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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Законодавство про працю України пройшло 

довгий шлях розвитку та становлення через декілька важливих історичних 

епох і на сьогоднішній день покликане врегульовувати трудові 

правовідносини в умовах обрання Україною шляху суверенної і незалежної 

держави та проголошення демократичних і гуманістичних принципів як 

основоположних у своєму функціонуванні. 

Постійна еволюція соціально-економічної сфери зумовлює 

необхідність реформування трудового законодавства України. З моменту 

виникнення перших актів законодавства, які врегульовували трудову сферу в 

Україні, відбулась кардинальна зміна як учасників, так і самої сутності 

даного виду правовідносин. Так з часом виникали нові види та форми 

роботодавців, найманих працівників, нові сфери, де застосовувалась наймана 

праця, способи та засоби регулювання відносин, що мали місце між 

суб’єктами. Одними із засобів впливу на учасників правовідносин стали 

заборони та санкції. 

Заборони у трудовому праві встановлюються з метою забезпечення 

прав і реалізації законних інтересів суб’єктів відносин. За своєю сутністю 

вони є юридичним обов’язком особи утриматись від вчинення передбачених 

в нормативному порядку дій. 

Санкції як вид державного примусу є гарантією дотримання норм 

трудового права, виконання трудових обов’язків учасниками трудових 

відносин і охорони та захисту прав останніх. Необхідність аналізу й 

узагальнення санкцій як в загальноправовому контексті, так і в трудовому 

праві обумовлена умовами сьогодення, а саме реформуванням нормативно-

правової бази в трудовому законодавстві, адаптацією чинного законодавства 

України до європейських стандартів. Тому все більшої необхідності 

набувають умови застосування та правильного тлумачення трудових санкцій. 
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У зв’язку з цим актуальність дослідження даного питання варто 

розглядати у декількох площинах. По-перше, вивчення заборон і санкцій у 

трудовому праві дозволить досконаліше пізнати засоби та способи впливу на 

трудові правовідносини, що в результаті дозволить їх удосконалити. По-

друге, детальне дослідження даного питання сприятиме виявленню прогалин 

у регулюванні окремих інститутів трудового права та знаходженню методів 

їх подолання. По-третє, аналіз видів заборон та санкцій у трудовому праві є 

актуальним з огляду на відсутність достатньої кількості комплексних 

досліджень даного питання. 

Серед представників трудового права найбільший внесок у 

дослідження заборони та санкцій в трудовому праві у тій чи іншій мірі 

зробили такі відомі науковці: В.М. Андріїв, М.Д. Бойко, Н.Б. Болотіна, А.Г. 

Бірюкова, С.Я. Вавженчук, В.М. Венедіктова, В.С. Венедіктов, С.В. 

Вишновецька, Ю.М. Гавриленко, Ю.М. Гришина, К.М. Гусов, А.М. 

Денисова, Ю.П. Дмитренко, В.В. Жернаков, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, В.Л. 

Костюк, О.І. Кисельова, І.В. Лагутіна, Т.А. Лежнєва, С.С. Лукаш, Л.С. 

Мельник, Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, О.М. Обушенко, О.М. Олійник, 

П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, О.В. Старчук, 

Ю.О. Саєнко, А.В. Семенова, О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, 

С.М. Черноус, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. 

Віддаючи належне зазначеним ученим, які своїми працями здійснили 

великий вклад у дослідження тематики заборон і санкцій у трудовому праві, 

все ж фрагментарність розгляду її окремих аспектів, неоднозначність 

наукових позицій та дискусійність багатьох наявних думок створили 

необхідність більш ґрунтовного й комплексного аналізу проблематики, чим і 

визначена актуальність дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відповідно 

до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 рр., 
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затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових 

наук України від 24.09.2010 р. № 14-10, у межах загальноуніверситетських 

наукових тем: «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та 

правозастосування» (державний реєстраційний номер 0112U003550; дата 

реєстрації 28.05.2012 р.), затверджено 28.05.2012 р. та «Нормативно-правове 

забезпечення трудових правовідносин в умовах реформування правової 

системи та економіки» (державний реєстраційний номер 0115U000360; дата 

реєстрації 20.02.2015 р.); а також теми кафедри «Проблеми здійснення та 

захисту прав і свобод суб’єктів цивільних, трудових та природоресурсних 

правовідносин». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичних пропозицій стосовно оптимізації 

національного законодавства щодо заборон та санкцій у трудовому праві до 

міжнародних стандартів. Мета дослідження зумовила необхідність 

постановки та досягнення наступних задач: 

 дослідити поняття, сутність та ознаки заборон у трудовому праві; 

 узагальнити історичний генезис правового регулювання заборон у 

трудовому праві; 

 виокремити види заборон у трудовому праві; 

 розкрити правову природу санкцій у трудовому праві; 

 охарактеризувати підстави застосування і класифікацію санкцій у 

трудовому праві; 

 виділити проблеми та шляхи удосконалення правового регулювання 

санкцій у трудовому праві; 

 сформулювати шляхи запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

правового регулювання санкцій у трудовому праві; 

 визначити основні напрями запозичення позитивного зарубіжного 

досвіду правового регулювання заборон у трудовому праві. 
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Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які пов’язані 

із забороною та санкціями у трудовому праві. 

Предметом дослідження є заборони та санкції у трудовому праві. 

Методи дослідження. Відповідно до мети і задач дослідження, 

досягнення об’єктивних і достовірних результатів застосовувалися як 

загальні, так і спеціальні методи пізнання правового регулювання заборон 

та санкцій у трудовому праві. 

За допомогою логіко-семантичного методу проаналізовано понятійний 

апарат у сфері правового регулювання заборон та санкцій у сфері праці 

(підрозділи 1.1; 2.1). Історичний метод сприяв визначенню основних етапів 

становлення та розвитку заборон у трудовому праві (підрозділ 1.2). 

