

особистих, так і корпоративних) і в опануванні нових навичок. Суть цього 
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методу полягає в адаптації через приятелювання з колегою. Цей принцип 

відрізняється відсутністю якої-небудь ієрархічності і наявністю постійного 

двостороннього зворотного зв’язку. Оптимальний термін для buddying – один 

рік і він особливо важливий у перші тижні роботи новачка. 

Наступним методом є E-learning – дистанційне навчання або blended 

learning – змішане навчання. Для ефективного використання elearning 

потрібна висока дисципліна (навіть самодисципліна). В Європі цю проблему 

вирішують максимальною інтерактивністю модулів. Програми естетично 

красиві, від них неможливо відірватися, в них присутня інтрига, інтерес 

співробітника постійно підігрівається. На Заході e-learning існує близько 6 

років. 

Дещо іншого характеру набув метод занурення. Він використовується 

для керівників різного рівня і передбачає повне «занурення» співробітника в 

практичну діяльність з перших днів роботи. Основна мета методу – швидке 

входження нового співробітника в трудовий процес. Цей вид адаптації 

передбачає, що у нового працівника в найкоротші терміни сформуються 

певні управлінські навички та вміння, необхідні йому для ефективного 

виконання своїх функцій на даному робочому місці .  

Інший варіант адаптації працівника пов’язаний з методом кадрових 

шкіл. Цей метод навчання часто зустрічається в страхових компаніях. Його 

використовують тоді, коли необхідно в короткі терміни провести навчання 

нових співробітників стандартам професійних навичок і знань, він рідко 

вивчається в будь-яких навчальних закладах. Навчання такого типу 

необхідне, тому що нові співробітники, які приходять в організацію, можуть 

бути з різних сфер діяльності. Основне завдання такого навчання людей 

різних професій – це привести їх до єдиного розуміння основних технологій 

та специфіки даної організації.  

І останній метод – Job Shadowing – метод адаптації, який широко 

застосовується за кордоном. Суть Shadowing полягає в тому, що працівник 

супроводжує (стає «тінню») досвідченого співробітника в реальній робочій 
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обстановці, рухається за ним як «тінь» протягом робочого дня. Весь цей час 

він навчається, має можливість обговорювати робочі ситуації не тільки із 

співробітником, «тінню» якого він є, але й з іншими членами команди, й 

отримувати зворотній зв’язок [126]. Розглянувши дані методи, можемо 

зробити висновок, що процес адаптації являє собою складну і багатогранну 

систему, яка включає в себе різні механізми взаємовідносин працівника із 

роботодавцем у контексті адаптації.  

Так як адаптація складна за свою структурою категорія, вона включає в 

себе такі види, які застосовуються до працівника: професійну соціально-

психологічну, суспільно-організаційну і культурно-побутову адаптацію.  

 Професійна адаптація виявляється в певному рівні оволодіння 

професійними навичками та вміннями, у формуванні певних професійно 

необхідних якостей особистості, в розвитку сталого позитивного ставлення 

працівника до своєї професії. Професійна адаптація полягає також в 

ознайомленні з професійною роботою, набутті навичок професійної 

майстерності, умінь, необхідних для якісного виконання трудових обов’язків.  

Соціально-психологічна адаптація – це засвоєння людиною 

соціально-психологічних особливостей трудової організації, входження в 

сталу систему взаємостосунків, позитивна взаємодія з членами організації. 

Це також включення працівника в систему взаємостосунків трудової 

організації з її традиціями, нормами життя, ціннісними орієнтаціями. В ході 

соціально-психологічної адаптації працівник вступає в реальне життя 

організації, бере участь у ньому, закріплюються його позитивні 

взаємостосунки з колегами, безпосереднім керівником, адміністрацією.  

Суспільно-організаційна адаптація означає засвоєння новими членами 

трудового колективу організаційної складової, системи управління і 

обслуговування виробничого процесу, режиму праці та відпочинку тощо.  

Культурно-побутова адаптація – це участь нових членів трудового 

колективу в традиційних для даного підприємства заходах поза робочим 

часом. Характер цього виду адаптації визначається рівнем культури 
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виробництва, розвитком його інфраструктури, загальним рівнем розвитку 

членів організації. Культурно-побутова адаптація проходить легше в тих 

трудових організаціях, члени яких пов’язані не лише стосунками по роботі, 

але й спільним дозвіллям.  

Психофізіологічна адаптація – це процес засвоєння людиною 

сукупності умов праці ( техніка і технологія, санітарно-гігієнічні норми) [127, 

с. 171-174]. 

Після застосування відповідного методу адаптації до конкретного 

трудового середовища вона проявляється в реальному поводженні, в 

конкретних показниках трудової діяльності: ефективності праці; засвоєнні 

соціальної інформації та її практичної реалізації; зростанні всіх видів 

активності; задоволеності різними сторонами трудової діяльності.  

Трудова адаптація може бути первинною при первинному входженні 

працівника у виробниче середовище та вторинною – при зміні робочого 

місця, професії або при суттєвій зміні середовища. Вона має складну 

структуру і являє собою єдність професійної, соціально-психологічної, 

суспільно-організаційної, культурно-побутової та психофізичної адаптації.  

 Професійна адаптація виражається у певному рівні оволодіння 

професійними навичками та вміннями, у формуванні деяких професійно 

необхідних якостей особистості, в розвитку сталого позитивного ставлення 

працівника до своєї професії. Виявляється також в ознайомленні з 

професійною роботою, набутті навичок професійної майстерності, 

вправності, достатніх для якісного виконання функціональних обов’язків і 

творчості в праці.  

 Соціально-психологічна адаптація полягає в освоєнні соціально-

психологічних особливостей трудової організації (колективу), входженні в 

систему взаємин, що склалися в ній, позитивній взаємодії з її членами. Це 

включення працівника в систему взаємин трудової організації з її традиціями, 

нормами життя, ціннісними орієнтаціями. У ході такої адаптації працівник 

поступово отримує інформацію про свою організацію, її норми, цінності, про 
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систему ділових і особистих взаємовідносин у групі, про соціально-

психологічну позицію окремих членів групи в структурі взаємин, про 

групових лідерів. Ця інформація не засвоюється працівником пасивно, а 

співвідноситься з його минулим соціальним досвідом, його ціннісними 

орієнтаціями і оцінюється ним. У ході соціально-психологічної адаптації 

працівник вступає в реальне життя організації, бере участь в ньому, у нього 

встановлюються позитивні стосунки з колегами, безпосереднім керівником, 

адміністрацією [128]. 

Також слід зазначити, що у процесі адаптації працівник проходить 

наступні стадії: 1) стадію знайомства, в процесі якої він отримує інформацію 

про нову ситуацію в цілому, про критерії оцінки різних дій, про норми 

поведінки; 2) стадію пристосування, на якій працівник переорієнтовується, 

визнаючи головні елементи нової системи цінностей, але поки що продовжує 

зберігати багато своїх установок; 3) стадію асиміляції, впродовж якої 

здійснюється повне пристосування працівника до середовища, ідентифікація 

з новою групою; 4) стадію ідентифікаціі, коли особисті цілі працівника 

ототожнюються з цілями трудової організації, виробництва, фірми [127, 

с. 171-174]. 

У своїх роботах Г.Ю. Базарова і Б.Л. Єрьоміна виділяють чотири етапи 

проходження адаптації: оцінка рівня підготовленості нового працівника, 

орієнтація, дієва адаптація, функціонування. Розглянемо кожну стадію більш 

детально. Оцінка рівня підготовленості прийнятого працівника необхідна для 

складання ефективної програми, за якою даний працівник буде проходити 

адаптацію. У свою чергу, цей етап передбачає знайомство з специфікою 

виробництва підприємства, установи, організації, з персоналом, 

корпоративними особливостями комунікації, правилами поведінки. Другим 

етапом виступає орієнтація, під якою розуміють практичне знайомство 

нового працівника зі своїми обов’язками і вимогами, які ставляться до нього 

організацією. Третім етапом виступає дієва адаптація, яка полягає у 

пристосуванні нового працівника до свого статусу і значною мірою 
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обумовлюється його включенням в міжособистісні відносини з колегами. 

Останнім етапом є функціонування. Він характеризується поступовим 

переборенням виробничих та міжособистісних проблем й переходом до 

стабільної роботи. [129, c. 238-242]. 

Слід погодитися з думкою Л.С. Григор’єва стосовно того, що 

інтегрованим суб’єктивним показником успішної трудової адаптації можна 

вважати загальну задоволеність працівника працею, морально-психологічним 

кліматом у колективі. Як бачимо, в процесі виробничої адаптації не останнє 

місце займає особистісний потенціал працівника. Це сукупність рис і якостей 

працівника, які формують певний тип поведінки: впевненість у собі, 

товариськість, здатність до самоствердження, врівноваженість, об’єктивність. 

Поряд з перерахованими характеристиками важливе місце займають знання, 

освіта, досвід. Необхідно по-справжньому використовувати свій досвід і 

робити висновки на майбутнє. За всіма цими критеріями можна судити і про 

рівень адаптації [130]. З даного твердження можна зробити висновок, що 

показником успішного проходження адаптації є суб’єктивний критерій, який 

залежить від низки моментів. Але, на наш погляд, можуть бути й об’єктивні 

критерії, які відображаються на якості виконуваної працівником роботи, на 

що саме і спрямований процес адаптації. 

Тому, розглянувши вищевикладене, ми дійшли висновку, що адаптація 

працівника – це процес, під час якого працівник пристосовується до умов, які 

існують на виробництві, шляхом взаємодії його з цим підприємством, 

установою, організацією.  

На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що адаптація тісно 

переплітається із стажуванням. Ми розглянули методи і цілі адаптації, в яких 

знайшли багато спільного із стажуванням. Щоб довести те, що стажування 

виступає формою професійної адаптації працівника, слід розглянути його 

мету та завдання.  

Спочатку приступимо до дослідження мети стажування. Тобто до 

встановлення того, що саме переслідує дана категорія. Так, В.А. Гейхман та 
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Г.П. Митиль прийшли до висновку, що метою стажування для молодих 

спеціалістів є набуття ними необхідних практичних і організаційних навичок 

для виконання обов’язків за займаною посадою, вивчення специфіки своєї 

роботи й поглиблення спеціалізації знань економіки виробництва, наукової 

організації праці та управління, ознайомлення з найновішими науковими, 

науково-технічними досягненнями. Також дані науковці зазначають, що під 

час проходження працівником стажування у нього можуть виявлятися ділові 

якості, що дозволяє найбільш правильно й раціонально використовувати їх 

на даному підприємстві, в установі, організації 131, с. 111.  

Дещо іншого підходу дотримується В.М. Рижков, який зазначає 

наступне: «Стажування молодих спеціалістів сприяє поліпшенню якості їх 

підготовки у вузах, зміцненню безпосередніх зв’язків вищої школи з 

виробництвом, успішній адаптації випускників в початковій період роботи, а 

також усуненню суттєвих недоліків в підготовці кваліфікованих спеціалістів» 

132, с. 88. 

У п. 3.3 Положення про підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 

зазначено , що стажування здійснюється з метою формування і закріплення 

на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті 

теоретичної підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній 

посаді або посаді вищого рівня, засвоєння вітчизняного та зарубіжного 

досвіду, формування особистісних якостей для виконання професійних 

завдань на новому, більш високому якісному рівні в межах певної 

спеціальності [133]. 

Розглянувши мету стажування, слід перейти до завдань, які переслідує 

дане поняття. В даному контексті О.Є. Пантелеймонов визначає, що 

основним завданням стажування молодих спеціалістів є набуття необхідних 

практичних організаційних навичок для виконання обов’язків за тією чи 
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іншою посадою 134, с. 7. По суті, кожне визначення стажування включає в 

себе завдання, які повинні виконуватись впродовж проходження стажування. 

П. 1.3 Положення про підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 

визначені основні завдання навчання працівників, а саме : 

– оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, 

організаційно-управлінській діяльності; 

 – засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів 

навчання; 

– набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його 

цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, 

досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб; 

– вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів 

управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та 

перспективами їх розвитку; 

– розроблення пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного 

процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, 

техніки і виробництва; 

– застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що 

передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження 

дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання [133]. 

Важливим у даному контексті видається визначення поняття 

«стажування», яке надає М.С. Єгоров. У своїй роботі автор стверджує, що 

стажування виступає заключним етапом 

, яке сприяє поглибленню спеціалізації, вимагає до себе пильної уваги 

та постійного удосконалення методики її організації й проведення, бо «рівень 

розвитку у майбутніх спеціалістів творчих здібностей, ступінь оволодіння 

ними методами самостійного набуття знань і умінь стосовно їх 
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використовувати в постійно змінюваних умовах діяльності стає основним 

критерієм оцінки якості навчання й виховання» 135, с.18. 

З огляду на вищевикладене, ми дійшли висновку, що стажування має 

такі цілі: 

– набуття особою під час проходження стажування досвіду 

практичної роботи;  

– поглиблення та удосконалення практичних та теоретичних знань, 

умінь і навичок у власній сфері трудової діяльності;  

– проходження процесу адаптація працівника до дорученої йому 

роботи; 

Слід наголосити на тому, що стажування як форма адаптації 

працівника виникає тоді, коли працівник вперше приступив до виконання 

трудових відносин чи приступив до виконання роботи на новому місці 

роботи чи робочому місці. 

 Існують випадки, коли працівникові пропонують пройти стажування з 

метою підвищення кваліфікації. За цих обставин процес адаптації не буде 

проходити.  

Таким чином, ми дійшли висновку, що адаптація – широке поняття, яке 

включає в себе стадій, котрі проходить працівник положень. Стажування 

являє собою одну із форм, за допомогою якої можливо провести дану 

процедуру. Не всі види стажування матимуть на меті адаптаційний процес 

для особи. Як раніше зазначалося, адаптація працівника до умов праці буде 

проявлятися через стажування у випадку, коли особа вперше приступила до 

виконання роботи чи змінилися ключові умови праці. За інших обставин 

процес адаптації через стажування проявлятися не буде.  
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2.3 Порядок організації проходження стажування 

На практиці явище стажування досить поширене. Порядок підготовки 

професійних працівників, а також завдання створення здорової конкуренції 

на ринку праці лежить на державі. Роботодавцю також надано право 

здійснювати кваліфіковану підготовку працівників, яких він міг би вигідно 

для себе використовувати. В свою чергу, дану підготовку роботодавець може 

провести через стажування. В умовах реформування законодавства, а також 

адаптації національних норм до норм законодавства Європейського Союзу 

виникає можливість провести дану процедуру стосовно підвищення 

професійного рівня працівника шляхом проходження стажування. На 

практиці залишається відкритим питання щодо порядку проходження 

стажування. Загального порядку не існує взагалі, лише в деяких нормативно-

правових актах зазначений спеціальний порядок для окремих працівників. 

Тому вважаємо за необхідне розглянути дане питання більш детально. 

Кожне стажування має свої особливості. В залежності від специфіки 

стажування для кожного із видів встановлюються свої вимоги чи строки.  

О.І. Петров з цього приводу зазначає, що важливість стажування в 

навчальному процесі з підготовки кадрів для органів, служб і підрозділів 

полягає у тому, що воно є необхідним етапом, ланкою їх професійної освіти 

й має на меті поглиблення обраної слухачами чи курсантами спеціалізації 

[136, с. 256-257]. 

Першочергово проаналізуємо порядок проходження стажування в 

держаних органах. Даний порядок регулюється Положенням про порядок 

стажування у державних органах постановою Кабінету Міністрів України від 

01.12.1994 № 804. У зазначених нормативних актах вказується на те, що 

стажування можуть проходити особи, які вперше претендують на посаду 

державного службовця, та державні службовці. Термін стажування може 

складати період часу до двох років. Стажування працівника проводиться з 

відривом від основної роботи. За працівником, направленим на стажування, 

зберігається його посада та заробітна плата за основним місцем роботи з 
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подальшим урахуванням змін розміру мінімальної заробітної плати 

відповідно до чинного законодавства. Стажисту за основним місцем роботи 

відшкодовуються також витрати на проїзд до місця стажування і назад, 

добові за час знаходження в дорозі та найм житла. Витрати, пов’язані  з  

стажуванням спеціаліста, відшкодовуються підприємствам, установам і 

організаціям державним органом, який запросив спеціаліста на стажування, 

за рахунок коштів, передбачених на утримання цього органу. Державний 

орган провадить витрати на зазначені цілі за рахунок коштів, призначених на 

інші видатки. Також важливим є те, що особа, яка не є державним 

службовцем, що після успішного закінчення стажування виявила бажання 

працювати у даному державному органі, проходить конкурс відповідно до 

Положення про порядок проведення конкурсу при прийнятті осіб на роботу 

до органів державної виконавчої влади. При цьому їй надається перевага над 

особами, які беруть участь у даному конкурсі, але не проходили стажування. 

А що стосується державного службовця, то після успішного закінчення 

стажування він може бути переведений на посаду за рішенням керівника 

відповідного державного органу без конкурсного відбору [137]. 

Тепер слід розглянути сам порядок проходження стажування на 

державній службі. Він включає такі стадії: 

1. Відбір кандидата на стажування. Дана процедура проводиться з 

ініціативи органу, де має відбуватись стажування. При цьому необхідна 

письмова заява самого стажиста та згода відповідних керівників за місцями 

його стажування та основної роботи. 

2. Зарахування на стажування. Дана процедура оформляється 

наказом керівника державного органу, де проводиться стажування. Також на 

працівника, який проходить стажування, поширюються правила 

внутрішнього трудового розпорядку. 

3. Закріплення за стажистом наставника. На період стажування в 

державному органі за стажистом закріплюється державний службовець, 

відповідальний за стажування. Зазвичай наставництво закріплюється за 
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молодими спеціалістами , що має на меті забезпечення оптимальної адаптації 

молодого працівника як фахівця до умов служби, цілеспрямоване 

формування та розвиток професійних та особистих якостей, необхідних для 

виконання його посадових обов’язків. Основними завданнями наставництва 

є: допомога молодим працівникам в оволодінні професійними знаннями і 

необхідними практичними навичками для самостійного виконання завдань в 

їх оперативно-службовій діяльності; виховання в молодих працівниках 

високої громадянської свідомості, відданості народу України, вірності 

Присязі працівника органів внутрішніх справ, формування 

дисциплінованості, високої відповідальності за виконання службового 

обов’язку, необхідних психологічних якостей; адаптація молодих 

працівників до специфічних умов роботи колективів органів внутрішніх 

справ, осіб рядового та начальницького складу при призначенні на посаду. 

Вищеперелічене закріплене у методичних рекомендаціях про організацію 

роботи з молодими фахівцями по закріпленню їх на службі в органах 

внутрішніх справ України [138]. 

4. Складення індивідуального плану, за яким особа буде проходити 

стажування. Даний план затверджується керівником структурного підрозділу 

органу, де проводиться стажування. Стажист за час проходження стажування 

повинен дотримуватися даного плану і виконати його. 

5. Закінчення стажування. На даному етапі стажист подає 

керівництву державного органу доповідну записку про стажування з 

висновками керівника структурного підрозділу щодо можливості 

використання стажиста на державній службі, а за основним місцем роботи – 

стислий письмовий звіт. Також за результатами стажування у державному 

органі стажисту видається довідка для подання за основним місцем роботи 

[137]. 

Важливим моментом у даному аспекті проходження стажування на 

державній службі є те, що для зарахування на державну службу і виникнення 

трудових правовідносин необхідно, щоб працівник пройшов поглиблену 
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правову, економічну, політологічну, управлінську, соціально-гуманітарну, 

психолого-педагогічну, фахову та інші види підготовки, необхідні для 

організаційно-розпорядчого та консультативно-дорадчого забезпечення 

діяльності органів, на які поширюється дія Закону України «Про державну 

службу». Мотиви до стажування у працівників можуть бути різні, а саме: 

– особисті – потреба в знаннях, самовдосконаленні, 

самоствердженні та самореалізації, підвищенні соціального та професійного 

рівня тощо; 

– службові – посадові вимоги, що потребують відповідної 

підготовки й кваліфікації, просування по службі, службова кар’єра, 

підвищення ефективності праці тощо.  

Варто акцентувати увагу й на тому, що стажування в органах 

державної служби необхідно розглядати як цілісні правовідносини. 

Підставою виникнення правовідносин стажування є відповідний юридичний 

факт – державний контракт (контракт) на навчання. Однак для укладення 

даного контракту необхідні певні умови, а саме: письмова заява стажиста та 

згода відповідних керівників за місцями його стажування та основної роботи. 

Ці умови є загальнообов’язковими і, безумовно, юридично значущими, 

оскільки вони безпосередньо спрямовані на встановлення визначеного 

правового зв’язку між суб’єктами [194, с 100-101]. 

З цього приводу А.В. Андрушко зазначає, що стажування в органах 

державної служби в аспекті юридичної гарантії як права громадян на 

державну службу, так і забезпечення державної служби належними кадрами, 

яке проводиться відповідно до визначених правових принципів, виступає як 

показник рівня таких гарантій, що дозволяє проводити відповідну 

диференціацію встановленого порядку проходження підготовки до державної 

служби, бути об’єктивною умовою мотивації вибору даного виду підготовки. 

В юридичному аспекті стажування в органах державної служби доцільно 

розглядати як встановлену нормами трудового законодавства та 
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законодавства державної служби обставину, з якою пов’язується виникнення, 

зміна чи припинення трудових правовідносин, що визначає формування і 

реалізацію спеціальної правосуб’єктності учасників правовідносин 

стажування щодо реалізації права на державну службу та виступає 

юридичною гарантією забезпечення державних органів належними кадрами 

[194, с 114-115]. 

З даного твердження стає зрозуміло, що стажування не може 

проводитися без ключових його стадій. Проведення стажування для 

державних службовців має свою специфіку і може передбачати додаткові 

умови стажування для особи, яка виявила бажання його пройти.  

Дещо інший порядок проходження стажування стосується студентів, 

аспірантів, а також науковців. Даний порядок потребує більш детального 

огляду. Слід погодитися з підходом до даного питання М.В. Вієвської, яка 

визначає сучасні підходи до розуміння особою професійного саморозвитку. 

При проведенні аналізу мотиваційної складової професійного саморозвитку 

виявлено кілька основних положень, а саме: 

– потреба у саморозвитку визначається як ставлення індивіда до самого 

себе, при якому формується готовність до перетворення власної 

життєдіяльності на пошук можливостей максимальної професійної 

самореалізації. Потреба у саморозвитку виникає у той час, коли індивід 

усвідомлює не тільки власний етап розвитку, а й визначає зону потенційного 

розширення професійних потреб і можливостей; 

– процес професійного саморозвитку потребує дослідження механізмів 

його мотиваційного забезпечення, починаючи з етапу навчально-професійної 

підготовки, коли відбувається вплив особистісних характеристик на 

соціальний досвід і компетентність індивіда, його індивідуальні 

характеристики, особливості та детермінанти професійної діяльності; 

– формування стійкої мотивації саморозвитку фахівця забезпечує його 

орієнтованість на необхідність оволодіння управлінськими компетенціями, 

постійного самовдосконалення у процесі безперервної професійної освіти, де 
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поняття «компетенція» відображає готовність і здатність до виконання 

конкретних видів діяльності. Управлінські компетенції є складовою загальної 

компетентності людини у сфері соціально-трудової діяльності [139, c. 89]. 

Що стосується порядку стажування цієї категорії, то дане питання 

регулює постанова Кабінету Міністрів України «Питання навчання студентів 

та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 

провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном» 

від 13.04.2011 № 411. Проходження стажування для даних осіб має свою 

специфіку і визначає механізм організації навчання студентів та аспірантів, 

стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих 

навчальних закладах та наукових установах за кордоном[140]. 

Загальні положення стосовно стажування визначаються наступним 

чином. На навчання та стажування направляються особи, що мають високі 

досягнення у навчанні, наукові здобутки, проводять на високому науковому 

рівні фундаментальні та/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. Також важливо зазначити, що строк навчання студентів не повинен 

перевищувати двох років, аспірантів – одного року, а строк стажування 

наукових і науково-педагогічних працівників – шести місяців. 

Що стосується порядку проходження, то даний документ передбачає 

наступні його стадії:  

1. Оголошення конкурсу з відбору осіб на навчання та стажування. 

МОН оголошує щороку конкурс, визначає порядок, умови і строки його 

проведення з урахуванням переліку пріоритетних напрямів освіти і науки та 

переліку провідних вищих навчальних закладів і наукових установ за 

кордоном. 

2. Відбір осіб на навчання та стажування. Його здійснює відповідна 

конкурсна комісія. Особи, які виявили бажання проходити стажування, 

повинні відповідати встановленим вимогам, які дещо відрізняються в 
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залежності від категорій кандидатів на стажування. До студентів 

встановлюється такі вимоги: мати високі результати навчання за програмою 

підготовки бакалавра або магістра; мати досягнення у студентській науково-

дослідній роботі; напрям підготовки (спеціальності) студента повинен 

відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки; володіти 

англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження 

навчання, на необхідному рівні. До аспіратів встановлюються інші вимоги : 

тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних 

напрямів освіти і науки; мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, 

міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти; брати участь у 

зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних 

конференціях, симпозіумах; володіти англійською мовою або мовою країни, 

в якій передбачається проходження стажування, на необхідному рівні. Що 

стосується наукових або науково-педагогічних працівників, то до них 

встановлені такі вимоги: мати науковий ступінь кандидата наук та стаж 

наукової або науково-педагогічної роботи не менш як три роки; тематика 

наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів 

освіти і науки; мати стаж роботи у вищому навчальному закладі чи науковій 

установі, що направляє на стажування, не менш як один рік; мати наукові 

статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових 

виданнях, патенти; брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних 

наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах; володіти 

англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження 

стажування, на необхідному рівні. 

3. Подача пакету документів особою, яка виявила бажання 

проходити стажування, до навчального закладу чи наукової установи для 

розгляду на вченій раді вищого навчального закладу або вченій раді наукової 

установи. За результатами розгляду зазначених документів вчена рада 

вищого навчального закладу або вчена (наукова, науково-технічна, технічна) 

рада наукової установи приймає рішення щодо доцільності рекомендації 
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даної особи на навчання або стажування. В свою чергу, пропозиції стосовно 

осіб, що претендують на проходження навчання та стажування, подаються 

вищими навчальними закладами та науковими установами до конкурсної 

комісії. 

4. Відбір конкурсною комісією кандидатів на проходження 

стажування чи навчання за кордоном. Конкурсна комісія на основі поданих 

до неї документів, а також рекомендацій вузів чи інших наукових установ 

здійснює відбір кандидатів на проходження стажування чи навчання за 

кордоном.  

5. Направлення осіб на стажування чи навчання за кордон. Дані 

особи мають право на гарантії і грошові виплати, передбачені 

законодавством. Вищі навчальні заклади та наукові установи можуть 

здійснювати фінансування витрат, пов’язаних з навчанням та стажуванням, 

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 

6. Завершення стажування. Студенти, аспіранти, наукові та 

науково-педагогічні працівники подають протягом місяця після завершення 

навчання, стажування у закордонному навчальному закладі, науковій 

установі керівникові навчального закладу (наукової установи), що направив 

їх на навчання або стажування, письмовий звіт про результати навчання, 

стажування та виконання завдання, затвердженого у встановленому порядку. 

Після розгляду на засіданні відповідної кафедри вищого навчального закладу 

чи структурного підрозділу наукової установи звіт підлягає затвердженню 

вченою радою вищого навчального закладу або вченою (науковою, науково-

технічною, технічною) радою наукової установи [140]. 

Деякі науковці мають власну думку з приводу міжнародного 

стажування. Так, міжнародні молодіжні обміни, як зазначає Л.І. Швидка, 

спрямовані на поліпшення стосунків між народами, вони повинні 

демонструвати не тільки позитивні моменти, притаманні молодіжному 

спілкуванню, а й суттєві характеристики функціонування суспільств, 

негативні моменти та наявні проблеми, внутрішні і зовнішні конфлікти тощо 
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[141, с. 217-218]. З даного твердження можна зробити висновок, що 

міжнародне стажування носить двоякий характер, який спрямований на 

професійний розвиток особи, а також на налагодження і поліпшення 

стосунків з іншими державами з приводу взаємовідносин.  

З огляду на вищесказане, зазначимо, що в даній сфері існують і 

негативні фактори, на які в своєму дослідженні вказує В.В. Зайцев. Він 

зазначає, що до даних факторів, які стоять на заваді ефективному 

підвищенню мобільності наших студентів і науковців, відносять: 

– низький рівень обізнаності міжнародної спільноти з якістю наукових 

 досліджень і досвідом викладання в українських університетах; 

– відсутність справжньої міжнародної співпраці; 

 – відсутність методів стимулювання розвитку міжнародної співпраці; 

– відсутність бажання до співпраці [142, c. 51]. 

У цілому ми можемо погодитися з автором стосовно того, що існують 

такі негативні фактори, які перешкоджають ефективному міжнародному 

стажуванню. Тому закріплення загальних норм на законодавчому рівні могло 

б позитивно вплинути на дану ситуацію.  

Таким чином, на підставі вищезазначеного ми можемо стверджувати, 

що процедура проходження стажування студентами, аспірантами та 

науковими і науково-технічними працівника складніша, ніж стажування у 

державних службовців. Це пов’язано із складною систему зв’язку МОН з 

науковими установами, у зв’язку з чим де особі потрібно діяти через свої 

установи, обмеженою кількістю місць, які обумовленні особливими умовами 

стосовно проходження стажування. З цих причин не кожна особа, яка 

виявила бажання, може пройти стажування, що, в свою чергу, негативно 

впливає на бажання підвищувати свій професійний рівень. 

Також слід розглянути інший порядок стажування, який застосовується 

до осіб, котрі виявили бажання стати адвокатом. Проходження стажування 

таких осіб є досить складним порівняно з іншими порядками проходження 

стажування. Тому при розгляді даного порядку слід звернутися до 
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Положення про організацію та порядок проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, 

затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року 

№ 114. У даному Положенні зазначені загальні умови, за яких особа може 

пройти стажування. У п. 1.1 сказано, що стажуванням є діяльністю із 

формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, 

отриманих у результаті теоретичної підготовки особи, яка одержала 

свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту щодо її готовності 

самостійно здійснювати адвокатську діяльність з метою отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю. П. 1.2 Положення передбачає, 

що стажистом адвоката може бути фізична особа, яка має повну вищу 

юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права 

не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, свідоцтво про складення 

якого є дійсним на день початку стажування. У п. 1.6 встановлено термін 

стажування, відповідно до якого воно здійснюється протягом шести місяців і 

обчислюються шляхом сумарного обліку робочого часу стажиста на 

виконання програми та плану стажування, який має становити не менше 550 

годин [143]. 

Тепер можна розглянути процедуру проходження стажування, яка 

включає наступні стадії:  

1. Подача заяви про проходження стажування. Звернення особи до 

ради адвокатів стосовно проходження стажування. Особа, яка відповідає 

вимогам, зазначеним цим Положенням, має право звернутися до будь-якої 

ради адвокатів регіону із заявою про призначення стажування. 

2. Обробка заяви стажиста. Заявка повинна відповідати вимогам, які 

встановлені в даному Положенні. Рада адвокатів регіону протягом трьох 

робочих днів з дня отримання заяви про направлення на стажування 

повідомляє адвоката – керівника стажування про намір певної особи 

проходити в нього стажування, який протягом трьох робочих днів з дня 

отримання повідомлення надає раді адвокатів регіону письмову згоду на 
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керівництво стажуванням цієї особи та індивідуальний план стажування із 

зазначенням конкретних заходів у межах програми стажування. У випадку 

ненадання згоди адвокатом на керівництво стажуванням певної особи у 

вказаний термін рада адвокатів регіону повідомляє особу, яка виявила 

бажання стажуватись у цього адвоката, про можливість обрання іншого 

керівника стажування. Рада адвокатів регіону протягом тридцяти робочих 

днів з дня надходження заяви про направлення на стажування приймає одне з 

таких рішень: про призначення керівника стажування, видачу направлення на 

стажування, затвердження індивідуального плану стажування та строки 

подання стажистом поточних звітів; про відмову у направленні на 

стажування, якщо особа не відповідає вимогам Положення. 

3.  Призначення керівника стажування. Стажисту на весь термін 

проходження стажування призначається один керівник стажуванням, що не 

позбавляє його права пройти стажування ще у двох адвокатів з іншої 

спеціалізації за їх згодою, за умови, що відомості про них включені до 

Реєстру керівників стажування. Особа, яка виявила намір проходити 

стажування у відповідного керівника стажування, може зробити бронювання 

на майбутнє проходження стажування у раді адвокатів регіону.  

4. Проходження стажування. Під час проходження стажування 

стажист під керівництвом адвоката – керівника стажування виконує завдання 

у межах індивідуального плану проходження стажування. Стажування може 

здійснюватися у вільний від основної роботи час стажиста. У час відпочинку, 

вихідні та святкові дні стажування проводиться за взаємною згодою стажиста 

та адвоката – керівника стажування. 

5. Складення звіту про стажування. Рада адвокатів регіону при 

призначенні особі, яка виявила намір стажуватися, керівника стажування, 

видачі направлення на стажування встановлює строки для надання та 

заслуховування поточних звітів стажиста про проходження стажування. 

Також визначений радою адвокатів регіону строк для надання та 

заслуховування поточного звіту не повинен перевищувати двох місяців. 
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Після закінчення шестимісячного строку стажування стажист складає звіт 

про результати стажування, а керівник стажування – звіт про результати 

стажування стажиста, який має містити відомості про виконання 

індивідуального плану стажування. 

6. Оцінка результатів стажування. Особа, яка пройшла стажування, 

протягом трьох робочих днів з дня його закінчення подає до ради адвокатів 

регіону за місцем проходження стажування заяву про оцінку результатів 

стажування. Результати стажування оцінюються радою адвокатів регіону 

протягом тридцяти днів з дня отримання документів. За оцінкою результатів 

стажування рада адвокатів регіону приймає одне з наступних рішень: про 

видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; про 

продовження стажування на строк від одного до трьох місяців [143]. 

З огляду на те, що для кожної професії можуть бути притаманні власні 

особливості проходження стажування, з впевненістю можемо сказати, що 

процедура стажування для осіб, які бажають займатися адвокатською 

діяльністю, досить складна і пов’язана вона, перш за все, з питаннями, які не 

торкаються стажиста, а залежать від об’єктивних факторів інших учасників 

стажування, наприклад, наставника, в якого буде проходити стажування 

особа, а саме від наявності вільних місць на стажуванні, а також від порядку 

дії ради адвокатів України. 

В залежності від професії стажування може бути добровільним і 

обов’язковим. Досить цікава форма стажування існує у сфері медицини. Саме 

під час стажування випускники проходять інтернатуру у відповідних 

медичних закладах, яка є обов’язковою для випускників вищих медичних 

закладів. Тому слід зупинитися більш детально на особливостях 

проходження даної форми стажування.  

Фінальною формою підготовки випускників вищих медичних 

навчальних закладів є інтернатура, по закінченню якої особі присвоюється 

кваліфікація «лікар-спеціаліст» з певного фаху. В разі відсутності даної 

спеціальності, особа не має права самостійної роботи на лікарських посадах. 
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Порядок проходження інтернатури визначається постановою Кабінету 

Міністрів України № 96 від 27 лютого 1992 року і «Положенням про 

первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних 

(фармацевтичних) вищих навчальних закладів України», затвердженим 

наказом МОЗ України № 291 від 19 вересня 1996 року. Згідно з даним 

наказом основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної 

підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти 

III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, їх професійної 

готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності. Тривалість 

навчання в інтернатурі 1-2 роки в залежності від спеціалізації, професії, яку 

обрав стажист [144].  

Дослідивши даний наказ, ми можемо виділити наступні стадії, які 

проходить особа (інтерн), а саме:  

1) подача документів для зарахування в інтернатуру. На даному 

етапі особа збирає необхідний пакет документів і передає його на розгляд у 

свій навчальний заклад, де і приймається рішення про направлення її в 

інтернатуру;  

2) зарахування до інтернатури. До інтернатури зараховуються 

випускники медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів 

акредитації медичних факультетів університетів після складання державних 

іспитів та присвоєння кваліфікації лікаря (провізора) і отримання диплома з 

певної лікарської (провізорської) спеціальності; 

3) розподіл випускників за посадами. Розподіл випускників вищих 

медичних (фармацевтичних) закладів освіти здійснюється за 

підпорядкованими закладами (установами) охорони здоров’я, закладами 

(підприємствами) ВО «Фармація». Відповідним наказом їх направляють для 

призначення на  посади лікарів (провізорів)-інтернів у відповідні бази 

стажування лікарів. Бази стажування лікарів (провізорів)-інтернів – це базові 

установи та заклади охорони здоров’я, які використовуються з метою 

первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) 
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закладів освіти. Це можуть бути обласні, міські і центральні районні лікарні, 

міські та обласні дитячі лікарні, пологові будинки, диспансери, лікарні, 

підпорядковані іншим відомствам, клініки науково-дослідних інститутів, 

діагностичні центри, бюро судово-медичної експертизи, установи і заклади 

санітарно-епідеміологічної служби, аптечні заклади тощо, що мають у 

своєму складі структурні підрозділи, підготовка в яких передбачена 

навчальним планом та програмою інтернатури з відповідної спеціальності; 

4) зарахування на посади. Після розподілу випускників вищих 

медичних (фармацевтичних) закладів освіти на бази стажування і їх 

зарахування закладами (установами) охорони здоров’я на посади лікарів 

(провізорів)-інтернів інформують відповідні закріплені вищі заклади освіти 

про кількість лікарів (провізорів), що проходитимуть підготовку в 

інтернатурі в поточному навчальному році, із зазначенням спеціальності; 

5) затвердження індивідуальних планів. Підготовка лікарів і 

провізорів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними 

планами, розробленими на підставі типових навчальних планів і програм 

післядипломної підготовки у відповідності з кваліфікаційними 

характеристиками фахівців з лікарських спеціальностей та провізорів; 

6) завершення стажування. Після закінчення циклу навчання  

здійснюється підсумковий контроль, який проводиться на базі  стажування  

перед  направленням лікаря (провізора)-інтерна на очну частину навчання на 

кафедру вищого закладу освіти. Склад і графік роботи комісії 

затверджуються наказом головного лікаря базової установи охорони 

здоров’я, керівника закладу (підприємства) ВО «Фармація». Підсумковий 

контроль включає в себе: перевірку професійної практичної  підготовки 

лікаря (провізора)-інтерна згідно з планом і програмою;  тестовий контроль 

рівня знань та умінь; співбесіду; 

7) проведення атестації. Після закінчення терміну підготовки в 

інтернатурі лікарі (провізори)-інтерни підлягають атестації для визначення 

знань і практичних  навичок  з  присвоєнням  звання  лікаря (провізора)-
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спеціаліста з конкретної спеціальності згідно з наказом МОЗ України від 

21.11.91 № 168. Атестація лікарів (провізорів)-інтернів включає в себе: 

контроль знань та вмінь за комп’ютерними тестовими програмами, 

затвердженими Міністерством охорони здоров’я України; оцінку державною 

атестаційною комісією знань та вмінь, в тому числі володіння практичними 

навичками; співбесіду чи іншу форма підсумкової оцінки рівня засвоєння 

навчальної програми інтернатури [144]. 