Застосування системно-структурного методу надало можливість виявити 

ознаки заборон і санкцій у трудовому праві, охарактеризувати їх види та 

підстави застосування (підрозділи 1.1; 1.3; 2.1; 2.2). Порівняльно-правовий 

метод було використано при розгляді шляхів використання позитивного 

зарубіжного досвіду застосування заборон і санкцій (підрозділи 3.1; 3.2). 

Загальнонаукові методи аналізу та синтезу дозволили сформулювати власні 

висновки у процесі теоретичних напрацювань різних науковців, визначення 

проблем та шляхів удосконалення санкцій у трудовому праві (підрозділ 2.3). 

Нормативним підґрунтям дисертації є норми Конституції України, 

міжнародно-правові акти, закони України та інші нормативно-правові акти, 

які містять положення щодо правового регулювання заборон та санкцій у 

сфері праці. В науковій роботі використано нормативно-правову базу 

зарубіжних країн в означеній сфері. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних 

методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки трудового права 

дослідити проблемні питання заборон та санкцій у трудовому праві. За 

результатами дисертаційного дослідження сформульовано основні авторські 
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положення, що виносяться на захист та які містять елементи наукової 

новизни. Назвемо основні з них. 

Уперше: 

 сформульовано дефініцію «заборона в трудовому праві», під 

якою слід розуміти комплексну категорію трудового права, яка водночас 

може виступати як спосіб правового регулювання, принцип трудового права, 

конституційна засада трудового права та гарантія реалізації права на працю і 

полягає в покладенні на учасників трудових правовідносин зобов’язань 

утримуватися від передбачених трудовим законодавством дій; 

 запропоновано науково обґрунтований поділ видів заборон в 

трудовому праві на три групи: 1) заборони, закріплені Конституцією: 

заборона використання примусової праці; заборона використання праці 

жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах; 2) 

заборони, закріплені Кодексом законів про працю України: заборона 

необґрунтованої відмови в прийомі на роботу; заборона в процесі укладення 

трудового договору; заборона тимчасового переведення працівника на іншу 

роботу, не обумовлену трудовим договором; заборона роботи в нічний час 

для окремих категорій працівників; заборона залучення до надурочних робіт; 

заборона роботи у вихідні дні; заборона на ненадання щорічних відпусток 

протягом двох років підряд; 3) заборони, закріплені міжнародними 

правовими актами: недопущення дискримінації у сфері праці; заборони, 

пов’язані з працею неповнолітніх осіб; 

 виділено проблеми санкцій у трудовому праві: неефективність 

застосування існуючих санкцій; недостатня кількість санкцій, які 

передбачаються трудовим законодавством; відсутність належного механізму 

притягнення до відповідальності юридичних осіб та застосування до них 

санкцій; відсутність чітко встановлених санкцій щодо забезпечення 

відшкодування моральної шкоди працівникам; неналежний розвиток 

колективно-договірного регулювання у питанні встановлення додаткових 

санкцій. 
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Удосконалено: 

 визначення дефініції «санкції в трудовому праві», під якою слід 

розуміти правомірні норми у сфері трудових відносин, які закріплюються 

законодавством та містять вказівку на можливість застосування примусового 

заходу у вигляді певного позбавлення особистого, майнового чи 

організаційного характеру, що здійснюються відповідними органами, у 

випадку порушення передбаченим законом трудових норм, і тим самим 

гарантують захист прав та законних інтересів учасників трудових відносин; 

 ознаки заборон у трудовому праві: 1) імперативний характер; 

2) наявність керуючого та керованого суб’єктів; 3) є суб’єктивним 

юридичним обов’язком за своєю сутністю; 4) пасивний характер; 5) 

закріплення неналежної поведінки, за яку передбачена заборона, в нормах 

трудового права; 6) однозначність та категоричність; 7) обов’язковість для 

сторін; 

 перелік підстав застосування санкцій у трудовому праві: 

1) порушення трудового законодавства; 2) вчинення дисциплінарного 

проступку; 3) порушення трудової дисципліни, а не правил трудового 

розпорядку; 4) вина чи непрямий умисел (порушення норм техніки безпеки 

працівником на підприємстві). 

Дістали подальшого розвитку: 

 поділ становлення та розвитку заборон у трудовому праві, який 

передбачає такі етапи: 1) 1882–1918 роки – від прийняття першого закону в 

трудовому праві до Жовтневого перевороту; 2) 1918–1940 роки – від 

Жовтневого перевороту до початку підготовки Радянського Союзу до участі 

у війні; 3) 1940–1957 роки – від прийняття «воєнного» законодавства до його 

скасування; 4) 1957–1991 роки – від початку формування повноцінного 

союзного законодавства про працю до проголошення незалежності 

Україною; 5) 1991 рік – і до сьогодні – період незалежності України; 

 значення заборони в трудовому праві, які виступають: 1) як 

спосіб правового регулювання; 2) як принцип трудового права; 3) як 
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конституційна засада трудового права; 4) як гарантія реалізації права на 

працю; 

 класифікація санкцій у трудовому праві за характером їх впливу: 

1) каральні санкції; 2) кумулятивні санкції; 3) дисциплінарні санкції; 

4) матеріальні санкції; 

– пропозиції щодо запозичення позитивного зарубіжного досвіду у 

сфері застосування заборон і санкцій у трудовому праві. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані: 

а) у науково-дослідницькій роботі – для подальшого дослідження 

теоретичних та практичних проблем правового регулювання заборон та 

санкцій у трудовому праві; 