Стажування молодих спеціалістів в галузі медицини є досить тривалим 

і не простим процесом. Але в цілому слід відзначити, що стажування для 

медичних працівників передбачене не тільки для молодих фахівців, воно 

також є обов’язковим для працівників, які не працюють більше трьох років за 

конкретною лікарською спеціальністю. У цьому випадку фахівець не має 

права займатись лікарською діяльністю з цієї спеціальності і повинен бути 

направлений на стажування [145]. Але для таких працівників не визначена 

процедура проходження стажування і це, на нашу думку, є досить значною 

прогалиною у законодавстві, що може призвести до негативних наслідків.  

Тепер проаналізуємо порядок стажування працівників професійних 

аварійно-рятувальних служб. Згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку організації та проведення професійної 

підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних 

аварійно-рятувальних служб» від 02.10.2013 № 729 порядок проходження 

стажування складається з таких етапів: 

1. Визначення місця, часу та керівника стажування. Для 

забезпечення проведення стажування за рішенням керівника підрозділу 

аварійно-рятувальної служби з числа найбільш підготовлених працівників 

зазначеного підрозділу призначається керівник стажування. 

2. Затвердження індивідуального плану стажування. Індивідуальний 

план затверджується керівником підрозділу аварійно-рятувальної служби, де 

стажуватиметься працівник. 
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3.  Подача звіту про виконання плану стажування. Після закінчення 

стажування працівник подає керівникові підрозділу аварійно-рятувальної 

служби, де він проходив стажування, звіт про виконання плану стажування, 

який підписується керівником стажування та затверджується керівником 

відповідного підрозділу аварійно-рятувальної служби. 

4. Проведення заліків. Під час даного етапу перевіряється рівень 

підготовленості і затверджується звіт про виконання плану стажування. Він є 

підставою для допуску працівника до самостійного виконання 

функціональних обов’язків [146].  

У даному випадку ми бачимо, що законодавець дотримувався 

загальних норм про стажування для держаних службовців. При цьому слід 

наголосити на тому, що дане стажування проводиться для осіб, які 

перебувають у трудових відносинах, і воно є обов’язковою формою 

проходження.  

Підсумовуючи викладене вище, доходимо висновку, що порядок 

проходження стажування для кожної професії різний. У законодавстві нашої 

країни відсутній загальний порядок проходження стажування, що призводить 

до настання негативних наслідків в цілому для його практичного 

використання. Тому вважаємо за необхідне встановити загальний порядок 

стажування, за яким особа може його пройти. 

Такий порядок, з нашої точки зору, має включати наступні стадії: 

1. Оголошення про стажування. На даній стадії підприємство, 

установа, організація, яка виявила бажання провести стажування, повинна 

повідомити про свої дії інших осіб, а також встановити умови проходження 

стажування.  

2. Прийом заявок та їх обробка. Впродовж цієї стадії необхідно 

прийняти і обробити заявки, які надійшли від зацікавлених осіб у 

проходженні стажування, а також встановити відповідність учасників 

вимогам, які затверджені установою.  
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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 даної 

угоди визначаються організаційні моменти, на підставі яких потрібно скласти 

план стажування, призначити керівника стажування, який буде здійснювати 

нагляд за особою, яка проходить стажування, і контролювати його процес. 

5. Проходження стажування. Під час даної стадії стажист повинен 

дотримуватися плану, який він склав, подавати звітність про його виконання, 

а також виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.  

6. Закінчення стажування. Після закінчення строку стажування 

особа може пройти атестацію, яка визначить професійний рівень працівника, 

що дасть уявлення роботодавцю про відповідність працівника займаній 

посаді.  

Даний порядок, на наш погляд, можна застосовувати як державними 

установами та і приватними, що, в свою чергу, забезпечить прозорість у 

трудових відносинах працівника і роботодавця.  

 

Висновки до розділу 2 

Розглянувши особливості правового регулювання стажування 

працівників за трудовим законодавством України, ми дійшли висновку, що 

загальних норм стосовно стажування у вітчизняному законодавстві не існує. 

Дане питання потребує негайного вирішення, оскільки стажування як 

правова форма набуває широкого розповсюдження і відсутність єдиних 

правил його проведення призводить до негативних наслідків.  

Трудові відносини, як свідчить наше дослідження, являють собою 

складну суспільну форму. Ми також дійшли висновку, що за своєю 

структурою трудові відносини є складним елементом, який поєднує в собі 

інші складові відносин, котрі належать до трудових. Тому, на наш погляд, 

доречно поділити трудові відносини на такі види: 1) відносини, які пов’язані 
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з виконанням трудової функції працівника; 2) відносини, які оточують 

трудові правовідносини (відносини, що передують трудовим 

правовідносинам, відносини, які випливають з трудових правовідносин, і 

відносини, що супроводжують трудові правовідносини ). 

В даному випадку слід встановити, до якого виду трудових відносин 

слід відносити стажування. Ми вважаємо, що стажування має належати до 

відносин, які тісно пов’язані з трудовими, чи відносин, які оточують процес 

виконання трудової функції. В залежності від форми стажування може як 

передувати трудовим відносинам, так і випливати із них. У зв’язку з цим слід 

більш детально зупинитися на кожному з них. Як зазначалося раніше, 

стажування може проходити у двох формах: стажування, пов’язане з 

особами, які не перебувають у трудових відносинах, а також стажування осіб, 

які перебувають у трудових відносинах . 

Першим розглянемо стажування, яке пов’язане з особами, які не 

перебувають у трудових відносинах. Дана форма може існувати у 

відносинах, які передують трудовим. Це, зокрема, можливо в тому випадку, 

коли з особою не уклали трудовий договір, але вона виявила бажання 

підвищити свою професійну майстерність шляхом стажування. Другий 

варіант стажування може випливати з трудових відносин. Він виявляється 

тоді, коли з особою уклали трудовий договір, який передбачає необхідність 

проходження стажування.  

Друга форма може проявлятися лише у відносинах, які випливають з 

трудових. Особа, яка уклала трудовий договір, може за власним бажанням 

або в окремих випадках в обов’язковому порядку (в залежності від професії 

чи посади) пройти стажування. Таким чином, очевидно, що між сторонами 

виникли трудові відносини і стажування випливає з трудових відносин. Під 

час проходження стажування особа фактично не виконує свою трудову 

функцію, хоча при цьому трудовий договір не лише не розривається, але й не 

призупиняється.  
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Розглянувши правові, а також трудові відносини в цілому, ми дійшли 

висновку, що стажування за своєю формою може адаптуватися під 

відносини, які пов’язані з трудовими. Тому можемо стверджувати, що 

стажування цілком заслуговує на місце в трудових відносинах.  

Також у даному дослідженні нами було встановлено, що стажування 

пов’язане з такою формою як адаптація. Вона включає в себе ряд стадій, які 

проходить працівник. Стажування виступає однією із форм, через яку 

можливо провести дану процедуру. Не всі види стажування матимуть на меті 

адаптаційний процес для особи. Як раніше зазначалося, адаптація працівника 

до умов праці буде проявлятися через стажування у випадку, коли особа 

вперше приступила до виконання роботи чи змінилися ключові умови праці. 

В інших випадках процес адаптації через стажування проявлятися не буде. 

Тобто можна сказати, що стажування має на меті не тільки підвищення 

професійного рівня працівника, а й адаптацію працівника до умов праці, які 

пропонує йому роботодавець. Таким чином, стажування сприяє як 

фізичному, так і психологічному покращенню стану особи під час виконання 

нею трудових обов’язків.  

Досліджуючи дане питання, ми дійшли висновку, що сам процес 

проходження стажування не є ідеальним, тому потребує негайного 

доопрацювання. Як показала практика, порядок проходження стажування для 

кожної професії різний. У законодавстві нашої країни відсутній загальний 

порядок проходження стажування, що призводить негативних наслідків в 

цілому при його проведенні. Тому вважаємо за необхідне встановити 

загальний порядок проходження стажування, який використовувати для 

представників різних професій.  

Зазначений порядок, з нашої точки зору, може включати наступні 

стадії стажування: 

1. Оголошення про стажування. На даній стадії підприємство, 

установа, організація, яка виявила бажання провести стажування, повинна 



111 
 
повідомити про свої дії інших осіб, а також встановити умови про 

проходження стажування.  

2. Прийом заявок та їх обробка. Впродовж цієї стадії необхідно 

прийняти і обробити заявки, які надійшли від зацікавлених осіб у 

проходженні стажування, а також встановити відповідність учасників 

вимогам, які затверджені 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, яка проводить 

стажування.  

4. Організація проходження стажування. Після укладення даної 

угоди визначаються організаційні моменти, на підставі яких потрібно скласти 

план стажування, призначити керівника стажування, котрий буде 

здійснювати нагляд за особою, яка проходить стажування, і контролювати 

його процес.  

5. Проходження стажування. Під час даної стадії особа повинна 

дотримуватися плану, який вона склала, подавати звітність про його 

виконання, а також виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.  

6. Закінчення стажування. Після закінчення строку стажування 

особа може пройти атестацію, яка визначить професійний рівень працівника, 

що дасть уявлення роботодавцю про відповідність працівника займаній 

посаді.  

Даний порядок,на наш погляд, можна застосовувати як державними, 

так і приватними установами, що, в свою чергу, забезпечить прозорість у 

трудових відносинах працівника і роботодавця.  

 Таким чином, розглянувши ряд важливих питань, стверджуємо, що з 

урахуванням вищевикладеного можливо удосконалити сферу сприйняття та 

застосування стажування в цілому. Це матиме позитивні наслідки як для 

працівника, так і для роботодавця.  
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РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЖУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

 

3.1 Проблеми стажування за національним законодавством та 

шляхи їх вирішення 

У зв’язку з практичним застосуванням стажування як правового явища 

суб’єкти трудових відносин неодноразово стикалися з проблемами, які 

пов’язані з даним явищем. Законодавство нашої країни не містить всіх 

відповідних норм, які змогли б заповнити існуючі прогалини. Також 

важливим залишається той факт, що існують розбіжності у розумінні 

суб’єктами поняття стажування, відповідно, кожен з них трактує його по-

різному. На наш погляд, потрібно більш детально розглянути проблеми, які 

випливають у зв’язку з застосуванням суб’єктами трудових відносини такої 

категорії як стажування.  

Питанню стажування присвячено мало нормативних актів, зокрема 

більшість норм передбачено у Законі України «Про державну службу» та у 

підзаконних актах Міністерства освіти і науки України. Стажування сьогодні 

не регулюється чинним КЗпП України і не передбачене у проекті Трудового 

кодексу України, тому на практиці і виникає юридична плутанина. На 

законодавчому рівні не існує будь-яких обмежень стосовно застосування 

стажування, тому і діє принцип «що не заборонено, те дозволено».  

Дане питання, на наш погляд, потрібно розглядати з практичної 

сторони, так як саме те, що виникає на практиці, повинно підкріплюватися 

нормами для набуття законних дій суб’єктами трудових відносин. Таким 

чином, слід розпочати з аналізу нинішньої судової практики і виявити всі 

наявні проблеми. 

 У судовому засіданні було розглянуто цивільну справу за позовом 

ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк 

«ПриватБанк» про стягнення заробітної плати за період стажування. З фактів, 

які були встановлені в суді, стало відомо, що ОСОБА_1 в січні 2012 року 
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подала до суду позовну заяву, у якій просила стягнути з Публічного 

акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» 11343 грн 24 

коп., з яких 1871 грн 96 коп. – заробітна плата за період стажування, 111 грн 

45 коп. – заборгованість по заробітній платі, 9359 грн 83 коп. – середня 

заробітна плата за час затримки в розрахунку. 

ОСОБА_1 в судовому засіданні на вимогах позову наполягала і 

пояснила, що працювала касиром у ПАТ КБ «ПриватБанк», при звільненні з 

роботи роботодавець безпідставно відмовив у виплаті заробітної плати за 

період стажування. 

Представник позивача ОСОБА_2 на підтримку доводів свого 

довірителя послався на порушення відповідачем вимог законодавства про 

працю, зазначив, що ОСОБА_1 не проходила стажування, а була фактично 

прийнята на роботу з випробуванням. 

Представник відповідача Волова Н.Г. заперечила проти позову і 

просила в частині вимог про стягнення заробітної плати за час стажування 

відмовити за необґрунтованістю, а в частині вимог про стягнення середнього 

заробітку застосувати строки позовної давності. 

У ході розгляду справи судом також було встановлено, що на підставі 

розпорядження № Э.SI-КП-2011/1-442 від 12.08.2011 ОСОБА_1 була 

прийнята на стажування на посаду касира у підрозділ «Каса перерахунку» 

Кримського РУ ПАТ «КБ «ПриватБанк». 

На сьогоднішній день стажування передбачено лише Законом України 

«Про державну службу», а також підзаконними нормативно-правовими 

актами Міністерства освіти і науки України. 

Трудовим законодавством стажування не врегульоване.  

Відповідно до ст.15 Закону України «Про оплату праці», ст. 97 КЗпП 

України форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, 

схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, 

премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних 

виплат встановлюються підприємствами самостійно. 
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Питання стажування в ПАТ «КБ «ПриватБанк» врегульоване 

Положенням про оплату періоду стажування новим працівникам, що 

затверджене наказом № СП-2010-1204 від 12.11.2010 тільки за умови, що 

співробітник-стажер, що пройшов стажування, прийнятий в банк як 

співробітник. 

ОСОБА_1 успішно пройшла стажування і з 05.09.2011 була прийнята 

на посаду касира на підставі наказу № Э.SI-КП-2011/1-479 від 05.09.2011. 

Згідно з п. 5 Положення оплата стажування новому співробітнику 

проводиться у формі премії і відноситься до змінної частини оплати праці. 

Такі виплати в ПАТ «КБ «ПриватБанк» врегульовані Положенням про 

управління мотивацією співробітників ПриватБанку, керівництвом про 

оплату праці та пільги працівників ПриватБанку і відповідними документами 

по напрямках діяльності, зокрема Положенням про оплату праці касирів 

напрямку перерахунку та інкасації грошових коштів. 

Так, керівництвом про оплату праці та пільги працівників ПриватБанку 

передбачено, що премія не виплачується співробітникам банку, що 

продемонстрували у звітному періоді незадовільні результати роботи (нижче 

встановленої керівником норми), у період випробувального терміну, а також 

у разі звільнення. 

Відповідно до п. 7.3.12 Положення про управління мотивацією 

співробітників ПриватБанку премія не виплачується звільненим працівникам 

та працівникам, які звільняються, крім тих, хто звільняється (звільнений) з 

поважної причини: (п. 1-3 ст. 36 КЗпП) переїзд в інше місто, неможливість 

проживання у даній місцевості згідно з медичним висновком, вагітність, 

догляд за хворим згідно з медичним висновком, по догляду за дитиною до 14 

років (ст. 38 КЗ П), за станом здоров’я (п. 2 ст. 40 КЗпП). 

Згідно з п. 5.2.3 виплата остаточної суми бонусної премії касирів 

напрямку перерахунку та інкасації коштів ПриватБанку здійснюється 

бухгалтерією головного офісу до 30 числа місяця, наступного за звітним, на 

підставі наказу, ініційованого Департаментом з контролю і координації 
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операційної та касової роботи ГО. Тобто нарахування премії позивачеві за 

період стажування (з 12.08.2011 по 04.09.2011) мало здійснитись наприкінці 

жовтня 2011 року. 

ОСОБА_1 з 23.09.2011 була звільнена з роботи за власним бажанням на 

підставі наказу № Э.SI-УВ-2011-248-п від 12.09.2011. 

Таким чином, виплата премії за період стажування не була здійснена у 

зв’язку із звільненням позивача з роботи, а тому суд доходить висновку, що в 

цій частині позову ОСОБА_1 слід відмовити за необґрунтованістю. 

При цьому суд відхиляє доводи позивача про тотожність понять 

«стажування» та «прийняття на роботу з випробуванням», як такі, що є 

надуманими. 

До того ж ч. 1 ст. 10 Закону України «Про вищу освіту» стажування 

визначено як набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної 

спеціальності. Тобто, по суті, це практичне навчання. На це ж вказує й те, що 

на період стажування ОСОБА_1 була закріплена за наставником. 

Отже, порушення трудового законодавства було припинено 24.10.2011і 

саме з цього часу розпочався перебіг строку позовної давності щодо 

звернення із заявою про вирішення трудового спору. 

На підставі викладеного і ст. 60 ЦК України та керуючись статтями 

212-215 ЦПК України, суд прийшов до висновку, що в задоволенні позову 

ОСОБА_1 про стягнення заробітної плати відмовити [147]. 

На наш погляд, у даній справі ми можемо виділити таке порушення 

трудового законодавства: стажування ототожнюють з випробуванням і 

застосовують положення про випробування, саме це і тягне неправильне 

трактування поняття стажування суб’єктами трудових правовідносин. У 

справі зазначено, що особа приймалася на роботу за умови, що вона спочатку 

пройде стажування і лише після того буде прийнята на відповідну посаду. 

Підтвердженням даного факту є судова практика, яка вказує на те, що у 

відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за 

позовом ОСОБА_1 до фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 про видачу 
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трудової книжки. Позивач звернувся до суду з позовом про видачу трудової 

книжки і посилався на те, що він 15.09.2009 влаштувався на роботу до 

відповідача на посаду продавця-консультанта і для оформлення трудових 

відносин надав відповідачу оригінал трудової книжки. Стверджував, що 

після звільнення у листопаді 2009 року відповідач відмовляється її повертати, 

чим порушує його права. 

У судовому засіданні позивач позовні вимоги підтримав, а представник 

відповідача позовні вимоги не визнав та стверджував, що позивач не був 

прийнятий на роботу, а тільки проходив стажування, у зв’язку з чим трудова 

книжка у нього не витребовувалась. 

Вислухавши пояснення сторін, свідків та дослідивши матеріали справи, 

суд дійшов висновку, що позов не підлягає задоволенню, виходячи з 

наступного. 

Згідно з поясненнями сторін ОСОБА_1 з 15.10.2009 проходила 

стажування у відповідача на посаді продавця з продажу парфумерії та 

побутової хімії, а 11.11.2009 відповідач ОСОБА_2 повідомив позивача про 

припинення стажування у зв’язку з його невідповідністю виконуваній роботі. 

Свідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтвердили факт передачі позивачем 

оригіналу трудової книжки ОСОБА_2, але їх покази суд оцінює критично, 

оскільки ОСОБА_3 як донька позивача та ОСОБА_4 як подруга позивача 

можуть бути зацікавленими по справі особами. 

Так як позивачем не надано належних доказів укладання трудового 

договору з відповідачем та надання останньому оригіналу трудової книжки, 

суд вважає позовні вимоги необґрунтованими та безпідставними. Дана 

судова практика вказує на той факт, що роботодавці зловживають правом на 

прийняття рішення на власний розсуд. У законодавстві відсутня норма, яка 

регулювала б порядок звільнення працівника за результатами стажування, 

тому вважаємо за необхідне закріпити її у відповідному нормативному акті і 

тим самим ліквідувати наявну проблему.  
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З цією метою пропонуємо наступне: 1) у додаткових умовах до 

трудового договору потрібно передбачити умову про стажування; 2) особа, 

яка приймається на роботу, одразу набуває статусу працівника; 3) оплата її 

праці проводиться в залежності від тарифної ставки працівника; 

4) звільнення працівника можливе лише з підстав проходження атестації або 

за власним бажанням самого працівника. 

Якщо розглянути дані положення про оплату праці працівників, які 

проходять стажування, то можна побачити, що згідно з п.5 Положення 

оплата стажування новому співробітнику проводиться у формі премії і 

відноситься до перемінної частини оплати праці. Також слід звернути увагу 

на те, що керівництвом про оплату праці та пільги працівників ПриватБанку 

передбачено, що премія не виплачується співробітникам банку, які 

продемонстрували у звітному періоді незадовільні результати роботи (нижче 

встановленої керівником норми), в період випробувального терміну, а також 

у разі звільнення. З даного контексту ми можемо зробити висновок, що 

працівник приймається на стажування і виконує, по суті, роботу, яка повинна 

оплачуватися згідно з тарифною ставкою, оскільки він не проходить 

навчання і не удосконалює свої практичні і теоретичні знання уміння і 

навички, метою якого є стажування. При стажуванні працівник не повинен 

виконувати норми, які встановленні на підприємстві для отримання 

заробітної плати.  

Таким чином, щоб усунути дану проблему, законодавцю потрібно 

прийняти загальну норму, яка б регулювала саме стажування і встановлювала 

всі необхідні ознаки даного поняття, що унеможливило б ототожнення його з 

суміжними поняттями. Також необхідно встановити порядок оплати праці 

стажистів. Дані пропозиції слід закріпити як у проекті Трудового кодексу 

України, так і в діючих нормативних актах, які мають найвищу юридичну 

силу.  

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Конотопі справу 

за позовом ОСОБА_2 до державного закладу «Відділкова лікарня станції 
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Конотоп Південно-Західної залізниці», третя особа: Державна 

адміністрація залізничного транспорту України Південно-Західної 

залізниці про скасування наказу про відрядження для проходження 

стажування, суд встановив наступні факти. Позивач ОСОБА_2 звернувся до 

суду з позовом про скасування наказу головного лікаря державного закладу 

«Відділкова лікарня станції Конотоп Південно-Західної залізниці «Про 

відрядження для проходження стажування», мотивуючи свої вимоги тим, 

що у вересні 2005 року він був прийнятий на посаду лікаря-

терапевта загальнотерапевтичного відділення «ВЛ ст. Конотоп». У вересні 

2008 року він був призначений на посаду виконуючого обов’язки заступника 

головного лікаря з лікувальної роботи. 

30 серпня 2010 року головний лікар ДЗ «ВЛ ст. Конотоп» видав наказ 

№ 199 «Про відрядження ОСОБА_2 до ДЗ «ВЛ ст. Ворожба ПЗз» для 

проходження стажування». 

Позивач вважає даний наказ незаконним і таким, що підлягає 

скасуванню з наступних підстав: направивши його на стажування в іншу 

місцевість, головний лікар ОСОБА_3 порушив вимоги ст. 32 КЗпП України, 

яка передбачає, що переведення на роботу на інше підприємство в іншу 

місцевість допускається тільки за згодою працівника. Він такої згоди не 

давав. 

У тексті наказу № 199 від 30 серпня 2010 року зазначається, що його 

направлено для проходження стажування на посаді головного лікаря ДЗ «ВЛ 

ст. Ворожба» на період з 30 серпня 2010 року по 26 листопада 2010 

року відповідно до наказу № 269-Ц від 08.05.2001 «Про затвердження 

положення про стажування» з метою вдосконалення роботи по підбору і 

розстановці спеціалістів, підвищення дієвості резерву кадрів, конкретизації 

підвищення кваліфікації щодо набуття фахівцями управлінського досвіду та 

на виконання наказу начальника Південно-Західної залізниці № 21 від 26 

серпня 2010 року «Про стажування». 



119 
 

У наказі № 269-Ц від 08 травня 2001 року не зазначається про медичну 

галузь та медичних працівників, а п. 2.1 цього наказу передбачає підготовку 

списків резерву кадрів на заміщення керівних посад апарату управління 

Укрзалізниці. 

Стосовно резерву кадрів, то позивач ніколи не перебував у резерві на 

заміщення посади головного лікаря «ВЛ ст. Ворожба», не надавав своєї 

письмової згоди на перебування в такому резерві. Крім того, цей заклад не 

є базою для проходження стажування медичних фахівців. При цьому позивач 

перебуває в кадровому резерві на заміщення посади головного лікаря ДЗ «ВЛ 

ст. Конотоп ПЗз» і стажування повинен проходити в медичному закладі 

вищого, а не нижчого рівня. 

Головний лікар ОСОБА_3 посилається на наказ начальника ПЗз 

№ 21 від 26 серпня 2010 року, в якому лише дозволяється допустити 

позивача до стажування за певних умов, а саме: його заяви чи згоди на 

знаходження в резерві на посаду головного лікаря «ВЛ ст. Ворожба», 

відсутності у нього необхідної профпідготовки тощо. 

У п.1.2 Положення «Про стажування спеціалістів» зазначено, що до 

стажування допускаються особи, які зараховані в резерв кадрів або 

пропонуються керівництвом на вищу посаду. 

Крім того, позивачу не наданий був для ознайомлення індивідуальний 

план спеціаліста, як того вимагає п. 2.4 Положення, він не був забезпечений 

житловим приміщенням та проїзними документами відповідно до п. 2.3 

цього ж Положення. 

За таких обставин позивач вважає, що його незаконно направили для 

стажування за межі міста як покарання за його правдиві свідчення комісії 

контрольно-ревізійного управління та транспортному прокурору щодо 

зловживань адміністрації лікарні службовим становищем. 

У судовому засіданні позивач ОСОБА_2 позовні вимоги підтримав у 

повному обсязі. 
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Представник відповідача юрисконсульт ОСОБА_4 позовні вимоги 

визнав у повному обсязі і пояснив, що адміністрація лікарні неправильно 

трактувала наказ начальника ПЗз № 21 від 26 серпня 2010 року «Про 

стажування» і тому видала наказ про відрядження ОСОБА_2 для 

проходження стажування з порушенням діючого законодавства. ОСОБА_4 не 

заперечує проти скасування наказу № 199 від 30 серпня 2010 року головного 

лікаря державного закладу «Відділкова лікарня станції Конотоп Південно-

Західної залізниці» ОСОБА_3 про відрядження ОСОБА_2 до державного 

закладу «Вузлова лікарня ст. Ворожба Південно-Західної залізниці» для 

проходження стажування. 

Представник третьої особи в судове засідання не з’явився, хоча про 

день і час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку. 

Вислухавши пояснення позивача ОСОБА_2, представника відповідача 

ОСОБА_4, вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що позовні 

вимоги підлягають задоволенню. 

Згідно із ст. 174 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд 

за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення 

позову. 

У судовому засіданні встановлено, що позивач працює виконуючим 

обов’язки заступника головного лікаря з лікувальної роботи. Згідно з наказом 

начальника ПЗз № 21 від 26 серпня 2010 року «Про стажування» позивача 

допущено до проходження стажування на посаді головного 

лікаря державного закладу «Вузлова лікарня ст. Ворожба Південно-Західної 

залізниці». 

30 серпня 2010 року головним лікарем ДЗ «ВЛ СТ. Конотоп ПЗз» 

ОСОБА_3 виданий наказ № 199 « Про відрядження ОСОБА_2 до ДЗ «ВЛ 

ст. Ворожба ПЗз» для проходження стажування». 

Відповідно до п. 1.1 Положення про стажування спеціалістів на 

підприємствах, в установах, організаціях залізничного транспорту, на яке 

посилається відповідач у наказі № 199 від 30 серпня 2010 року, основною 
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метою стажування є підвищення кваліфікації спеціаліста, вивчення 

специфіки діяльності відповідного підрозділу залізничного транспорту для 

набуття практичного досвіду певної роботи, перевірка професійного рівня, 

ділових та особистих якостей фахівця, зарахованого в резерв, який є 

претендентом на відповідну посаду. 

Пункт 1.2 вказаного Положення передбачає, що для 

стажування допускаються особи, які зараховані в резерв кадрів або 

пропонуються керівництвом на вищу посаду. 

Позивач пояснив, що він не є претендентом на посаду головного 

лікаря «ВЛ ст. Ворожба», а знаходиться в резерві кадрів на посаду головного 

лікаря «ВЛ ст. Конотоп», не пропонувався керівництвом на вищу посаду, 

тобто підстави для направлення його на стажування відсутні, чого не 

заперечувала і представник відповідача. 

Відповідач визнає, що вказаний наказ видано з порушенням норм 

діючого законодавства. Таке визнання відповідачем позову не суперечить 

закону, не порушує нічиїх прав, свобод чи інтересів інших осіб, а тому суд 

приймає визнання відповідачем позову і вважає, що за таких умов позовні 

вимоги підлягають задоволенню. 

Суд вирішив позовні вимоги ОСОБА_2 задовольнити і скасувати наказ 

№ 199 від 30 серпня 2010 року головного лікаря державного закладу 

«Відділкова лікарня станції Конотоп Південно-Західної залізниці » ОСОБА_3 

про відрядження ОСОБА_2 до державного закладу «Вузлова лікарня 

ст. Ворожба Південно-Західної залізниці» для проходження стажування. В 

даній ситуації, на нашу думку, суд прийняв правильне рішення. З огляду на 

наведене вище, можна виділити проблему, яка виникає в розумінні 

стажування і порядку його застосування.  

Таким чином, ми можемо сказати, що існує проблема щодо 

правомірності застосування стажування до працівників. З даної справи 

випливає те, що адміністрація лікарні неправильно зрозуміла наказ 

начальника ПЗз № 21 від 26 серпня 2010 року «Про стажування» і тому 
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видала наказ про відрядження ОСОБА_2 для проходження стажування з 

порушенням діючого законодавства. Дана проблема була зумовлена 

відсутністю норми, яка б регулювала сам порядок проходження працівником 

стажування, а також перелік осіб котрі можуть проходити стажування.  

Тому важливим є те, щоб на законодавчому рівні була закріплена 

норма, яка б регулювала загальний порядок проходження стажування, котрий 

міг би застосовуватися до кожного працівника, за винятком осіб, що 

проходять стажування за спеціальними нормами (державні службовці). 

Також важливо було б визначити категорію осіб, які мають право і які 

обов’язково повинні пройти стажування. Розглянувши найбільш типові 

проблеми, з якими стикається як працівник, так і роботодавець, ми дійшли 

висновку, що на практиці виникають безліч питань, які пов’язані із 

стажуванням і потребують негайного вирішення, а також внесення норм до 

основних актів трудового законодавства.  

Існують також проблеми в стажуванні, які торкаються окремих 

категорій працівників. З огляду на практику країн Європи, в нашій державі 

також існують категорії працівників, до яких потрібен індивідуальний підхід 

стосовно проходження стажування. Тому вважаємо за необхідне звернути 

увагу на даний аспект і знайти шляхи його вирішення.  

У даному контексті розглянемо проблеми, що стосуються осіб, які 

вирішили отримати адвокатське посвідчення. Процедура набуття права на 

зайняття адвокатською діяльністю регулюється нормами Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року. Стаття 6 

Закону визначає, що адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу 

юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права 

не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування 

(крім випадків, встановлених Законом), склала присягу адвоката України та 

отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю [148, 

ст. 282]. У даному випадку ми бачимо, що обов’язковою умовою отримання 
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адвокатського посвідчення є проходження кандидатом стажування. Тому слід 

детально зупинитися на даному аспекті. 

 Відповідно до п. 1.1 Положення про організацію та проходження 

стажування для отримання особою свідоцтва про право на зайняття 

адвокатською діяльністю стажуванням є діяльність із формування і 

закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у 

результаті теоретичної підготовки, особи, яка одержала свідоцтво про 

складення кваліфікаційного іспиту, щодо її готовності самостійно 

здійснювати адвокатську діяльність з метою отримання свідоцтва про право 

на зайняття адвокатською діяльністю. 

Основними завданнями стажування є: 

1) вивчення деонтологічних основ адвокатської діяльності, методів 

організації роботи адвокатських об’єднань, адвокатських бюро, особливостей 

діяльності адвоката, який здійснює її індивідуально; 

2) підвищення рівня теоретичних знань та набуття практичних навичок, 

необхідних для здійснення адвокатської діяльності; 

3) поглиблення професійної спеціалізації, накопичення практичного 

досвіду для якісного надання правової допомоги [143]. 

При розгляді даного питання деякі вчені виділяють різні проблеми, які 

торкаються проходження особою стажування для отримання свідоцтва для 

зайняття адвокатською діяльністю. 

Першою проблемою, на яку звернув увагу А.О. Тодосієнко, є великий 

обсяг часу стажування. Якщо взяти до уваги, що в середньому на тиждень 

припадає приблизно 23 робочих години, то в день особа-стажист має 

відпрацьовувати 4,5 години (з розрахунку 5 робочих днів у тижні). Таким 

чином, очевидно, що в повному обсязі, якщо кандидат в адвокати працює на 

основній роботі цілий робочий день (з 8.00 до 17.00 або з 9.00 до 18.00), 

пройти стажування та набути практичних знань і навичок неможливо. Отже, 

виходом з цієї ситуації є або переведення стажиста на половину ставки на 

основній роботі, або звільнення з основної роботи. Розглянувши дану 
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проблему, ми можемо сказати, що вона тягне за собою ще одну проблему, з 

якою стикаються молоді спеціалісти, – щодо оплати стажування [149, с. 119]. 

 Увагу даному питанню приділяв дослідник Ю. Кім. Він зазначає, що 

плата за стажування надто велика, що може свідчити про спробу значно 

ускладнити допуск до професії. Майже 23 тис. грн можуть виявитися 

непідйомною сумою для молодих спеціалістів, особливо в регіонах [150]. 

Рішення даної проблеми пропонує А.О. Тодосієнко. Для цього, на його 

думку, необхідно внести зміни до законодавства, які б передбачали 

звільнення від проходження стажування за аналогією із Законом України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону 

від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із 

заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи 

помічника адвоката не менше одного року за останні два роки. Тобто ч. 1 

ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» викласти в 

такій редакції: «Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу 

юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права 

не менше двох років, з них на посаді помічника адвоката не менше одного 

року за останні два роки, склала кваліфікаційний іспит, склала присягу 

адвоката України та отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською 

діяльністю» [149, с. 120]. 

О.О. Овсяннікова виділяє ще одну проблему стажування, яка пов’язана 

з проходженням стажуванням. Вона звертає увагу на те, що робити із 

стажистом, якщо він демонструє надзвичайно негативні результати як під час 

проходження основного стажування, так і під час строку, на який 

продовжено стажування. Автор вважає, що у такому разі у Ради адвокатів є 

право припинити стажування, а це означає, що така особа свідоцтва не 

отримає. Крім того, було б доцільно законодавчо визначити необхідні для 

цього підстави, оскільки їх переліку наразі немає. При цьому стажисти 

зможуть оскаржити такі рішення [151, с. 259]. У даному випадку, на наш 

погляд, варто внести зміни до Положення про проходження стажування для 
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даних осіб і визначити підстави, за яких можливо було б Раді адвокатів 

припинити стажування стажиста.  

При розгляді даного питання ми дійшли висновку, що правове 

регулювання проходження стажування осіб, які вивили бажання отримати 

адвокатське посвідчення, не в повній мірі відповідає нормам європейського 

законодавства. Враховуючи економічні зміни, які відбуваються в країні, 

отримати дане свідоцтво стає дедалі важче. Досить ускладнена сама 

процедура проходження даного процесу. Встановлюються більш високі 

вимоги до кандидата, що само по собі ускладнює дану процедуру. Тому 

вважаємо за доцільне наблизити норми нашого законодавства до 

європейського законодавства, що мають більш демократичний характер.  

При розгляді проблем, які виникають при проходженні працівником 

стажування, ми дійшли висновку, що суб’єкти трудових відносин, які 

користуються даною правовою категорією, керуються принципом 

«дозволено все, що не заборонено законом». Законодавство нашої країни має 

низку прогалин, які стосуються проходження працівником стажування. Їх, 

безумовно, потрібно негайно ліквідувати. Досить часто сторона трудових 

відносин зловживає правом на прийняття рішення на власний розсуд. 

Зокрема це стосується тих випадків, коли випробування проводять під 

виглядом стажування, тому потрібно провести чітку грань між даними 

категоріями. Наступною проблемо, що виникла і є головною, є те, що 

відсутній загальний порядок проходження стажування, на підставі якого 

можливо було створити спеціальні порядки для окремих працівників. Тому 

дане питання залишається відкритим і потребує негайного вирішення.  

 

3.2 Зарубіжний досвід правового регулювання стажування 

Шлях інтеграції України до Європейського Союзу лежить через 

адаптацію національного законодавства до норм ЄС. Якщо розглядати 

питання, що стосується стажування, то відображення даної категорії 

відбувається у кожній країні по-різному. У зарубіжних країнах накопичено 
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великий досвід трудових відносин, які складались впродовж життя багатьох 

поколінь. Кожна країна з розвиненою економікою підходить до визначення 

стажування по-своєму.  

Існує ряд міжнародно-правових актів, які регулюють питання, 

наближені до сфери стажування працівників. Деякі з цих актів ратифіковані 

нашою державою та обов’язкові до виконання на території України 

Більшість цих нормативних документів присвячені професійній підготовці 

працівників, що є ключовим аспектом стажування.  

Один з таких актів – Рекомендація щодо професійної орієнтації і 

професійної підготовки в галузі розвитку людських ресурсів        № 150 – дає 

рекомендації державам щодо адаптації національного законодавства до норм 

Європейського Союзу. Також слід зазначити, що даний документ 

застосовується для проведення професійної орієнтації і підготовки молодих 

людей і дорослих в усіх галузях економічного, соціального і культурного 

життя і на всіх рівнях професійної кваліфікації і відповідальності. У ст. 24 

даної Рекомендації зазначено, що початкова і подальша професійна 

підготовка, яка веде до одержання визнаної професійної кваліфікації, 

повинна, наскільки це можливо, регулюватись загальними нормами, 

встановленими або затвердженими компетентним органом після консультації 

з відповідними організаціями роботодавців і працівників [152]. Дана 

Рекомендація розкриває порядок здійснення професійної підготовки 

працівника, яка повинна відповідати загальним нормам національного 

законодавства, котрі необхідно узгоджувати з відповідними органами з 

урахуванням рекомендацій сторін трудових відносин. Дотримання даних 

рекомендацій, на наш погляд, дасть можливість створити норми, які більш 

детально врегулювали б відносини, що стосуються професійної підготовки 

працівника.  