б) у правотворчості – для розробки нових та внесення змін і 

доповнень у діючі нормативно-правові акти, зокрема КЗпП України, 

Трудовий кодекс; 

в) у правозастосовній діяльності – з метою вдосконалення практики 

використання положень трудового та соціального законодавства у сфері 

застосування заборон та санкцій у трудовому праві; 

г) у навчально-методичній роботі – у процесі вивчення навчальної 

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

методичних посібників, проведенні семінарських занять зі студентами й для 

написання ними рефератів, курсових і дипломних робіт. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри цивільно-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а також 

були оприлюднені на міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та 

перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 05 березня 2015 року), 

«Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи 
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вдосконалення» (м. Київ, 18–19 червня 2015 року), «Наукові дослідження 

сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ століття» 

(м. Київ, 25–26 червня 2015 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у чотирьох статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях інших 

держав, а також у трьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОРОН У 

ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

1.1 Поняття, сутність та ознаки заборон у трудовому праві 

 

Конституція України як Основний Закон держави містить норми, які 

закріплюють свободу особи у реалізації нею своїх прав та інтересів. Так, 

статтею 23 проголошено право кожної людини на вільний розвиток своєї 

особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей 

та обов’язки людини перед суспільством, в якому забезпечується вільний і 

всебічний розвиток її особистості [1]. Таким чином, на сьогоднішній день є 

важливими як права та інтереси кожної окремої особи, так і інтереси 

суспільства чи певного колективу, наприклад, трудового. Також варто 

враховувати співвідношення інтересів конкретного індивідууму та його 

оточення, що, в свою чергу, може зумовити необхідність встановлення 

певних обмежень з урахуванням потреб суспільства. 

У трудових правовідносинах одним з видів таких обмежень можуть бути 

заборони. На сьогоднішній день у вітчизняній науці не склалось єдиного 

погляду на розуміння даного питання. Сприйняття заборон зводиться 

швидше до абстрактних категорій, аніж до науково обґрунтованих чи 

юридично закріплених. Тож в даному контексті дослідження підходів до 

тлумачення даного питання є важливим інструментом формування розуміння 

сутності заборон у трудовому праві.  

У вітчизняній правовій теорії дане питання досліджено недостатнім 

чином. Так, при вивченні будь-якого правового інституту трудового права 

вченими зазвичай звертається увага і на заборони, передбачені ним, проте 

масштабних досліджень, присвячених заборонам у трудовому праві в 

комплексі, їх сутності та ознакам на сьогоднішній день зроблено не було. 

Окремим питанням, які пов’язані з поняттям, сутністю та ознаками заборон у 
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трудовому праві, приділяли увагу в своїх роботах Н.Б. Болотіна, К.М. Гусов, 

А.М. Денисова, Ю.П. Дмитренко, В.В. Жернаков, Л.С. Мельник, 

О.І. Процевський, О.В. Старчук, О.М. Ярошенко та ін. 

Актуальність даного дослідження полягає у відсутності в українській 

науці однозначного розуміння поняття, сутності та ознак заборон у 

трудовому праві та їх ролі в правовому регулюванні трудових правовідносин. 

А тому для встановлення цих засад варто детально дослідити та 

проаналізувати дане питання.  

В українській мові поняття «заборона» має декілька значень. По-перше, 

забороною вважається наказ не робити чого-небудь. По-друге, заборона 

вживається у значенні засобу захисту [2, с. 376]. 

Аналізуючи дані визначення з точки зору юридичної науки, відмічаємо, 

що в першому випадку мова йде про імперативний характер правовідносин, у 

яких застосовуються заборони, адже поняття «наказ» означає наявність 

субординації, тобто керуючої та керованої сторони. Тому виділимо дві 

ознаки заборони у загальнотеоретичному сенсі: 1) має імперативний 

характер; 2) застосовується за умови наявності керуючої та керованої сторін 

правовідносин. 

Відповідно до другого значення, запропонованого тлумачним словником 

української мови, заборона є інструментом захисту інтересів суб’єктів 

правовідносин. Даний момент ми охарактеризуємо як мету заборон. 

У юридичній науці поняття «заборона» є характерним в цілому для всіх 

галузей національного права. В теорії держави і права по суті існує єдина 

позиція щодо розуміння даного питання. Так, М.В. Цвік та О.В. Петришин 

характеризують заборону як покладення на особу суб’єктивного юридичного 

обов’язку пасивного типу, відповідно до якого вона має утримуватися від 

певних, визначених правом, форм поведінки [3, с. 215]. Аналізуючи дану 

дефініцію, на нашу думку, варто виділити такі суттєві ознаки заборони в 

теорії права: 1) вона за своєю сутністю є суб’єктивним юридичним 

обов’язком, тобто тим, чого конкретна особа має беззаперечно 
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дотримуватись, причому за нехтування даним приписом передбачена 

відповідальність; 2) має пасивний характер, тобто сам факт заборони не 

залежить від суб’єкта, на якого її накладено. Беручи до уваги наше 

роз’яснення сторін заборони, зазначимо, що накладення заборони є 

прерогативою керуючих суб’єктів; 3) заборонена поведінка має бути 

закріпленою в правових нормах, тобто за інших умов заборона не буде 

належним чином обґрунтованою. 

Позиція Ю.П. Дмитренка стосовно сутності заборони в праві в цілому 

співпадає з дефініцією М.В. Цвіка та О.В. Петришина, проте він виражає її 

передусім як «вимогу утриматися від здійснення певних дій» [4, с. 48]. 

Вимогою є пропозиція, виконана в категоричній формі, з метою вчинити 

певні дії чи утриматись від їх вчинення [2, с. 140]. А отже, дана дефініція 

цілком відповідає вже виділеним нами ознакам щодо імперативного 

характеру та беззаперечності виконання. Тобто, в цілому у нас є всі підстави 

виражати заборону як вимогу. 

Серед ознак заборони вчений також виділяє пасивність за змістом (як і 

М.В. Цвік та О.В. Петришин), однозначність, категоричність, вже виділений 

нами імперативний характер та обов’язковість для сторін [4, с. 48-49]. 

Однозначність означає наявність лише одного значення, наявність 

точної визначеності певних об’єктів, явищ чи процесів [2, с. 829]. Іншими 

словами, заборона не може трактуватись інакше, ніж це передбачено нормою 

права, не існує інших, альтернативних тлумачень заборони.  

«Категоричність» по суті є близькою до однозначності категорією, вона 

означає, що заборони є безумовними до виконання та не допускають будь-

яких заперечень.  

Щодо обов’язковості для сторін, заборона є правовою категорією, яка, 

окреслюючи межі правової поведінки, в той самий час передбачає санкції за 

її порушення. Тобто, суспільні інтереси підтримуються за допомогою 

встановлення вимог такого роду, тому ми цілком погоджуємось з автором у 

виділенні саме цих ознак заборони. 
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Щоб переконатись в тому, що таке розуміння заборони є в цілому 

характерним для всієї науки теорії держави і права, також наведемо позицію 

О.В. Бабкіної та К.Г. Волинки, з точки зору яких, заборона є способом 

правового регулювання, який передбачає обов’язок утримуватись від 

заборонених дій [5, с. 83]. Радянський дослідник С.С. Алексєєв також 

підтримував таку дефініцію [6, с. 157]. Тож загалом зазначимо, що з точки 

зору більшості теоретиків права заборона є способом чи методом правового 

регулювання, тобто засобом, за допомогою якого відбувається 

впорядкування суспільних відносин.  

Відмітимо, що запропоноване розуміння сутності заборони характерне 

для всіх галузей національного права, тому дані дефініції є в цілому 

універсальними для правової науки. 

Заборони в трудовому праві спрямовані на утримання від здійснення 

таких дій, які порушуватимуть права та інтереси найманих працівників, та в 

окремих випадках – роботодавців. У теорії науки трудового права наявні 

різноманітні позиції щодо розуміння сутності заборон, тож пропонуємо 

охарактеризувати кожну. Проаналізувавши величезний масив дефініцій 

заборон у трудовому праві, наявних у вітчизняній науці, виділимо найбільш 

розповсюджені підходи до визначення даного поняття: 1) заборона як спосіб 

правового регулювання; 2) заборона як метод правового регулювання;                     

3) заборона як принцип трудового права; 4) заборона як вид правового 

впливу на трудові відносини; 5) заборона як конституційна засада трудового 

права; 6) заборона як гарантія реалізації права на працю. 

Розпочнемо з характеристики заборони як способу  та методу правового 

регулювання. Перш за все, відмітимо, що в правовій теорії відсутня 

однозначність щодо співвідношення понять «спосіб» та «метод».  

У широкому розумінні, способом є те, що служить знаряддям для 

досягнення визначених цілей. Методом, в свою чергу, є прийом чи система 

прийомів, які застосовуються в певній галузі діяльності [2, с. 1375]. Тобто, в 

цілому ми можемо констатувати, що дані поняття досить споріднені, хоча і 
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не виступають синонімами. Подібна проблема існує і у співвідношенні даних 

понять як правових категорій.   

Наприклад, М.І. Матузов під методом правового регулювання розуміє 

певні прийоми, способи, засоби впливу права на суспільні відносини [7,                 

с. 354]. Таким чином, дослідник ототожнює ці поняття.  

С.С. Алексєєв, в свою чергу, розрізняє дані категорії. З точки зору 

дослідника, методами правового регулювання є сукупність прийомів 

юридичного впливу, які характеризують використання у тій чи іншій сфері 

суспільних відносин визначеного комплексу юридичних засобів впливу.  

Способами ж правового регулювання вчений вважає виражені у юридичних 

нормах та інших елементах правової системи шляхи юридичного впливу на 

його об’єкт [6, с. 156-157]. 

І якщо з визначень способу та методу, запропонованих С.С. Алексєєвим,  

важко сформулювати однозначну позицію, чи є дані поняття синонімічними, 

чи ні, то класифікація методів та способів все ж роз’яснює різницю між 

ними. Так, серед методів правого регулювання автором виділено 

імперативний та диспозитивний, а способами, на думку вченого, є дозвіл, 

заборона та зобов’язання [6, с. 157]. Таким чином, можна констатувати, що 

дані правові категорії все ж виконують різні ролі, хоч і тісно взаємодіють 

одна з одною. Метод умовно можна визначити вектором правового 

регулювання, тоді як спосіб – знаряддям його здійснення. 

На підтвердження вищесказаного відмітимо, що саме таке розмежування 

способу та методу правового регулювання трудових правовідносин 

підтримують також інші дослідники. Так, Ю.П. Дмитренко, виділяючи 

імперативний та диспозитивний методи, до способів відносить припис 

(наказ), заборону, дозвіл та рекомендацію [4, с. 47]. Вичерпність переліку 

способів правового регулювання є досить дискусійним питанням, тому 

зазначимо, що в контексті нашого дослідження найголовнішим є наявність в 

даному переліку заборони. 
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Як ми вже відзначали, визначення заборони як способу правового 

регулювання є керівним підходом для розуміння заборони в науці теорії 

держави і права, проте воно характерне і для інших галузей права, в тому 

числі і трудового. На підставі проведеного аналізу сформулюємо дефініцію 

досліджуваного поняття наступним чином: «Заборона як спосіб правового 

регулювання трудових правовідносин є знаряддям юридичного впливу, 

вираженого в нормах трудового права, який покладено на учасників 

трудових правовідносин у вигляді обов’язку утримуватися від певних, 

передбачених законодавством про працю дій». Відповідно, за допомогою 

такого розуміння формується один з основних правових принципів – 

дозволено все, що прямо не заборонено законом.   