Задля вирішення питання правового регулювання проходження 

стажування можна звернутися до досвіду науковців Міжнародної організації 

праці (далі – МОП) та більш розвинених з економічної точки зору країн 



127 
 
світу. Досвід роботи й практична підготовка на робочому місці дає 

можливість стажистам продемонструвати свої здібності роботодавцям. 

Стажування широко застосовується в Австралії, Сполучених Штатах 

Америки, Канаді, йому приділяють підвищену увагу в країнах Європи [153, 

с. 7].  

Таким чином, МОП вважає практику та стажування одними з 

ефективних інструментів підтримки працездатності молоді. Експерти 

стверджують, що таким чином можна забезпечити перехід від навчання до 

трудової діяльності. Незважаючи на велику кількість спірних питань у 

правовому регулюванні проходження стажування, МОП присвячує цьому 

питанню багато уваги, намагається віднайти універсальний набір правових 

засобів регулювання проходження стажування та професійної підготовки. 

Фахівці МОП акцентують увагу на тому, що праця стажиста входить до 

сфери зайнятості, тому стажування можна вважати окремою формою роботи. 

Концепція діяльності, пов’язаної з навчанням, охоплює роботу, яка 

здійснюється особами (учнями, стажистами, інтернами), основною метою 

яких є набуття досвіду та придбання певних навичок на робочому місці або в 

межах освітньої програми, або в межах схеми сприяння зайнятості. Найбільш 

поширеними формами роботи, пов’язаної з навчанням, є учнівство, 

стажування та інтернатура, які приводять до набуття кваліфікації або 

сертифікації, а також за допомогою професійної підготовки й перепідготовки 

сприяють втіленню активної політики на ринку праці задля поліпшення 

працевлаштування цільових груп, зокрема й безробітних. Загалом, розвиток 

навичок і навчання може бути ознакою багатьох інших видів трудової 

діяльності. Дійсно, уся діяльність протягом тривалого часу сприяє набуттю 

різних навичок і знань. Концепція стажувань спрямовується на ті види 

трудової діяльності, які мають основною метою набуття на робочому місці 

досвіду й навичок [154, с. 28-29]. Таким чином, ми можемо сказати, що 

стажування виступає формою, за допомогою якої працівник отримує 

безцінний досвід, удосконалює свої знання, здобутті під час навчання, 
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набуває необхідних навичок, які будуть в нагоді при виконанні ним своїх 

трудових обов’язків. Тому, на наш погляд, рішення МОП потрібно покласти 

в основу при прийнятті регулятивних норм з приводу стажування.  

У даному випадку слід проаналізувати законодавство країн, які близькі 

за системою права до нашої країни, виявити особливості законодавчого 

регулювання в них. 

Найбільш наближена система законодавства до нашої є в таких країнах, 

як Російська Федерація і Республіка Білорусь. У статті 220 Трудового 

кодексу Республіки Білорусь зазначено, що наймач забезпечує професійну 

підготовку, підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку 

працівників у випадках і порядку, передбачених законодавством, 

колективним договором, угодою, трудовим договором. В інших випадках 

необхідність професійної підготовки, підвищення кваліфікації, стажування та 

перепідготовки працівників визначається наймачем. 

Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, стажування та 

перепідготовка працівників здійснюються у відповідних установах освіти або 

в організаціях у порядку, встановленому Урядом Республіки Білорусь або 

уповноваженим ним органом. 

Працівникам, які проходять професійну підготовку, підвищення 

кваліфікації, стажування та перепідготовку, наймач зобов’язаний створити 

необхідні умови для поєднання роботи з навчанням, надавати гарантії, 

встановлені цим Кодексом, колективним договором, угодою, трудовим 

договором. 

При направленні наймачем працівника на професійну підготовку, 

підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку працівникові 

надаються гарантії, встановлені Урядом Республіки Білорусь або 

уповноваженим ним органом. 

Необхідність професійної підготовки чи перепідготовки працівників 

для власних потреб визначає роботодавець [155]. 
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Вищезазначене свідчить, що законодавець в Білорусі підійшов дещо 

по-іншому до стажування, ніж це відображено в проекті Трудового кодексу 

України. На законодавчому рівні він встановив, хто забезпечує проходження 

стажування, де особа може пройти стажування, які необхідні умови 

створюються для проходження стажування та встановлюються відповідні 

гарантії для осіб, які його проходять. На нашу думку, слід запозичити досвід 

сусідньої країни, щодо відображення норми в проекті Трудового кодексу 

України, що в подальшому зніме низку питань які виникатимуть з цього 

приводу.  

Що стосується Російської Федерації, то тут законодавець підійшов з 

іншої точки зору до розуміння стажування. Так, згідно із ст. 196 Трудового 

кодексу РФ необхідність підготовки працівників (професійна освіта і 

професійне навчання) і додаткової професійної освіти для власних потреб 

визначає роботодавець. 

Підготовка працівників і додаткова професійна освіта працівників 

здійснюються роботодавцем на умовах і в порядку, які визначаються 

колективним договором, угодами, трудовим договором. 

Форми підготовки і додаткової професійної освіти працівників, перелік 

необхідних професій і спеціальностей визначаються роботодавцем з 

урахуванням думки представницького органу працівників у порядку, 

встановленому статтею 372 цього Кодексу для прийняття локальних 

нормативних актів. У випадках, передбачених федеральними законами, 

іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, 

роботодавець зобов’язаний проводити професійне навчання або додаткову 

професійну освіту працівників, якщо це є умовою виконання працівниками 

певних видів діяльності. 

Працівникам, які проходять підготовку, роботодавець повинен 

створювати необхідні умови для поєднання роботи з отриманням освіти, 

надавати гарантії, встановлені трудовим законодавством й іншими 

нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, 
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колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, 

трудовим договором [156]. 

Що стосується права працівника на підготовку і додаткове професійне 

навчання, воно визначене в ст. 187 ТК РФ. Працівники мають право на 

підготовку і додаткову професійну освіту. Зазначене право реалізується 

шляхом укладення договору між працівником і роботодавцем [157]. 

Цікавим є той факт, що дана угода називається не «Договір про 

стажування» а «Учнівський договір». Йому присвячений цілий розділ у 

Трудовому кодексі РФ. У даному розділі визначені зміст строк, форма, 

термін дії договору, організаційні форми договору, час навчання, оплата 

навчання, сфера дії, умови, за яких даний договір визнається недійсним, 

права і обов’язки осіб, які проходять навчання, і підстави завершення 

учнівського договору. Таким чином, згідно із ст. 198 ТК РФ роботодавець – 

юридична особа (організація) – має право укладати з особою, яка шукає 

роботу, або з працівником цієї організації учнівський договір на отримання 

освіти без відриву або з відривом від роботи [157]. Слід наголосити на тому, 

що даний договір буде додатком до трудового договору між працівником і 

роботодавцем. Таким чином, ми бачимо, що відмінність стажування нашої 

країни і РФ полягає тільки в назві угоди. Слід погодитися з тим, що 

законодавець РФ врахував всі істотні умови даного договору і відобразив їх 

на законодавчому рівні. Даний досвід став би в нагоді при формуванні 

аналогічних норм в нашому національному законодавстві.  

Слід також звернути увагу на порядок проходження стажування, яке 

застосовується в РФ до осіб, які вияви бажання займатися нотаріальною 

діяльністю. Дане питання регулюється наказом Міністерства юстиції 

Російської Федерації від 29 червня 2015 року № 151 «Про затвердження 

Порядку проходження стажування особами, які претендують на посаду 

нотаріуса», де зазначено, що Порядок проходження стажування особами, які 

претендують на посаду нотаріуса (далі – Порядок), затверджений відповідно 
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до Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат від 11 лютого 

1993 року № 4462-I (далі – Основи).  

2. Особи, які претендують на посаду нотаріуса, проходять стажування 

протягом одного року у нотаріуса, що займається приватною практикою (далі 

– нотаріус) і має стаж нотаріальної діяльності не менше трьох років. 

  3. Стажистом нотаріуса (далі – стажист) може бути громадянин 

Російської Федерації, який отримав вищу юридичну освіту в закладі, який 

має державну акредитацію освітньої організації вищої освіти. 

  4. Кількість посад стажистів щорічно визначається рішенням 

нотаріальної палати суб’єкта Російської Федерації (далі – нотаріальна палата) 

за погодженням з територіальним органом Мін’юсту Росії (далі – 

територіальний орган). 

  5. Протягом десяти робочих днів після дати визначення кількості посад 

стажистів нотаріальною палатою затверджуються кандидатури керівників 

стажування з числа нотаріусів, що мають стаж нотаріальної діяльності не 

менше трьох років, а також умови проходження стажування. 

  6. Не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження кандидатур 

керівників стажування в загальнодоступних місцях у приміщенні 

нотаріальної палати, а також в інформаційно-телекомунікаційній мережі 

«Інтернет» на сайті нотаріальної палати розміщуються наступні інформаційні 

матеріали про майбутнє стажування:  вимоги, що пред’являються до осіб, які 

претендують на посаду стажиста;  кількість посад стажистів, визначених 

рішенням нотаріальної палати, реквізити цього рішення; терміни, час, місце 

прийому та перелік документів, необхідних для проходження стажування; 

список керівників стажування. 

  7. Протягом двадцяти робочих днів з дня розміщення інформаційних 

матеріалів, зазначених у пункті 6 Порядку, особа, що претендує на посаду 

стажера, подає до нотаріальної палати заяву (додаток до Порядку), а також 

пред’являє оригінали та подає копії таких документів:  документа, що 

посвідчує особу та підтверджує громадянство Російської Федерації; 
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документа про вищу юридичну освіту, одержану в закладі, який має 

державну акредитацію освітньої організації вищої освіти. Зазначені в абзацах 

першому-третьому цього пункту заява і копії документів можуть бути надані 

особисто, через представника або спрямовані поштовим зв’язком 

рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому датою 

подання заяви є дата його відправлення. Оригінали документів подаються 

при укладенні трудового договору. У разі подання заяви та інших документів 

особисто, заява та завірені підписом уповноваженого працівника 

нотаріальної палати копії поданих документів формуються в особову справу 

особи, яка претендує на посаду стажера, а оригінали повертаються цій особі в 

день їх подання. Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи, яка 

претендує на посаду стажера, перелік і реквізити поданих ним документів, 

дата і час подачі документів, а також його підпис і підпис уповноваженого 

працівника нотаріальної палати, який прийняв документи, заносяться в 

журнал заяв осіб, які претендують на посаду стажера. Нотаріальна палата 

перевіряє достовірність поданого документа про вищу юридичну освіту. 

8. Протягом десяти робочих днів з дня, наступного за останнім днем 

подачі заяви та документів, нотаріальна палата приймає рішення про 

відповідність осіб, які претендують на посаду стажера. У разі, якщо число 

осіб, які претендують на посаду стажера і задовольняють вимогам частини 

першої статті 19 Основ, перевищує кількість затверджених посад стажерів, 

нотаріальна палата приймає рішення про проведення іспиту з метою 

виявлення найбільш підготовлених осіб. Дата і час проведення іспиту 

узгоджуються з територіальним органом. При цьому дата проведення іспиту 

не може бути раніше двадцяти робочих днів з дня розміщення інформації, 

зазначеної в абзаці четвертому цього пункту. Протягом одного робочого дня 

з дня прийняття рішення про проведення іспиту в загальнодоступних місцях 

у приміщенні нотаріальної палати, а також на сайті нотаріальної палати в 

інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» розміщується 

інформація про осіб, допущених до складання іспиту (прізвище, ім’я, по 
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батькові (за наявності), дата народження), про дату, час, місце, порядок 

проведення іспиту, а також перелік примірних питань, які включаються в 

тест. Особам, які допущені до складання іспиту, протягом двох робочих днів 

з дня прийняття рішення про проведення іспиту нотаріальна палата 

поштовим відправленням або за адресою електронної пошти, вказаною в 

заяві особи, яка претендує на посаду стажера, надсилає повідомлення про 

дату, час і місце проведення іспиту. В порядку та в термін, визначені в абзаці 

п’ятому цього пункту, особи, які не допущені до здачі іспиту, 

повідомляються нотаріальною палатою про відмову в допуску до складання 

іспиту із зазначенням причин відмови. 

  9. Іспит проводиться у формі тестування. Порядок проведення іспиту і 

перелік питань, що включаються в тест, визначаються нотаріальною палатою 

за погодженням з територіальним органом. 

  10. Для прийому іспиту формується екзаменаційна комісія в складі не 

менше шести осіб. До складу екзаменаційної комісії на паритетних засадах 

входять представники нотаріальної палати і територіального органу. У число 

представників з боку нотаріальної палати і територіального органу можуть 

входити члени суддівського корпусу та наукової спільноти.  Головою комісії 

за посадою є начальник територіального органу або його заступник, 

заступником голови комісії – президент нотаріальної палати або член 

правління нотаріальної палати. До складу екзаменаційної комісії не можуть 

входити керівники стажування, а також чоловік (дружина), батьки, діти, 

онуки, брати, сестри, дідусі, бабусі особи, яка претендує на посаду стажера, 

або батьки, діти, онуки, брати, сестри, дідусі, бабусі чоловіка (дружини) 

особи, яка претендує на посаду стажиста.  Засідання комісії є правомочним, 

якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.  

  11. На посади стажистів зараховуються особи, які набрали найбільшу 

кількість балів за результатами складання іспиту. При рівній кількості балів, 

отриманих за результатами складання іспиту, на посади стажистів 

зараховуються всі особи, які отримали рівну кількість балів. При цьому 
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кількість посад стажистів збільшується відповідно до пункту 4 Порядку.  

Протягом двох робочих днів з дня складання іспиту в загальнодоступних 

місцях у приміщенні нотаріальної палати, а також на сайті нотаріальної 

палати в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» розміщується 

інформація про осіб, зарахованих на посаду стажиста. 

  12. Не пізніше двадцяти робочих днів з дня проведення іспиту 

нотаріальна палата приймає рішення про призначення керівників стажування 

особам, зарахованим до стажистів, і укладає з ними трудовий договір на один 

рік. Оплата праці стажиста проводиться з фонду оплати праці нотаріальної 

палати. 

  13. Програма стажування є єдиною і обов’язковою для всіх стажистів і 

керівників стажування та затверджується нотаріальною палатою. Вона 

повинна містити перелік заходів, спрямованих на отримання стажистом 

спеціальних теоретичних знань, набуття практичних навичок по вчиненню 

нотаріальних дій і організації роботи нотаріуса. При скороченні терміну 

стажування або його продовження стажист зобов’язаний освоїти програму 

стажування в повному обсязі. На підставі програми стажування керівник 

стажування складає індивідуальний план стажування, який затверджується 

нотаріальною палатою. 

  14. Дата початку стажування визначається нотаріальною палатою 

протягом трьох робочих днів після укладення трудових договорів, 

передбачених пунктом 12 Порядку, воно є однаковим для всіх стажистів.  

Термін стажування може бути скорочений через шість місяців проходження 

стажування на підставі спільного рішення територіального органу і 

нотаріальної палати. Рішення про скорочення терміну стажування 

приймається на підставі заяви стажиста, а також клопотання і висновків про 

підсумки стажування керівника стажування. 

  Нотаріальна палата і керівник стажування ведуть облік часу, фактично 

відпрацьованого стажистом. Час відсутності стажиста в період проходження 

стажування не зараховується до строку стажування. Термін стажування 
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продовжується спільним рішенням територіального органу і нотаріальної 

палати на час відсутності стажиста в період проходження ним стажування. У 

разі продовження терміну стажування трудовий договір підлягає 

продовженню на час відсутності стажиста. Протягом терміну стажування на 

підставі заяви курівника стажування і стажиста, а також у разі припинення 

статусу нотаріуса, що є керівником стажування, нотаріальна палата приймає 

рішення про призначення іншого керівника стажування із затвердженого 

нотаріальною палатою списку керівників стажування. Призначення іншого 

керівника стажування здійснюється протягом трьох робочих днів. При 

відсутності стажиста в період заміни керівника стажування зараховується в 

термін стажування.  

15. Нотаріальна палата здійснює контроль за проведенням стажування, 

освоєнням програми стажування та виконанням індивідуального плану 

стажистом шляхом проведення проміжного тестування стажистів не рідше 

одного разу в квартал по темах програми стажування, а також іншими 

способами, встановленими нотаріальною палатою. 

  16. За результатами проходження стажування керівник стажування 

складає висновок про підсумки стажування і представляє його в нотаріальну 

палату.  У висновку про підсумки стажування вказуються прізвище, ім’я, по 

батькові (за наявності) керівника стажування, прізвище ім’я, по батькові (за 

наявності) стажиста, термін проходження стажування, в тому числі термін 

продовження або скорочення стажування, причини продовження терміну 

стажування або його скорочення, обсяг виконаного плану стажування, 

результати проміжної перевірки проходження стажування, висновок про 

готовність до здачі кваліфікаційного іспиту. Нотаріальна палата на підставі 

висновку про підсумки стажування в п’ятнадцятиденний строк з дня 

надходження висновку приймає рішення про задовільний або незадовільний 

результат проходження стажування. 
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Рішення про результат проходження стажування в письмовій формі 

надсилається особі, що проходила стажування, протягом десяти робочих днів 

з дня його прийняття. 

  Особа, яка не пройшла стажування, знову допускається до стажування 

на загальних підставах.[ 194] 

Для порівняльної характеристики правового регулювання стажування 

слід звернутися до провідних країн світу. Необхідно проаналізувати їхнє 

законодавство і виявити як позитивні, так і негативні сторони даної категорії.  

Так, однією із таких країн є Австралія. Ця країна має розвинену 

систему професійної підготовки та широку сферу застосування стажування. 

Стажування доступне для студентів останніх курсів навчання. Воно є 

своєрідним «місточком» до подальшого працевлаштування або навчання 

після закінчення школи, а також може бути придатним для людей у зрілому 

віці, які знову вийдуть на роботу після тривалого безробіття, або тих, хто 

хочете отримати додаткові навички [158]. На відміну від багатьох країн, 

роботодавці платять працівнику, який проходить стажування, заробітну 

плату чи премію. Важливим моментом є те, що ця платня вища за мінімальну 

і виплачується нарівні з будь-яким іншим працівником. Окрім рівнозначної 

оплати, стажисти користуються такими ж пільгами та працюють у тих же 

умовах, що й робітники, які працюють на постійній основі.  