Керуючись вже зробленим нами дослідженням та висновками, 

відмітимо, що заборона є передусім способом правового регулювання, але не 

методом. Проте в теорії трудового все ж наявні позиції, згідно з якими 

заборона вважається методом правового регулювання трудових 

правовідносин. Так, Л.С. Мельник вважає, що метод правового регулювання 

є невід’ємною властивістю права, який має виявлення на всіх рівнях 

структури права та здійснює розмежування суспільних відносин, 

врегульованих відповідною галуззю права. Відповідно, під методом 

трудового права дослідник розуміє систему органічно єдиних, 

взаємозалежних та взаємодіючих один з одним заборон, обмежень, дозволів 

[8, с. 105]. Тож констатуємо, що в даному випадку науковець ототожнив 

способи та методи правового регулювання, що, як ми вже дослідили, не є 

коректним. Тому відзначимо, що, на нашу думку, заборона не є методом 

правового регулювання трудових правовідносин, а отже даний підхід є 

хибним. 

На підставі вищедослідженого виділяємо наступні ознаки, характерні 

заборонам як способу правового регулювання трудових правовідносин: 1) 

має імперативний характер; 2) передбачає наявність керуючого та керованого 

суб’єктів; 3) є суб’єктивним юридичним обов’язком за своєю сутністю; 4) 
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має пасивний характер; 5) закріпленнює в нормах трудового права 

неналежну поведінку, яка передбачена забороноб; 6) відзначається 

однозначністю та категоричністю; 7) є обов’язковою для сторін. 

У процесі аналізу наступної групи позицій розглянемо розуміння 

заборон як принципу трудового права.  

У широкому розумінні принципом є основне вихідне положення якої-

небудь наукової системи, теорії чи ідеологічного напряму [2, с. 1125]. 

Вважаємо, що даної дефініції недостатньо для формування цілісного 

уявлення сутності категорії принципів, адже необхідно скласти розуміння що 

саме формує зазначене вихідне положення. 

Беручи до уваги галузеву літературу трудового права, відмічаємо, що по 

суті в ній відсутній єдиний підхід до визначення поняття принципів 

трудового права. Так, О.В. Смірнов вважає, що принципами трудового права 

є закріплені в законодавстві основоположні керівні засади, які виражають 

сутність норм трудового права [9, с. 23-24]. Тобто, як відзначає дослідник, 

роль принципів трудового права полягає в узагальненні норм трудового 

права та формулюванні на їх основі характерних для досліджуваної галузі 

рис. 

Практично синонімічну дефініцію пропонує В.С. Венедіктов [10, с. 25]. 

Зі свого боку, Н.Б. Болотіна також визначає принципи як керівні ідеї, що 

закріплені в нормах, виводяться з них або є такими, що характеризують зміст 

трудового права й напрямки його подальшого розвитку [11, с. 85]. А отже, ще 

однією ознакою принципів трудового права є характеристика напрямків 

подальшого розвитку галузі. 

О.В. Старчук, автор багатьох робіт, присвячених принципам трудового 

права, вважає, що принципи трудового права – це керівні ідеї, відповідно до 

яких будується вся система галузі права, формується цілий масив правових 

норм, що регулюють ті чи інші суспільні відносини, виражають сутність 

трудового права та напрямки його подальшого розвитку [12, с. 450-451]. На 

нашу думку, дана дефініція вдало характеризує сутність принципів трудового 
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права, адже на її основі можна виділити наступні ознаки, характерні даній 

правовій категорії: 1) побудова всієї системи галузі права на їх основі;                      

2) формування масиву правових норм навколо них; 3) принципи виражають 

сутність трудового права; 4) визначення напрямів подальшого розвитку 

галузі на підставі принципів. 

Ще одну вдалу, на нашу думку, дефініцію запропонував 

Ю.П. Дмитренко. З точки зору дослідника, принципами трудового права є 

виражені в законодавстві про працю основи, керівні положення, що 

характеризують найсуттєвіші риси його змісту i внутрішню єдність 

правового регулювання суспільних правовідносин у сфері праці, а також 

визначають загальну спрямованість трудового права [4, с. 101]. 

Характеризуючи дану позицію, передусім відмітимо, що автор 

використовує поняття «основи» та «керівні положення» для пояснення 

сутності досліджуваної категорії. На нашу думку, такий підхід є вдалішим, 

ніж широко розповсюджене в галузі поняття «керівні ідеї». З нашої точки 

зору, поняття «ідея», виходячи з його загальноприйнятого розуміння, являє 

собою певне переконання людини щодо навколишнього світу, тобто є досить 

суб’єктивним явищем. Розуміння принципів трудового права, як і будь-якої 

іншої науки, має бути об’єктивним та загальним для усіх, оскільки даний 

момент є важливим в контексті концепції правового суспільства. 

Стосовно самої дефініції, виділимо ще декілька ознак принципів 

трудового права: 1) визначення загальної спрямованості трудового права;                 

2) характеристика найсуттєвіших рис змісту трудового права. 

Таким чином, дослідивши сутність принципів трудового права, варто 

з’ясувати, чи є підстави вважати заборони одними з них. 

У теорії трудового права відсутній єдиний загальноприйнятий перелік 

принципів. Беручи до уваги масштабність даної галузі, зазначимо, що 

вичерпність в цьому питанні є неприпустимою, тому ми охарактеризуємо 

деякі з наявних у правовій науці позиції. 
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Аналізуючи запропоновані деякими українськими науковцями 

класифікації принципів трудового права, відмічаємо ігнорування ними 

віднесення заборон до будь-якої з груп. Наприклад, Ю.П. Дмитренко, 

виділяючи три групи принципів (загальноправові, міжгалузеві та галузеві), 

нехтує включенням заборон до будь-якої з них [4, с. 102]. 