На наш погляд, потрібно також звернути увагу на правове регулювання 

стажування у Великобританії. Даний вид трудових відносин регулюється п. 2 

ст. 230 Закону про трудові права 1996 року і аналогічними нормами ряду 

інших законів про працю розкривається через поняття «договір служби» і 

«договір учнівства». У п. 1 тієї ж статті зазначено, що працівником 

вважається фізична особа, яка працює за трудовим договором, відповідно, 

формально учні також виявляються включеними до складу поняття 

«працівник». Такий підхід повністю відповідає традиціям британського 

законодавства про працю, в якому система учнівства протягом багатьох 

століть розглядалася як один з елементів регулювання ринку праці та 
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забезпечення зайнятості. Однак ні тоді, ні зараз на практиці правовий статус 

учня не збігався з правовим статусом працівника. Правовий статус учня має 

багато спільного з правовим статусом стажиста щодо обсягу прав і 

обов’язків. Обидва цих правових статуси використовуються Національною 

професійною кваліфікаційною системою, створеною для оцінки ступеня 

підготовленості особи до здійсненню певної практичної діяльності. 

Кваліфікаційні вимоги і порядок оцінки розробляються спеціальними 

радами, що фінансуються з бюджету і знаходяться під керуванням 

роботодавців. Доступ до проходження професійної підготовки та отримання 

кваліфікації мають особи, які працюють за договорами про працю, а також 

учні, що працюють в режимі неповної зайнятості або мають право на 

працевлаштування після закінчення навчання.  

Таким чином, законодавство Великобританії розмежовує категорії 

учнівства і стажування, хоча вони й мають багато спільних рис. Головним є 

те, що статус учня не ототожнюється із статусом працівника, а статус 

стажера використовується кваліфікаційною системою для оцінки рівня 

підготовленості особи щодо здійснення певного роду роботи. Ключовою 

ознакою є також те, що до проходження стажування допускаються лише 

працівники, які уклали трудовий договір. На наш погляд, можливо перейняти 

цей важливий досвід для внесення змін в національне законодавство для 

подальшого більш чіткого і точного регулювання даного питання. Так як дані 

правовідносини у Великобританії регулювалися досить довгий час, це дало 

можливість виявити в них всі недоліки і характерні особливості, які мають 

позитивний вплив на розвиток трудових відносин у сфері стажування. 

Важливо зауважити, що у 1994 році британський уряд ввів у практику 

так звані Сучасні учнівські угоди, які укладаються на тристоронній основі з 

роботодавцем, учнем (або стажистом) і особою, що забезпечує проведення 

навчання (стажування), і наближають правовий статус учнів і стажистів до 

правового статусу працівників. Саме тристоронній характер сучасної системи 

учнівства відрізняє її від традиційного підходу до його забезпечення, згідно з 
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якою учні та стажисти не мали права на отримання компенсації в разі 

припинення учнівського договору з ініціативи особи, що забезпечує 

проведення навчання або стажування [159]. 

Дані зміни, на наш погляд, є досить позитивними. Тристороння угода 

дає можливість визначити права і обов’язки кожної із сторін, встановити 

також правовий статус даних осіб. Вважливим є також те, що особи, які 

уклали дану угоду, мають такий же статус як і звичайні працівники. 

Зазначена угода може містити гарантії забезпечення проходження особою 

стажування, а також відповідні чинники, які будуть стимулювати її до цього 

проходження. В даній країні на сьогоднішній день в подібних ситуаціях учні 

та стажисти мають право претендувати на відшкодування збитків у зв’язку з 

втратою як заробітної плати, так і професійних знань за весь період, що 

залишився до закінчення терміну договору, а також за негативний вплив 

даного факту на їхні професійні перспективи (наприклад, на рівень 

конкурентоспроможності на ринку праці). Розмір таких виплат може 

перевищувати розміри компенсацій за несправедливе звільнення й інших 

компенсацій, належних «звичайному» працівнику [160]. Необхідно 

відзначити, що в цілому система учнівства в сучасній Великобританії, 

незважаючи на регулярні зусилля уряду по її відродженню, переживає майже 

піввіковий період спаду. 

Так як система права у Великобританії відрізняється від нашої, 

важливим фактом є те, що судовий прецедент і наразі виступає джерелом 

права. Одним із таких джерел права, яке регулює правовий статус стажиста, є 

рішення Апеляційного суду у справі Флетт проти Матесона [161], де було 

встановлено, що особа, яка працює за трудовим договором і уклала учнівську 

угоду, може бути визнана одночасно і працівником, і стажистом (або учнем). 

Відповідно, позивач, будучи працівником, має право на компенсацію у 

зв’язку з несправедливим звільненням і, маючи одночасно статус стажиста, 

право на компенсацію у зв’язку з розірванням договору про стажування з 

ініціативи особи, що забезпечував проведення стажування.  
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Таким чином, статус стажиста прирівнюється до статусу працівника і 

дана особа користується всіма правами, такими ж як і звичайний працівник. 

Слід звернути увагу на те, що існують ситуації, коли стажист не може бути 

визнаний працівником, виходячи з фактичних обставин справи або через 

невідповідність умовам, передбаченим певним законодавчим актом. Так, у 

справі Поліцейського відділу графства Вілтшир проти Вина [162] курсанти 

поліцейського училища були визнані не працівниками, а особами, що 

проходять підготовку для того, щоб стати поліцейськими. Аналогічно в 

справі Дейлі проти Елайд Сепплайерс Лімітед [163] позивачка, прийнята 

відповідачем на стажування в рамках корпоративної програми молодіжних 

стажувань, не була визнана працівником, оскільки між сторонами не існувало 

ні трудового, ні учнівського договору, ні відповідних їм правовідносин, 

передбачених статтями 4 і 78 Закону про расові відносини 1976 року. 

Трудовим апеляційним судом було встановлено, що основною метою 

відносин між відповідачем та позивачем було придбання останнім певного 

досвіду роботи, а не отримання професійної підготовки або надання своєї 

праці за плату, що становлять суть учнівських або, відповідно, 

індивідуальних правовідносини. 

Отже, вважливим фактом, який дає можливість прирівняти в правах 

працівника і стажиста, є факт наявності трудових відносин, яким виступає 

трудова угода між працівником і роботодавцем, а також укладення 

тристоронньої угоди між працівником роботодавцем і стороною, де буде 

проходити стажування особа. Він дає можливість стажисту користуватися 

всіма правами, такими ж як і звичайний працівник. Не прирівнюються до 

працівників особи, які не уклали трудової угоди, а лише проходять 

підготовку чи підвищення професійного рівня.  

Подібна практика застосовується і у Республіці Словенія. Порядок 

проходження та необхідність укладення строкового трудового договору на 

час стажування визначаються в Законі про працю Республіки Словенія [164]. 

У статтях 120-124 цього Закону закріплюється можливість особи, яка вперше 



140 
 
виконує роботу відповідно до типу й рівня її професійної кваліфікації, 

укладення трудового договору як стажиста з метою подальшого самостійного 

виконання цієї роботи. Стажист, який успішно завершив програму 

професійного навчання, стає достатньо кваліфікованим для самостійного 

виконання робіт на посаді, що відповідає типу й рівню його професійної 

освіти. Термін і курс стажування, а також програма наставництва, спосіб 

контролю й оцінювання результатів стажування встановлюються 

нормативними актами або галузевим колективним договором. До завершення 

строку стажування стажист повинен скласти іспит, який є невід’ємною 

складовою та заключною частиною стажування. Якщо стажування, згідно зі 

спеціальним законом, проводиться без укладення трудового договору між 

працівником і роботодавцем (тобто стажування на громадських засадах), 

положення Закону про працю Республіки Словенії щодо тривалості й 

порядку проходження стажування, встановлення робочого часу, часу перерви 

й відпочинку, відповідальності за збитки, безпеки та гігієни праці 

застосовуються до стажиста відповідно до спеціального закону [165, с. 50-

52].  

Дещо по-іншого підійшли до розуміння стажування в Німеччині. 

Головним актом, який регулює дане питання, є Соціальний Кодекс, він, в 

свою чергу, приділяє окрему увагу постійному навчанню,стажуванню, щоб 

уникнути безробіття і відповідності працівників новим віянням і вимогам 

ринку праці. Параграф 235 Соціального Кодексу містить положення щодо 

професійного навчання працівників за рахунок роботодавців. 

Таким чином, багатовікове панування римського права було подолано. 

Реформа юридичної освіти пішла по шляху посилення практичного 

компонента в процесі навчання і скорочення загальнотеоретичних та 

історичних курсів. Але при цьому німецькі університети прагнули зберегти 

високий рівень наукових знань, оскільки основну роль вищої школи бачили 

саме в теоретичній складовій навчання.  
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Слід розглянути особливість підготовки юристів в Німеччині, а також 

стадію стажування у даній підготовці, яка є обов’язковою. Суть 

обов’язкового стажування після закінчення університету полягає у здачі 

державного іспиту. Тільки успішно пройшовши всі етапи навчання і 

витримавши іспити, можна було самостійно почати займатися професійною 

діяльністю. Отже, особа, яка закінчила курс юридичних наук в університеті, 

приходила на стажування або в судове відомство, або в державну установу. 

Стажування тривало чотири роки, причому за цей час був можливий перехід 

з одного відомства в інше. Закон 1877 року зробив обов’язковим зайняття 

посад у системі правосуддя після закінчення університетського навчання. 

Питання про заміщення державних цивільних посад регулювався, навпаки, 

законодавством окремих земель. Але в будь-якому випадку стажування 

юристів у Німеччині було необхідним елементом допуску до юридичної 

професії або до державної служби. Не пройшовши такого навчання, можна 

було розраховувати тільки на нижчі канцелярські посади, а також на роботу в 

приватних компаніях. Стажування обов’язково закінчувалося державним 

іспитом на право займатися обраною професією. Іспит здавався членам 

професійного співтовариства: або в міністерстві юстиції, або в цивільному 

відомстві, обраному стажистом. Така система підготовки кадрового складу 

органів правосуддя і державних службовців плідно позначалася на 

контингенті цих структур. Досвід Німеччини вважається позитивним у 

процесі підготовки кадрів для системи правосуддя [166]. 

Другим положенням, що регулює стажування в Німеччині для окремих 

професій, є Федеральне положення про адвокатуру 1959 року, яке з 

незначними змінами діє і сьогодні. Процедура набуття права на здійснення 

адвокатської діяльності в Німеччині така: для того щоб мати право займатися 

адвокатською діяльністю, потрібно спочатку прослухати курс права протягом 

6 семестрів в одному з університетів Німеччини, потім успішно скласти два 

спеціальних іспити. Перший іспит – випускний, оскільки проходить він у 

тому навчальному закладі, в якому навчався майбутній суддя або адвокат. 
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Наступний етап – стажування (від трьох з половиною до чотирьох років) в 

органах суду, прокуратури, нотаріату або адвокатури. Оплата стажування – 

за рахунок скарбниці (спеціальних фондів земельних органів влади). Після 

закінчення стажування проводиться другий іспит під егідою Міністерства 

юстиції відповідної адміністративної території (землі). Відповідно до § 59 

Федерального положення про адвокатуру 1959 року адвокат повинен у 

відповідному обсязі брати участь у навчанні стажерів. Він має давати 

стажеру, який перебуває у нього на практиці, настанови щодо завдань 

адвоката, керувати його роботою та давати йому можливості для практичної 

роботи. Предметом навчання повинні бути, зокрема, судова та позасудова 

адвокатська діяльність, робота із довірителями, професійне право адвокатів 

та організація роботи адвокатської фірми. Це вже не іспит на знання, а іспит 

на практичні навички, на оволодіння професією. Той, хто здав його, може 

стати і суддею, і адвокатом. З цього правила є один лише виняток: і без 

стажування, і без іспиту адвокатом може стати юрист, що має ступінь 

доктора права Німеччини [167]. 

Інша країна, яка поділили навчання і стажування на різні категорії, – це 

Франція. Ми можемо спостерігати, що на службу в поліцію за напрямком, 

затвердженим префектом, у Франції можуть зараховуватися особи віком від 

17 до 35 років, при цьому вони повинні мати середню освіту і гарне здоров’я. 

Обов’язковою умовою виступає те, що перед початком роботи особа повинна 

пройти підготовку в одному з поліцейських навчальних закладів. У цих 

закладах встановлений конкурсний відбір. Дана процедура включає в себе 

початкову підготовку рядових поліцейських, яка є найбільш налагодженою 

ланкою в системі професійної підготовки МВС Франції. Підготовка в 

поліцейському навчальному закладі проходить впродовж 12 місяців. 

Протягом цього часу особи отримують базові знання, необхідні 

поліцейському для несення патрульно-постової служби. Ці знання вони 

отримують протягом 4-х місяців. Потім даних осіб направляють на 

стажування в поліцейські підрозділи, де за ними закріплюється керівник, 
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який знайомить їх з умовами проходження стажування. За результатами 

роботи керівник стажування виставляє підопічному оцінку. Після закінчення 

стажування особа знову повертається до навчального закладу, де підводить 

підсумки навчання [168]. 

Підготовка поліцейських проводиться у Вищій школі Національної 

поліції протягом 2-х років. Дане навчання поєднує в собі як теоретичну 

підготовку, так і практичну. Практична сторона проявляється в походженні 

стажування в підрозділах поліції. Навчальний цикл у Вищій школі 

Національної поліції включає в себе сім періодів. Випускники поліцейських 

навчальних закладів отримують відомчі дипломи [169].  

Таким чином, ми можемо сказати, що особи, які вивили бажання 

вступити до лав поліції Франції, проходять навчання і стажування. В даному 

випадку ці дві категорії відокремлені одна від одної, що дає змогу чітко 

розуміти спектр дії кожної категорії. Також важливим фактом залишається 

те, що особа проходить два обов’язкових стажування у Вищій школі 

Національної поліції один місяць і безпосередньо один рік за місцем роботи. 

Результат проходження практики є важливим для того, щоб прийняти 

остаточне рішення стосовно продовження з особою трудових правовідносин.  

Дещо інша система стажування поліцейських існує в США, де 

більшість поліцейських органів США приймає на службу кандидатів, які 

мають середню або вищу освіту. У небагатьох департаментах поліції 

встановлені вимоги щодо вищої освіти для співробітників. Більше того, 

обов’язковою вимогою для кандидатів на роботу в поліцію виступає те, що 

вони повинні закінчити курси з якої-небудь з наступних дисциплін: 

правозастосування; відправлення правосуддя; психологія; адвокатура; історія 

Америки; громадське управління; англійська мова; правові відносини; 

соціологія; торгове право. У ряді великих міст США практикується 

стажування в поліції юнаків, які закінчили школу і бажають після досягнення 

21-річного віку вступити на поліцейську службу. З цією категорією заняття 

проводять, як правило, досвідчені інструктори. Підготовка включає в себе 



144 
 
заняття за Конституцією і громадянськими правами, законами штатів і 

постановами муніципальних органів, положеннями з розслідування 

нещасних випадків тощо. Практикується патрулювання, регулювання руху, 

навчання володінню вогнепальною зброєю, прийомам особистої безпеки, 

правилам поведінки в екстремальних ситуаціях [170]. 

У США випускники академій, прийшовши на службу, проходять 

сувору й ретельну підготовку, через те що окрім навичок, отриманих у 

навчальному закладі, поліцейський повинен знати політику, методику, 

правила, інструкції і повною мірою уявляти собі, як правильно виконувати 

свою роботу. Тому випускникам академії дають 2 тижні, щоб 

«призвичаїтися», перш ніж вони пройдуть спеціальний курс «Підготовча 

програма співробітників». За два тижні новачки пристосовуються до нової 

обстановки, знайомляться з інструкторами-наставниками, які готуватимуть їх 

до практичної роботи. Підготовка розпочинається з того, що весь керівний 

склад відділу поліції знайомиться з новоприбулими. Новачки отримують 

«Практичний посібник з підготовки поліцейських» і «Щоденник-довідник з 

підготовки», в якому фіксується хід підготовки, успіхи і невдачі, звіт про 

обсяг отриманих знань. Поліцейські-стажисти відвідують місця, де їм 

доведеться бувати під час виконання службових обов’язків (лікарні, 

установи, суди), знайомляться з їх роботою та документацією, вчаться 

складати документи. Двотижнева підготовка служить «містком» для 

переходу до 16-тижневої (640 годин) програми практичних тренувань. 

Практичні заняття полегшують перехід від статусу випускника поліцейської 

академії до посади співробітника правоохоронних органів [171, с. 160].  

У цьому випадку ми бачимо, що дана система США більш спрямована 

на навчання, на відміну від Франції, де поділяється навчання і стажування. У 

США не виокремлено даного аспекту, де особи проходять навчання і заодно 

вважаються такими, що проходять стажування, що, з нашої точки зору, є не 

зовсім практичним і не дає чіткого розмежування даних понять. На практиці 

це може призвести до настання негативних наслідків.  
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Дещо по-іншому підійшли до розмежування в Польщі, де у 

законодавстві зазначено, що професійна підготовка виражається в таких 

формах: професійне навчання, учнівство, курсантство, стажування й 

інтернатура. Так, згідно з Трудовим кодексом Польщі [172] професійна 

підготовка може набирати форми професійного навчання або підготовки для 

виконання конкретного завдання. Професійне навчання спрямовується на 

підготовку молодої людини до роботи як кваліфікованого працівника та 

включає в себе практичну професійну підготовку, організовану 

роботодавцем. Професійна підготовка сприяє підготовці молодої людини до 

виконання певної роботи та може застосовуватись на робочих місцях, які не 

вимагають первинної професійної підготовки. Молоді важко знайти гідну 

роботу через низький попит або у зв’язку з відсутністю визнання її 

професійної кваліфікації та можливостей для навчання.  

Учнівство, курсантство, стажування й інтернатура є ефективними 

засобами подолання труднощів переходу з школи до світу праці для молодих 

людей, роблячи можливим набуття досвіду роботи через технічну та 

професійну підготовку. Це допомагає подолати проблему відсутності досвіду 

роботи під час першого працевлаштування [173, с. 15-16]. 

Можна спостерігати, що професійна підготовка в Польщі спрямована 

на подолання браку досвіду, який існує в молодих спеціалістів. При цьому, 

щоб особа набула необхідних знань, умінь і навичок для виконання 

поставлених перед нею завдань. На наш погляд, доцільно було б розглянути 

підхід даної країни до осіб, які проходять стажування для того, щоб отримати 

право на зайняття адвокатською діяльністю. Правовий статус адвокатів у 

Польщі врегульований Законом про адвокатуру від 1982 року (зі змінами та 

доповненнями), який визначає основні права та обов’язки адвоката, порядок 

здобуття права на заняття адвокатською практикою й інші аспекти діяльності 

адвоката. Крім того, процесуальні питання діяльності адвокатів врегульовані 

в Кодексі цивільного процесу (ст. 87 КПЦ) та Кодексі карного процесу (ст. 82 

КПК). До того ж, польські адвокати повинні дотримуватися Кодексу 
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адвокатської етики, який був ухвалений 2011 року. Процедура набуття права 

на здійснення адвокатської діяльності така: Закон про адвокатуру встановив, 

що право на здійснення адвокатської діяльності здобувається після 

адвокатського стажування. Стажування триває чотири роки, не менше одного 

року в суді, прокуратурі, державному господарському арбітражі та інших 

органах правової охорони за направленням адвокатської ради. Проте 

стажистам після завершення судового, прокурорського чи нотаріального 

стажування адвокатська рада може скоротити термін стажування до двох 

років. Після одного року стажування стажист може стати адвокатом у 

районному та інших судах (за винятком Верховного та Вищого 

адміністративного суду), в органах державного управління і установах. 

Стажування закінчується адвокатським іспитом. Адвокатське стажування є 

оплачуваним. Оплата стажування здійснюється за рахунок внесків аплікантів 

(стажерів) до адвокатської ради. Міністр юстиції після консультації з Радою 

адвокатів визначає суму річного внеску, керуючись необхідністю 

забезпечення належного рівня освіти аплікантів (стажерів). Оплата стажерам 

не може перевищувати шести мінімальних розмірів оплати праці. 2015 року 

мінімальний розмір оплати праці становив від 1 513 zł (9 078 грн / 363 дол. 

США) до 3 109 zł. (18 654 грн / 746 дол. США). У Польщі мінімальний розмір 

заробітної плати має 4 ступені та залежить від наявності освіти та наукового 

ступеня [174]. З огляду на зазначене вище, констатуємо, що в даній країні 

підійшли з практичної точки зору для підготовки осіб, які виявили бажання 

займатися адвокатською діяльністю, а саме це проявляється в тому, що 

термін стажування встановлено чотири роки і умовою є те, щоб працівник 

пройшов його у різних структурних підрозділах і мав можливість 

ознайомитися з усім спектром роботи, який передбачається в майбутньому.  

У деяких країнах можна спостерігати чіткі норми, які зобов’язують 

осіб до виконання трудових відносин щодо проходження стажування чи 

професійної підготовки. Однією з таких країн є Китайська Народна 

Республіка. У Трудовому кодексі даної країни, а саме в главі VIII 
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«Професійне навчання (підготовка)» зазначено, що держава всіма шляхами і 

засобами розвиває професійне навчання працівників, сприяє їх 

професіоналізму, підвищує трудові якості працівників, зміцнює трудові 

спроможності трудящих. Таким чином, держава бере безпосередню участь і 

виявляє свою зацікавленість у висококваліфікованих працівниках. При цьому 

в статті 67 даного кодексу зазначається, що народні уряди всіх рівнів з метою 

розширення професійного навчання виконують планування громадського 

економічного розвитку, схвалюють і підтримують підприємства, 

господарські установи, колективних та індивідуальних підприємців, які 

проводять професійне навчання. У свою чергу, стаття 68 регулює те, що 

підприємства повинні встановлювати режим професійного навчання, 

відповідно до закону розподіляти і використовувати кошти на професійне 

навчання, згідно ситуації на підприємстві проводити планове навчання 

співробітників. Зайняті в технічних галузях працівники для підвищення в 

посаді зобов’язані проходити навчання. Таким чином, держава і 

підприємства взаємодіють, і дана співпраця дає позитивні плоди в розвитку 

професійного рівня працівників. Держава визначила, що вона буде 

підтримувати підприємства, які потребують кваліфікованої робочої сили. 

Згідно зі статтею 69 держава визначає види професій, професійні норми, 

здійснює режим ведення трудових книжок, за допомогою органів, 

відповідальних за проведення атестації професійної підготовки працівників, 

здійснює перевірку професійних якостей працівників [175]. Таким чином, 

можна спостерігати ідеальний тандем взаємодії держави з іншими 

суб’єктами господарювання, де чітко виражена підтримка і взаєморозуміння 

між даними суб’єктами. Така співпраця доводить, про тісні відносини 

держави із своїми суб’єктами спрощують процедуру отримання 

кваліфікованих працівників. 

Наступною країною, яка визначила в своєму головному нормативному 

акті, котрий регулює трудові відносини, особливість підвищення 

професійного рівня, є Молдова. Трудовий кодекс Молдови ґрунтується на 
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принципі забезпечення рівності працівників, без будь-якої дискримінації, при 

просуванні по роботі з урахуванням продуктивності праці, кваліфікації і 

стажу роботи за спеціальністю, а також при професійній підготовці, 

перепідготовці та підвищенні кваліфікації. Передбачено ст. 55 даного 

кодексу те, що трудовий договір укладається в письмовому вигляді, якщо він 

має умову про стажування, що не передбачено в інших кодексах. Також 

цікавим є той факт, що трудовий договір тимчасово призупиняє свою дію, 

якщо особа проходить стажування більш ніж 60 календарних днів. У даному 

випадку стає не зрозумілим статус даної особи, з якою призупинено дію 

трудового договору, якими правами вона може користуватися, чи 

розповсюджуються на неї трудові обов’язки, чи залишається за нею трудові 

гарантії. Тому, наш погляд, дана норм є не зовсім чіткою і потребує 

доопрацювання в порядку розширення.  

Досить чітко в п. 4 ст. 213 зазначено про фінансування стажування, де 

вказано, що якщо ініціатива проходження працівником курсу професійної 

підготовки або стажування виходить від роботодавця, то відповідні витрати 

несе роботодавець [176]. 

Таким чином, розглянувши питання щодо регулювання стажування чи 

підвищення професійного рівня у ряді країн, можемо зробити висновки та 

відзначити певні рекомендації, які, на наш погляд, були б корисними для нас. 

Кожна країна різноманітна за своїм підходом до регулювання даного 

питання. Існують свої як позитивні, так і негативні моменти. Хотілося б 

вибрати з даних надбань позитивний досвід, який знадобиться для подальшої 

розробки норм вітчизняного законодавства. Якщо взяти до уваги країни 

пострадянського простору, то можна виокремити те, що дані норми 

закріпленні в основних актах, які регулюють трудові відносини. Особливістю 

є те, що в ТК Молдови закріплено принцип, на якому базується даний акт. На 

наш погляд, дану особливість доцільно було б використати при внесенні 

подальших змін до проекту ТК України. У Великобританії, з нашої точки 

зору, корисним є те, що вони поділяють категорії учнівства і стажування, а 
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також розмежовують статус учня і статус працівника, а статус стажера 

використовується кваліфікаційною системою для оцінки рівня 

підготовленості особи щодо здійснення певного роду роботи. Найбільше 

надбання даної країни у досліджуваній сфері, на наше переконання, – 

можливість укладення тристоронньої угоди з роботодавцем, стажистом і 

підприємством, на якому буде проходити стажування. Даний інститут міг би 

стати базисом у створенні відносин, пов’язаних із стажуванням. Що 

стосується Франції, позитивним моментом є те, що законодавець чітко 

визначив той момент, коли стажист ототожнюється із звичайним 

працівником, а коли ні. Вважаємо, що даний досвід дасть можливість нам 

впровадити таку норму в наше законодавство, що розмежує відносини, які 

пов’язані із стажуванням, та інші відносини. Ще одним позитивним 

моментом є те, що існує досвід взаємодії держави із своїми суб’єктами, який 

використовується в КНР. Зацікавленість всіх суб’єктів у високому розвитку 

держави і забезпеченні кваліфікованими працівниками всіх галузей праці 

може призвести до високих економічних показників держави.  

З огляду на вищевикладене, зазначимо, що для подальшої розробки та 

впровадження в життя норм, які регулюватимуть сферу стажування, 

вважаємо за необхідне використати даний досвід передових держав світу, що 

дозволить покращити умови і взаємовідносини між суб’єктами трудових 

відносин та сприятиме в подальшій розробці норм національного трудового 

законодавства.  

 

3.3 Удосконалення стажування як фактор підвищення 

ефективності правового регулювання в Україні 

Соціально-економічна політика нашої країни спрямована на 

ефективність правового регулювання сфери освіти як такої, що забезпечує 

відтворення людського потенціалу для сталого розвитку цивілізації в умовах 

глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства. Однією із ключових 

частин даної системи виступає професійна підготовка працівника, яка 
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включає розвиток його знань, умінь і навичок, а також креативності та 

здатності до виконання поставлених перед ним завдань. 

Дослідженням поняття ефективності приділялося багато уваги, але 

спільного його визначення не існує. Зазначене поняття має досить 

різноманітне трактування. Деякі іноземні дослідники визначають його як 

системне співвідношення між потребами (теперішніми чи майбутніми) та 

потенціалом системи (який використовується або планується до 

використання). Інакше кажучи, система є ефективною, якщо вона здатна (або 

може бути здатною) до здобуття окресленого (запланованого) ефекту 

(результату). Водночас результати діяльності системи, на думку 

П. Синкевича (P. Sienkiewicz), можуть бути як позитивні, так і негативні 

[177]. 

Іншого підходу до даного визначення дотримується С.В. Мочерний. 

Він стверджує наступне: «Ефективність – здатність забезпечити ефект, 

результативність процесу, проекту тощо, яка визначається як відношення 

ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат [178, с. 224]. 

Таким чином, за допомогою показників ефективності нашої правової 

системи з регулювання трудових відносин ми можемо простежити, наскільки 

збалансовані і чи відповідають норми нашого законодавства сьогоденним 

реаліям. Існує велика кількість показників, які відповідають за свою сферу 

дії, є своєрідним містком між правовим регулюванням і відповідністю даних 

норм на практиці. Отже, показником ефективності регулювання трудових 

відносин з питань професійного рівня або професіоналізму працівника може 

виступати професійна компетентність працівника, яка, в свою чергу, може 

досягатися через проходження особою стажування.  

Що стосується професійної компетентності, то дане поняття увійшло в 

термінологію у 80-ті роки минулого століття і вважалось складовою 

професіоналізму. Термін «професійна компетентність» складається з двох 

категорій – «професія» і «компетентність». Професія (від лат. professio – 

офіційно вказане заняття) – вид трудової діяльності людини, яка володіє 
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комплексом теоретичних знань і практичних навичок, набутих у результаті 

спеціальної підготовки й досвіду роботи. Поняття «компетентність» (лат. 

competens − відповідний, здібний) − це обізнаність, авторитетність, 

кваліфікованість, ерудованість особистості в певній області трудової 

діяльності [179]. 

До широкого розуміння професійної компетентності прийшов   

В.В. Ягупов, який вважає, що професійну компетентність фахівця доцільно 

розглядати як складне інтегральне інтелектуальне, професійне і особистісне 

утворення, яке формується «у процесі професійної підготовки у ВНЗ, 

виявляється, розвивається і вдосконалюється у професійній діяльності, а 

ефективність її здійснення суттєво залежить від видів його теоретичної, 

практичної та психологічної підготовленості до неї, особистісних, 

професійних й індивідуально-психічних якостей, сприйняття цілей, 

цінностей, змісту та особливостей цієї діяльності» [180, с. 6]. З даного 

підходу стає зрозумілим те, що особа набуває професійної компетентності, 

вивчаючи теорію і впроваджуючи її на практиці, а показником ефективності 

виступає рівень теоретичної і практичної підготовленості, а також рівень 

психологічного стану особи. Тому даний підхід виявився досить цікавим, з 

чим ми можемо погодитися. 

Дещо іншого підходу дотримується Л.М. Мітіна, яка стверджує, що 

професійна компетентність повинна охоплювати знання, уміння, навички, а 

також способи і прийоми їх реалізації в діяльності, спілкуванні, розвитку 

(саморозвитку) особистості [181, c. 48]. Дана думка заслуговує на існування, 

так як у ній висвітлено засоби, які безпосередньо впливають на рівень 

професійної компетентності, без даних складових неможливо визначити, на 

якому рівні професійного розвитку знаходиться працівник. 

Слід звернути увагу на працю В.С. Бурулина, який зазначив: 

«Розробити критерії ефективності будь-якої діяльності – це означає 

визначити й обґрунтувати таку висхідну дослідницьку позицію, яка дозволяє 

судити про ступінь досягнення цілі цієї діяльності, аналізувати, 
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класифікувати цю діяльність по мірі збільшення чи зменшення 

результативності на певній підставі» 182, с. 31. 

 Врахувавши вищевикладене, можна дійти висновку, що критерії 

ефективності стажування повинні виходити з логічної діяльності до даного 

підходу, що дасть можливість визначити ступіть і рівень досягнення цілей 

через професійну підготовку працівника. 

Ефективність стажування, а також професійної підготовки працівника 

виявляється в практичній діяльності по забезпеченню, виконанню ним 

покладених трудових обов’язків, передбачених трудовим договором. Слід 

зауважити, що при виконанні працівником своїх прямих обов’язків можуть 

виявитися інші методи визначення професійної підготовки. Таким чином, 

процес стажування і професійної підготовки працівників пов’язаний з 

набуттям професійних знань, умінь та навичок, професійного специфічного 

стилю мислення, інтересів, ціннісних орієнтацій. Варто наголосити на тому, 

що на професіоналізм працівника можуть вплинути всі процеси, в яких брала 

участь особа в період отримання знань, умінь і навичок.  

Тому при розробці критеріїв ефективності стажування осіб необхідно 

звернути увагу на рівень професійної діяльності працівника на відповідних 

підприємствах, в установах, організаціях і визначити, як вплине дане 

стажування на подальший його професійний рівень, в якій мірі вона 

сприятиме формуванню працівника як кваліфікованого спеціаліста даної 

сфери діяльності.  

Ефективність будь-якої соціальної діяльності визначається через 

ступінь досягнення її кінцевої мети 183, с. 112. У зв’язку з тим, що метою 

професійної підготовки є підготовка фахівців високого ґатунку в різних 

сферах трудової діяльності є необхідність у наявності моделі як 

дослідницького інструмента, яка дозволить конкретно судити про міру 

сформованості діяльності працівника за певними, чітко зафіксованими 

характеристиками.  Даною моделлю, яка може відобразити міру 
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сформованості відповідного працівника, є кваліфікаційні характеристики. 

Вони закріплені в Довіднику кваліфікаційних характеристик, який містить 

типові кваліфікаційні характеристики посад працівників НДУСЕ та 

встановлює вимоги до змісту професійної діяльності та кваліфікації 

працівників НДУСЕ. 

Згідно з кваліфікаційними характеристиками розробляються програми 

проходження стажування для працівників. Дані програми повинні містити 

загальні положення, мету стажування, порядок організації проходження 

стажування, перелік керівників стажування, обов’язки і права стажиста під 

час проходження стажування, звіт про проходження стажування, оцінку 

проходження стажування, нормативні акти і літературу. 

Наприклад, можна взяти до уваги програму проходження стажування 

для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю, яка затверджена рішенням Ради адвокатів України № 125 від 01 

червня 2013 року. В даній програмі виділено дев’ять розділів, які мають свої 

назви і включають відповідні положення. Перший розділ охоплює загальні 

положення, в яких зазначається, що Програма проходження стажування 

стажистами адвокатів (далі – програма стажування) передбачає всебічне і 

повне вивчення організації адвокатури та специфіки адвокатської діяльності 

в Україні, набуття практичних знань і навичок, необхідних для здійснення 

адвокатської діяльності, підвищення теоретичного рівня у відповідних 

галузях права. Керівник стажування протягом двох днів з дня прийняття 

стажиста адвоката (далі – стажист) складає індивідуальний план стажування 

(далі – план) у трьох примірниках (1.2). План містить відповідні теми, за 

якими визначаються напрями стажування та передбачає постійну роботу із 

стажистом, порядок і конкретні терміни виконання ним робіт, а також зміст і 

терміни проведення занять із стажистом (1.3). Керівник стажування негайно 

надсилає план у трьох примірниках до відповідної Ради адвокатів регіону. 

Голова Ради адвокатів регіону або його заступник затверджує план протягом 

двох днів з моменту його надходження і повертає керівнику стажування два 
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його примірники. Перший примірник залишається у Раді адвокатів регіону, 

другий примірник знаходиться у керівника стажування, третій примірник – у 

стажиста (1.4). Стажист під час стажування робить у своєму примірнику 

плану відповідні відмітки про ступінь його виконання. Стажист веде 

щоденник стажування, в якому послідовно та детально відображає хід 

виконання плану (1.5). Керівник стажування забезпечує стажисту необхідні 

умови для виконання плану і контролює хід його виконання, надає постійну 

допомогу в набутті професійних знань і практичних навичок, відповідає за 

об’єктивне відображення підсумків стажування у плані стажування (1.6). 

Після кожної опрацьованої теми керівник стажування має проводити 

співбесіду із стажистом для визначення рівня його знань з питань цієї теми, 

про що проставляється відмітка в індивідуальному плані стажування. У разі 

недостатнього засвоєння стажистом конкретної теми, вона вивчається 

повторно. Керівник стажування є відповідальним за проведення стажування 

відповідно до цієї програми та згідно із планом стажування та підготовки 

стажиста до адвокатської діяльності (1.7). Програма стажування охоплює 

поглиблення стажистом знань відповідних норм Конституції України, 

положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

практики Європейського суду з прав людини, а також інших чинних 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, 

зокрема законів України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про 

безоплатну правову допомогу», поточного законодавства з різних галузей 

матеріального та процесуального права, рішень Конституційного Суду 

України та Верховного Суду України, рішень органів адвокатського 

самоврядування, юридичної літератури і правових журналів, а також усіх 

видів і форм практичної адвокатської діяльності (1.8). Програма передбачає 

відповідні етапи стажування, виходячи з шестимісячного терміну стажування 

(1.9). Спільно з керівником або за його дозволом, з іншими адвокатами (за їх 

згоди) стажист може бути присутній під час проведення процесуальних дій 
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на досудовому розслідування і в судових засіданнях по різних категоріях 

справ, може відвідувати місця позбавлення волі. Особливу увагу стажиста 

керівник звертає на роз’яснення правил поведінки адвоката при відвідуванні 

закладів пенітенціарної системи і в судовому засіданні (1.10). Керівник 

навчає стажиста методикам вивчення та ведення справ різних категорій, 

складання та оформлення адвокатських проваджень (досьє), аналізу доказів, 

розробці тактики захисту, обранню правової позиції у справі, складання 

планів ведення справ, захисних промов і виступів по цивільних, 

кримінальних, господарських та адміністративних справах та у справах про 

адміністративні правопорушення, пояснень та заперечень на позови, 

апеляційних та касаційних скарг, клопотань та інших процесуальних 

документів за різними категоріями справ (1.11). За завданням керівника 

самостійно або спільно з ним, або за його дозволом, з іншими адвокатами з їх 

згоди стажист вивчає справи, які перебувають у провадженні керівника 

стажування, оформляє проекти процесуальних документів, виконує 

аналітичні розробки доказового матеріалу, розробляє позицію і тактику 

захисту або представництва, складає проекти планів ведення справ, захисних 

промов і виступів, клопотань, заяв, пояснень за позовом і заперечень, 

апеляційних та касаційних скарг, інших процесуальних документів по 

конкретних справах (1.12). Керівник стажування проводить зі стажистом 

співбесіду за всіма видами доручень, виконуваних адвокатами, надає 

практичну допомогу в оформленні адвокатського провадження (досьє) і 

проектів документів правового характеру, оцінює правильність вироблення 

стажистом позиції і тактики захисту у справах (1.13). Стажист продовжує 

роботу по ознайомленню з веденням справ протягом всього періоду 

стажування. Керівник забезпечує дотримання адвокатської таємниці 

стажистом (1.14). 2. Ознайомлення з організацією і діяльністю адвокатури. 