Н.Б. Болотіна, пропонуючи практично аналогічну класифікацію 

принципів трудового права, також ігнорує поняття заборони [13, с. 92-96]. 

З іншого боку, О.В. Старчук, характеризуючи принципи трудового 

права, виділила дві їх групи. Перша група – принципи трудового права, які 

забезпечують трудові відносини на ринку праці, а друга група – принципи, 

спрямовані на дотримання трудових прав громадян. Саме до цієї групи 

вченою віднесено принципи заборони дискримінації у сфері праці, заборони 

примусової праці та заборони дитячої праці [14, с. 85]. Таким чином, в 

даному випадку дійсно є всі підстави вважати заборони принципами 

трудового права. 

На підтвердження даної позиції звернемося до праць російських учених. 

Наприклад, М.В. Молодцов, О.М. Крапівін та В.І. Власов виділили шість 

груп принципів трудового права, в залежності від сфери дії та цільового 

спрямування. Одну з таких груп формують принципи, які являють собою 

заборони на діяння, які перешкоджають реалізації  (здійсненню) принципів 

заборони примусової праці та дискримінації у сфері праці [15, с. 32-36]. 

Тобто, у нас є ще одне підтвердження того, що заборони можуть виступати 

принципами трудового права. 

Проаналізувавши позиції російського дослідника К.М. Гусова та 

української вченої Н.М. Хуторян, відмічаємо їх тотожність та зазначаємо, що 

з точки зору вчених принципи трудового права варто розподілити на три 

групи, причому одну з них (засадничі ідеї, що зумовлюють правове 

забезпечення виникнення трудових відносин) формують принцип заборони 

примусової праці, принцип заборони дискримінації у сфері праці та інші [16, 

с. 55-56; 17, с. 85-90]. 
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На підставі досліджених позицій вчених стосовно питання віднесення 

заборон до принципів трудового права, відзначимо, що далеко не кожна 

заборона може вважатись такою. Так, наукові дослідження на дану тематику 

можна умовно поділити на дві групи. Наукові дослідження першої групи 

взагалі не відносять заборони до принципів трудового права, друга група 

досліджень визнає переважно лише дві форми заборони: заборона 

примусової праці та заборона дискримінації у сфері праці. Ми віднесемо себе 

до другої групи, проте відмітимо, що найближчою до нашого бачення даного 

питання є позиція О.В. Старчук, яка до двох вищезазначених принципів 

додає принцип заборони дитячої праці [14, с. 85].  

На підтвердження своєї позиції вкажемо, що вона відповідає пункту 2 

Декларації МОП основних принципів та прав у світі праці, ухваленої 

Міжнародною конференцією праці на її вісімдесят шостій сесії в Женеві 18 

червня 1998 року. Так, згідно з положеннями даної Конвенції членство в 

МОП автоматично зобов’язує членів Організації дотримуватись принципів, 

зазначених в даній Декларації, серед яких виділено: 1) скасування всіх форм 

примусової чи обов’язкової праці;  2) реальна заборона дитячої праці; 3) 

недопущення дискримінації у сфері праці й зайнятості [18]. 

Незважаючи на те, що в тексті Декларації вживаються терміни 

«скасування» та «недопущення», в даному контексті вони є синонімічними 

поняттю «заборона». А отже, враховуючи той факт, що дана Декларація 

обов’язкова до виконання навіть за відсутності її ратифікації, вважаємо, що 

вищевикладену є підставою для закріплення заборони в правовій теорії як 

принципу трудового права. 

Тож ознаками заборони як принципу трудового права є: 1) узагальнення 

норм трудового права; 2) побудова окремих інститутів трудового права на її 

основі; 3) вираження у формах заборони примусової чи обов’язкової праці, 

заборони дитячої праці та недопущення дискримінації у сфері праці й 

зайнятості. 
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Оскільки в правовій науці відсутня дефініція заборони як принципу 

трудового права, пропонуємо заповнити дану теоретичну прогалину. 

На нашу думку, забороною як принципом трудового права є виражені в 

законодавстві про працю керівні положення, що характеризують 

недопущення примусової чи обов’язкової праці, дитячої праці та 

дискримінації у сфері праці й зайнятості, та у єдності виражають сутність 

норм трудового права  

Наступним підходом до розуміння сутності заборон в трудовому праві є 

заборона як вид правового впливу на трудові відносини.  

У широкому розумінні під поняттям «вплив» розуміють дію, яку певна 

особа, предмет чи явище здійснюють стосовно іншого предмета чи явища [2, 

с. 205]. Відповідно, правовим впливом в даному випадку вважатиметься дія, 

яку здійснює правова норма на особу, предмет чи явище. 

Із наявних в юридичній науці дефініцій візьмемо за основу позицію 

А.М. Денисової, з точки зору якої, правовий вплив є одним з проявів дії 

права на широке коло суспільних відносин, свідомість та поведінку суб’єктів, 

що здійснюється за допомогою системи об’єктивних (правових) та 

суб’єктивних (психологічних, ідеологічних, моральних тощо) елементів, які 

складають механізм правового впливу та забезпечують його дієвість [19,                   

c. 4]. Тож можна назвати ознаки правового впливу: 1) за своєю сутністю він є 

проявом дії права; 2) об’єктами впливу є суспільні відносини, свідомість та 

поведінка суб’єктів; 3) здійснюється за допомогою складного механізму з 

великою кількістю елементів. 