На початку стажування стажист ознайомлюється з принципами та засадами 

здійснення адвокатської діяльності, організаційними формами, видами та 

гарантіями адвокатської діяльності, правами і обов’язками адвоката, 
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засадами, завданнями та організаційними формами адвокатського 

самоврядування (2.1). Стажист самостійно вивчає відповідні норми 

Конституції України, положень Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, 

законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, зокрема законів 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про безоплатну 

правову допомогу», поточного законодавства з різних галузей матеріального 

та процесуального права, рішень Конституційного Суду України та 

Верховного Суду України, рішень органів адвокатського самоврядування, 

зокрема Правил адвокатської етики. Після вивчення зазначених матеріалів 

керівник стажування шляхом співбесіди перевіряє якість засвоєння їх 

стажистом, про що зазначається у плані (2.2). Керівник стажування 

проводить практичне ознайомлення стажиста з організацією діяльності та 

адвокатськими провадженнями (досьє). При цьому увага стажиста 

звертається на наступне: розпорядок роботи адвоката; організацію робочого 

місця адвоката; види адвокатської діяльності з надання правової інформації, 

консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу діяльності 

клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового 

характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних 

інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх 

відновленню в разі порушення; порядок прийняття адвокатом доручень та 

укладання угод про надання правової допомоги (2.3). Керівник стажування 

навчає стажиста належному оформленню договорів про надання правової 

допомоги, відповідних доручень у справах, ордерів, квитанцій тощо, а також 

контролює правильність складання стажистом проектів вищезазначених 

документів (2.4). 3. Ознайомлення з організацією прийому громадян 

(клієнтів) та надання правової допомоги. Під час стажування стажист 

знайомиться з організацією прийому громадян (клієнтів). Особлива увага 

приділяється керівником стажування формуванню у стажиста коректного й 

шанобливого ставлення до кожної особи, яка звернулася за отриманням 
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правової допомоги, спокійного і ділового підходу до бесіди з особою, якій 

адвокат надає правову допомогу, а також отриманню навичок ґрунтовного і 

повного з’ясування всіх даних, що відносяться до предмета консультації, і 

надання грамотного, юридично обґрунтованого висновку (3.1). Керівник 

навчає стажиста складанню позовних та інших заяв, запитів та інших 

документів правового характеру, які найчастіше оформляються адвокатом. 

Стажист зобов’язаний вивчати зразки процесуальних документів (3.2). 

Стажист повинен бути систематично присутнім під час проведення (надання) 

адвокатом консультацій. На його прохання стажист може надавати допомогу 

в знаходженні необхідних нормативних матеріалів, з дозволу керівника 

складати проекти правових документів і запитів, які потім зобов’язаний 

пред’явити керівнику стажування для оцінки їх якості. Керівник стажування 

зобов’язаний вживати заходів щодо дотримання адвокатської таємниці (3.3). 

4. Ознайомлення з конституційним та кримінальним провадженнями. 

Складання процесуальних документів у цивільних та адміністративних 

справах. У ході стажування стажист самостійно вивчає відповідні норми 

вітчизняного законодавства (4.1). Під час ознайомлення з основами 

конституційного судоустрою стажист вивчає відповідні норми Конституції 

України та положення законодавства, яке регулює конституційне 

провадження з питань звернення до Конституційного Суду України (4.2). 

Стажист адвоката під час проходження стажування у галузі кримінального та 

кримінального процесуального законодавства України повинен оволодіти 

навичками складання проектів відповідних документів (4.3). Під 

керівництвом адвоката стажист під час ознайомлення з кримінальним 

провадженням вивчає норми основних нормативних актів адвокатської 

діяльності (4.4). Стажист під час проходження стажування в своїй практичній 

діяльності повинен використовувати постанови, рішення, практику судів 

(4.5). Стажист адвоката під час проходження стажування у галузях 

цивільного, сімейного, житлового, трудового, земельного та цивільно-

процесуального законодавства України повинен скласти проекти документів 
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(4.6). Під керівництвом адвоката стажист вивчає норми цивільного, 

сімейного, житлового, трудового, земельного та цивільно-процесуального 

законодавства України (4.7). 5. Ознайомлення з веденням господарських 

справ. Стажист самостійно вивчає господарське та господарське 

процесуальне законодавство (5.1). За дорученням керівника стажування 

стажист складає проекти договорів, позовних заяв та інших процесуальних 

документів правового характеру (5.2). Стажист адвоката під час проходження 

стажування у сфері господарського судочинства України повинен скласти 

проекти документів (5.3). Під керівництвом адвоката стажист вивчає норми 

господарського законодавства (5.4). Під керівництвом адвоката стажист 

вивчає правові позиції суду (5.5). 6. Ознайомлення з нормативними основами 

діяльності Європейського суду з прав людини та його практикою щодо 

України Під час ознайомлення з нормативними основами діяльності 

Європейського суду з прав людини стажист вивчає відповідні положення 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до 

неї. Особливу увагу стажист зобов’язаний приділити питанням нормативного 

врегулювання прав і свобод (розділ І Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод) з урахуванням практики Європейського суду з прав 

людини та порядку звернення до Європейського суду з прав людини. Крім 

того, стажист зобов’язаний вивчити конкретні рішення Європейського суду з 

прав людини (додаток № 1). 7. Ознайомлення з веденням роботи з правового 

інформування населення та адвокатів регіону. Керівник знайомить стажиста з 

формами та методами ведення адвокатом роботи з правового інформування 

населення та адвокатів регіону (7.1). Керівник стажування може доручити 

стажисту підготувати виступ на науково-просвітницькому заході для 

населення та/або адвокатів регіону (7.2). Керівник організовує стажисту 

можливість самостійно виступити перед населенням та/або адвокатами 

регіону з доповідями (лекціями) на правову тему (7.3). 8. Участь у заходах з 

підвищення кваліфікації. Стажист бере участь у роботі семінарів, занять і в 

інших заходах, що проводяться Радою адвокатів України, Вищою 
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кваліфікаційною комісією адвокатури, відповідними радою адвокатів і 

кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатів регіону з підвищення 

кваліфікації адвокатів (8.1). 9. Прикінцеві положення. Відповідно до ст. 10 

ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за результатами стажування 

керівник стажування складає звіт про оцінку стажування (далі – звіт) та 

направляє його раді адвокатів регіону. У звіті керівник стажування 

відображає виконання індивідуального плану стажування, а також відомості 

про виконані завдання з підвищення теоретичного рівня знань стажиста. До 

звіту додаються складені стажистом процесуальні та інші види документів 

(9.1). 

Як бачимо, всі розділи, які повинна містити програма, дотримано. На 

практиці іноді виникає проблема, пов’язана з тим, що конкурс про 

стажування у відповідних установах, організаціях оголошено, а програма не 

складена, що, на наш погляд, є не досить логічним і може негативно 

впливати на права працівника чи особи, яка виявила бажання пройти 

стажування. Вирішення даної проблеми можливе шляхом внесення 

відповідних змін до трудового законодавства. Завдяки цьому 

розроблятимуться відповідні критерії стажування, які дозволять уникати в 

майбутньому таких проблем. 

Як зазначає В.А. Петухов у своєму дослідженні, критерії ефективності 

практики і стажування працівників можуть бути успішно розроблені лише в 

межах дослідницької системи, яка включає в себе наступні компоненти: 

а) теорію питання; б) загальні і приватні критерії; в) кількісні показники 

ефективності практичного навчання і стажування, що знаходяться в тісних 

взаємних зв’язках та відносинах [184, с. 145]. Також даний науковець 

зазначає, що критерії ефективності практики і стажування мають відповідати 

наступним основним вимогам: враховувати вплив найважливіших 

об’єктивних і суб’єктивних факторів: фіксувати формування і розвиток 

основних параметрів професійної діяльності і соціальної діяльності осіб; 

враховувати рівень саморозвитку працівників; розроблятися і 
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застосовуватись у межах дослідницького комплексу (теорія питання – 

критерії – кількісні показники) з урахуванням службово-пізнавальної ролі і 

можливостей кожного компонента; давати можливість кількісного виміру 

виявлень ефективності практики і стажування через систему показників [184, 

с. 147]. З даним підходом ми цілком погоджуємося. При розробці факторів 

ефективності показників стажування в трудовому законодавстві потрібно 

враховувати фактори, які перераховані вище, тому кожен суб’єкт, який 

проводить стажування, повинен відштовхуватися від відповідних критеріїв, 

що в подальшому дасть можливість раціонально дослідити стан проходження 

стажування і виявити, настільки ефективно вплинула дана процедура на 

професійний рівень особи, яка її проходила.  

Важливим і відкритим питанням залишаються гарантії захисту прав 

працівника, який проходить стажування. У науці трудового права 

класифікація трудових гарантій проводилася неодноразово і кожен науковець 

визначає їх по-різному. Є.Б. Хохлов, наприклад, запропонував стислу 

класифікацію гарантій трудових прав працівників за цільовим призначенням. 

Вона включає дві групи гарантій: 1) гарантії реалізації, 2) гарантії охорони 

трудових прав [185, c. 344]. Дана класифікація, на наш погляд, є досить 

стислою і лаконічною. Під гарантіями реалізації автор розуміє гарантії по 

забезпеченню права працівника в трудових відносинах, а під гарантіями 

охорони трудових прав – захист від зловживання правом не на користь 

працівника. Система захисту трудових прав є однією з найважливіших 

гарантій трудових прав. С.С. Алексєєв поняття «захист» трактував як 

державно-примусову діяльність, спрямовану на здійснення 

«відновлювальних» завдань – на відновлення порушеного права, 

забезпечення виконання юридичного обов’язку [186, c. 202]. 

 В.М. Скобелкін поділяє гарантії на три основні групи: гарантії, що 

забезпечують вступ до трудових правовідносин; гарантії, що забезпечують 

безперешкодне здійснення трудових прав громадян у трудових і пов’язаних з 
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ними правовідносинах; гарантії, що забезпечують відновлення порушених 

трудових прав працівників [187, с. 48-49]. 

Тому варто зазначити, що основними гарантіями працівника, який 

направляється на стажування з відривом від виробництва, є загальні гарантії, 

які характерні для всіх працівників, зокрема за ним зберігається місце роботи 

(посада). Це означає, що після закінчення такого навчання йому надається 

попередня робота (посада). За його згодою може також бути надана інша 

робота – рівноцінна або вища з урахуванням кваліфікації. На період 

відсутності направленого на підвищення кваліфікації працівника власник або 

уповноважений ним орган може прийняти на роботу іншого працівника 

шляхом укладення строкового трудового договору. Наступною гарантією є 

виплати, якщо вони передбачені законодавством. Так, згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України № 695 «Про гарантії і компенсації для 

працівників, які направляються на підвищення кваліфікації, підготовку, 

перепідготовку, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28 

червня 1997 року для цих працівників встановлено ряд виплат у вигляді 

мінімальних державних гарантій, що можуть бути підвищені за рахунок 

коштів підприємств, установ, організацій. Серед них передбачено збереження 

середньої заробітної плати за основним місцем роботи на час навчання. 

Поряд з цим, середня заробітна плата вчителів та інших працівників освіти, 

які направляються на курси і до інститутів удосконалення вчителів, 

зберігається за кожним місцем роботи [188]. 

Ще однією гарантією є відносини, що виникають при направленні 

працівників для підвищення кваліфікації за кордон. Вони регулюються 

Положенням про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за 

кордон на навчання, стажування, для підвищення кваліфікації, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України № 287 від 04 березня 1996 pоку, 

яким передбачаються певні відмінності порядку забезпечення в залежності 

від того, за яких умов здійснюється направлення – на двосторонній 

(міждержавній) основі, за рахунок сторони, яка приймає, або за рахунок 
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сторони, яка направляє. Направлення за кордон на навчання на двосторонній 

(міждержавній) основі здійснюється відповідно до підписаних сторонами 

документів. Основною умовою направлення працівників за кордон на 

навчання є відшкодування фінансових витрат стороною, яка приймає, в тому 

числі міжнародними організаціями, що надають технічну допомогу Україні. 

Можлива й безоплатна основа, яка регулюється нормами указів Президента 

України «Про службові відрядження за кордон посадових осіб органів 

виконавчої влади» № 357 від 28 серпня 1993 року, «Про затвердження 

Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з 

кадрами державних підприємств, установ, організацій» № 1035 від 10 

листопада 1995 pоку, постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення формування навчальних груп для підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної 

технічної допомоги» № 901 від 10 листопада 1995 року та розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про укладення угод про навчання, підвищення 

кваліфікації та стажування за кордоном державних службовців» № 83 від 16 

лютого 1995 року. 

Якщо стажування проходить без відриву від виробництва, то за 

працівником зберігаються такі ж гарантії, як і за звичайного працівником, 

який працює на даній посаді. Таким чином, особа, яка проходить стажування, 

має всі відповідні гарантії забезпечення трудових прав і не може бути 

позбавлена їх у процесі проходження стажування.  

Отже, в процесі дослідження питання удосконалення стажування 

шляхом встановлення ефективності правового регулювання стало відомо, що 

фактор оцінки ефективності залежить від логічної діяльності до підходу 

визначеності стажування, що, в свою чергу, дає можливість визначити 

ступіть і рівень досягнення цілей через професійну підготовку працівника. 

Існує ряд факторів, які неможливо виключити при оцінці ефективності 

впливу стажування на професійний рівень особи. Таким чином, при розробці 

програми стажування необхідно враховувати вплив найважливіших 
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об’єктивних і суб’єктивних факторів, виділяти параметри професійної і 

соціальної діяльності осіб, їх розвиток, давати можливість кількісного виміру 

виявлень ефективного стажування через систему показників. 

Важливою є розробка програми стажування. Дана програма показує, на 

що саме спрямоване стажування, дає можливість особи усвідомити, що саме 

вимагатиметься від неї під час проходження стажування і які позитивні 

показники вона може винести з проходження даної програми. Відсутність 

програм, як показує практика, може завести особу в оману, так як прозорість 

і чесність є гарантією трудових прав працівника. 

Як і кожен суб’єкт трудових відноси, стажист має право користуватися 

всіма гарантіями, які забезпечують його трудову діяльність протягом 

виконання покладених на нього трудових обов’язків. Під час проходження 

стажування особа не може бути позбавлена права на гарантії, які захищають 

її законні інтереси.  

 

Висновки до розділу 3 

Основною проблемою стажування за національним законодавством є 

те, що більшість його суб’єктів керуються принципом «дозволено все, що не 

заборонено законом». Реформування нинішньої системи права і трудового 

законодавства залишило поза увагою питання, яке регулює сферу 

стажування. Не вирішує цю проблему і проект Трудового кодексу України, 

оскільки у ньому також відсутні відповідні норми. Одним із напрямків, який 

дозволить подолати дану проблему, є прийняття на законодавчому рівні 

відповідного акта, який би регулював повністю процедуру стажування, чи 

внесення додаткових норм до основних актів трудового законодавства, котрі 

чинні на сьогодні.  

Важливим, на наш погляд, є також запозичення досвіду зарубіжних 

країн, які мають достатній досвід в регулюванні відносин, пов’язаних із 

стажуванням. Це може скоротити час досягнення позитивного регулювання 

даного питання, а також допоможе виявити труднощі, з якими дані країни 
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стикалися. Так, кожна країна відзначається і позитивними, і негативними 

моментами в регулюванні проходження стажування працівником, але ми 

повинні взяти на озброєння тільки той аспект, який найкраще вписується в 

наше правове поле і який буде влаштовувати всі сторони трудових відносин. 

Тому зарубіжний досвід є неоціненним надбанням, який може стати в нагоді. 

Як і кожне правове явище, стажування розглядається як фактор 

ефективності оцінки проходження працівником даної процедури. Таким 

чином, у процесі дослідження питання удосконалення стажування шляхом 

встановлення ефективності правового регулювання стало відомо, що існує 

ряд факторів, які неможливо виключити і які прямо впливають на 

професійний рівень особи з урахуванням об’єктивних і суб’єктивних 

обставин. Для того щоб були задіяні всі фактори, необхідно сформувати 

програму стажування, яка б стала невід’ємним атрибутом цілої системи. 

Ключовим елементом цілісної системи виступають гарантії працівника, які 

забезпечують його трудову діяльність протягом виконання покладених на 

нього трудових обов’язків. Під час проходження стажування особа не може 

бути позбавлена права на гарантії, які захищають її законні інтереси.  
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ВИСНОВКИ 

1. 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. 

2. 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 власні характерні йому ознаки: 

цілеспрямований характер; відносини, які тісно пов’язані з трудовими, а 

також, можливо, поєднання трудових відносин з відносинами, які тісно з 

ними пов’язані; поєднання обов’язкового і договірного характеру; 

тимчасовий характер; може застосовуватися до певного кола осіб.  

3. Стажування – це процес, під час якого особа набуває теоретичних 

і практичних знань, умінь і навичок, які покращують 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. 

4. Доведено, що найбільш оптимальними формами стажування є: 

стажування, пов’язане з особами, які не перебувають у трудових відносинах; 

стажування з особами, які перебувають у трудових відносинах. Встановлено 

також, що ця правова категорія має свої види, до яких можна віднести: 

добровільне; обов’язкове стажування. Добровільне стажування здійснюється 

на основі добровільного волевиявлення особи, яка бажає пройти стажування. 

Тому умови і порядок здійснення добровільного стажування визначаються 
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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. 

5. Провівши детальний аналіз суміжних категорій із стажуванням, 

встановлено, що стажування являє собою унікальну особливість, воно тісно 

взаємодіє з іншими категоріями, виконує інші завдання і забезпечує 

досягнення іншої мети. Відмежування понять «стажування» від понять 

«професійне навчання», «професійна підготовка», «випробування», 

«конкурс», «практика» дає підстави для висновку, що їх відмінність полягає 

у виявленні мети кожної 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 виявити всі 

характерні особливості відповідності підготовки особи до виконання нею 

своїх функціональних обов’язків. 

6. Відносини в сфері стажування слід поділити 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, відносини, які випливають, і відносини, що 

супроводжують). Характеристика даних відносин залежить від форм 

стажування. 

7. Обґрунтовано, що стажування нерозривно пов’язане з такою 

формою, як адаптація працівника до виконання свої трудових обов’язків. З 

огляду на те, що адаптація досить широке поняття, яке включає в себе низку 

положень, які спрямовані на здійснення працівником трудової діяльності, 

стажування є однією з форм, через яку можливо провести цю процедуру. 
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Водночас, не всі види стажування мають на меті адаптаційний процес для 

особи, позаяк адаптація працівника до умов праці буде проявлятися через 

стажування у випадку, коли особа вперше приступила до виконання роботи 

чи змінилися ключові умови праці, в інших випадках 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. 

8. 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 відповідає за те, 

щоб прийняти і обробити заявки, які надійшли від зацікавлених осіб у 

проходженні стажування, також виявити відповідність учасника вимогам, які 

встановлюються підприємство, 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 

відповідність працівника займаній посаді.  
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9. 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, установі чи організації.  

10. 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 важливим є розробка програми стажування, 

яка показує, на що саме спрямоване стажування, дає можливість особі 

усвідомити, що саме вимагатися від неї під час проходження стажування. 

Аргументовано, що згідно 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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ДОДАТОК 2  

Апробація результатів дисертації. Основні результати, отримані в 

результаті даного дослідження, оприлюднені в тезах доповідей на науково-

практичних конференціях: «Пріоритетні напрямки розвитку правової 
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2017 року); «Актуальні проблеми реформування системи законодавства 

України» (м. Запоріжжя, січнь 2017 року). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