Аналізуючи дану дефініцію через призму трудових правовідносин, 

сформулюємо поняття «правовий вплив на трудові правовідносини» як дію 

права на відносини між роботодавцями та найманими працівниками, їх 

свідомість та поведінку, що здійснюється за допомогою системи об’єктивних 

та суб’єктивних елементів, які складають механізм правового впливу на 

трудові правовідносини та забезпечують їх дієвість. 
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З точки зору Ю.П. Дмитренка,  заборона є видом правового впливу на 

трудові відносини, який полягає в тому, що правова норма покладає на своїх 

адресатів юридичний обов’язок утримуватися від здійснення певних 

значущих дій в умовах, які передбачені відповідною нормою [4, с. 48].  

У даному контексті актуальним є питання, чи є у нас підстави вважати 

заборону видом (формою) правового впливу. Як ми вже дослідили в даній 

роботі, заборона за своєю сутністю може виступати як спосіб правового 

регулювання. Співвідношення понять «правове регулювання» та «правовий 

вплив» є дискусійним питанням в науці трудового права.  

В українській мові під поняттям «регулювання» розуміють 

впорядкування чого-небудь, керування чимось, підпорядковуючи його 

відповідним правилам, в той час як під впливом – дію, яку певна особа 

виявляє стосовно іншої особи чи предмета [2, с. 1207]. Тобто, 

характеризуючи вплив, відмічаємо, що дане явище відзначається наявністю 

двох сторін – суб’єкта та об’єкта, причому даний вплив може виявлятись 

практично в будь-яких формах, адже сама дія, яка підпадає під поняття 

«вплив» не регламентована жодними рамками. Мається на увазі, що 

відносини суб’єкта та об’єкта можуть бути як горизонтальними, так і 

вертикальними, а отже, характеризуючи будь-яку діяльність суб’єкта, 

спрямовану на об’єкт, ми маємо на увазі вплив. 

Якщо говорити про регулювання, то дана дія обмежена суворими 

рамками – це має бути обов’язково керуючий вплив, за якого суб’єкт та 

об’єкт перебувають у відносинах вертикального підпорядкування. Тому у нас 

є достатньо підстав зазначити, що регулювання є однією з форм впливу. 

Переносячи розгляд даного питання в площину юридичної науки, 

відмічаємо, що з приводу питання співвідношення понять «правове 

регулювання» та «правовий вплив» не перший рік точиться наукова дискусія. 

Формально всіх дослідників даного питання можна розділити на дві групи: 

прихильники ототожнення даних понять (С.А. Голунський, Е.А. Лукашова, 

А.С. Піголкін, Л.С. Явич та інші) та дослідники, які вважають, що «правове 
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регулювання» не може ототожнюватись з «правовим впливом» 

(С.С. Алексєєв, В.В. Лазарєв, М.І. Матузов та інші) [20, с. 13].  

Ми віднесемо себе до прихильників другої концепції. З одного боку, в 

правовій науці не існує чіткого розмежування даних категорій, проте, з 

іншого боку, дані поняття дійсно не варто вважати синонімічними вже на 

підставі загальнотеоретичних досліджень. Тож, скористаємось даними 

висновками при аналізі позиції Ю.П. Дмитренка щодо питання дефініції 

поняття «заборона» в трудовому праві. 

З точки зору дослідника,  заборона є видом правового впливу на трудові 

відносини. Оскільки нами було доведено, що заборона може виступати як 

спосіб правового регулювання, а правове регулювання є однією з форм 

правового впливу, заборону все ж можна виразити як вид правового впливу. 

Проте, на нашу думку, в даному випадку доцільніше було б скористатись 

категорією «правове регулювання», адже вона передбачає вплив на об’єкт 

правовідносин передусім за допомогою правових норм та приписів. 

Інструментом впливу може виступати будь-який інший засіб, проте це не 

означає, що позиція Ю.П. Дмитренка є хибною. 

Тому в цілому вважаємо, що дану концепцію розуміння заборони в 

трудовому праві варто об’єднати з концепцією заборони як способу 

правового регулювання. 

Проаналізуємо наступну наукову позицію, яку сповідує О. Стасів. Вона 

пояснює заборони як одну з конституційних засад трудового права та одну з 

гарантій реалізації права на працю [21, с. 92]. Розпочнемо з першого 

пояснення. 

У загальному розумінні засадою є: 1) основа чогось; 2) те, на чому 

ґрунтується чи базується що-небудь; 3) вихідне, головне положення; 4) 

принцип, спосіб чи метод здійснення чого-небудь [2, с. 419]. Тому для 

формування розуміння, які ж саме засади трудового права є 

конституційними, варто проаналізувати норми Основного Закону України. 
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Стаття 43 Конституції України закріплює наступні види заборон: 1) 

заборона використання примусової праці; 2) заборона використання праці 

жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах [1]. 

У процесі аналізу заборони як принципу трудового права ми дослідили, 

що, заборона є принципом трудового права, вона включає такі їх різновиди: 

принцип заборони використання примусової праці та принцип заборони 

використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього 

здоров’я роботах. Тобто, за своєю сутністю дані принципи є не лише 

принципами трудового права, а й конституційними принципами, оскільки 

закріплені в положеннях Основного Закону. Тому погодимось з О.В. Стасів в 

частині тлумачення заборони як конституційної засади трудового права. 

Ще однією концепцією, запропонованою дослідницею, є розуміння 

заборони як гарантії реалізації права на працю, тож проаналізуємо її.  

За своєю сутністю гарантія є умовою, способом і засобом забезпечення 

чого-небудь [2, с. 222]. Право на працю – це один із важливих різновидів 

прав і свобод людини і громадянина, тому гарантії їх забезпечення варто 

виразити як основні умови, способи та засоби, за допомогою яких кожна 

особа має можливість реалізувати свої права. 

У такому разі, юридичними гарантіями будуть будь-які гарантії, 

передбачені Конституцією України, законами України, підзаконними 

нормативно-правовими актами та актами міжнародного законодавства. 

Аналізуючи норми Конституції України на предмет наявності в них 

гарантій реалізації права на працю, відзначаємо, що згідно зі статтею 42 

Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не 

заборонена законом; стаття 43 Основного Закону гарантує право на працю, 

що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується; стаття 44 гарантує право на страйк 

для захисту своїх економічних і соціальних інтересів всім працюючим; стаття 

45 закріплює право на відпочинок всім працюючим тощо[1]. 
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Тож у зв’язку з широким масивом правових гарантій, закріплених 

Конституцією України та іншими актами законодавства, постає питання, чи 

можна вважати заборону однією з них. Для формування чіткої позиції з 

даного питання проаналізуємо наявні в Основному Законі заборони через 

призму ознак, характерних юридичним гарантіям. За основу візьмемо 

класифікацію ознак юридичних гарантій, запропоновану Т.М. Заворотченко в 

дисертаційному дослідженні.  Науковцем виділено наступні ознаки: 

1) нормативність, тобто визначення гарантій в текстах нормативно-

правових актів [22, с. 7]. 

Як ми вже дослідили, заборони закріплюються в Конституції України, в 

Кодексі Законів про працю України, в інших законах, в міжнародних 

нормативно-правових актах тощо;  

2) системність, тобто знаходження юридичних гарантій в тісному 

нерозривному зв’язку, їх взаємозалежність та взаємопов’язаність [22, c. 7]. 

На нашу думку, закріплені в законодавстві про працю гарантії, такі як 

гарантування права на працю, на відпочинок, на охорону здоров’я, на 

охорону праці та інші реалізовують своє безпосереднє призначення лише в 

комплексі із заборонами. Адже гарантії права на працю недостатньо, щоб 

задовольнити права та інтереси всіх зацікавлених категорій населення, 

необхідні гарантії, які попередять свавілля роботодавців у відносинах з 

найманими працівниками. Саме для цього у вітчизняному праві існують 

заборони; 

3) комплексність юридичних гарантій, яка полягає в тому, що юридичні 

гарантії діють спільно (системно), підкріплюють та взаємно посилюють одна 

одну [22, с. 7].  

За своєю сутністю дана ознака є спорідненою з попередньою, оскільки 

нами вже було доведено – заборони відповідають даному критерію;  

4) постійний характер, який полягає в тому, що гарантії прав не 

припиняють свою дію і не виникають епізодично, а є постійними [22, с. 7]. 
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Постійний характер заборон закріплюється як у вітчизняному 

законодавстві, так і в міжнародно-правових актах, зокрема в конвенціях та 

деклараціях Міжнародної організації праці, що є важливою умовою для її 

учасників. Тож, постійний характер є черговою ознакою, характерною для 

заборон як правових гарантій. Таким чином, у нас є підстави вважати 

заборони в трудовому праві гарантіями реалізації права на працю. 

А отже, проаналізувавши існуючі в теорії трудового права підходи до 

розуміння поняття та сутності заборон у трудовому праві, ми констатуємо, 

що не всі з них варто виділяти в окрему правову категорію. Так, на нашу 

думку, коректними є наступні підходи до їх дефініції: 1) заборони є способом 

правового регулювання; 2) заборони є принципом трудового права;                        

3) заборони є конституційними засадами трудового права; 4) заборони є 

гарантією реалізації права на працю. 

Тож, на нашу думку, заборону необхідно визначити як комплексну 

категорію трудового права, яка одночасно може виступати як спосіб 

правового регулювання, принцип трудового права, конституційна засада 

трудового права та гарантія реалізації права на працю, і полягає в покладенні 

на учасників трудових правовідносин зобов’язань утримуватися від 

передбачених трудовим законодавством дій. 

Наступним питанням, яке варто дослідити, є ознаки заборон у 

трудовому праві, якими прийнято вважати риси, властивості чи особливості 

кого-небудь або чого-небудь [2, с. 834].  

Оскільки комплексні дослідження поняття та сутності заборон в 

трудовому праві відсутні у вітчизняній юридичній науці, класифікація ознак 

даного питання раніше також не здійснювалась. Як ми вже дослідили, 

заборони в трудовому праві є комплексною правовою категорію, а отже її 

ознаки варто також розглядати в комплексі, з урахуванням спільності усіх 

підходів. 

Тож першою ознакою ми виділимо імперативність, тобто вимогу 

беззастережного підпорядкування, реагування та виконання [2, с. 493]. Такі 
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правовідносини характеризуються наявністю керуючої та керованої 

підсистем, при яких рішення керуючої підсистеми, виходячи з сутності 

імперативності, є беззаперечними для виконання керованої підсистеми, а 

отже, нехтування встановленими заборонами не допускається. 

На підтвердження вищезазначеного наведемо положення пункту 2 

Декларації МОП основних принципів та прав у світі праці, згідно з яким 

виконання заборон, закріплених в даному пункті є обов’язковими для усіх 

без винятку [18]. Відповідно до ст. 31 Кодексу законів про працю України 

власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника 

виконання роботи, не обумовленої трудовим договором [23]. 

Імперативність даних норм полягає у тому, що у роботодавців відсутнє 

право вибору поведінки у таких випадках, адже за порушення заборон 

передбачена відповідальність. 

Друга ознака заборони – наявність керуючого та керованого суб’єктів.  

Як і в будь-якій управлінській системі при накладенні заборон існують 

суб’єкти, які ці заборони встановлюють, та суб’єкти, яких ці заборони будуть 

стосуватись. Проілюструємо дане твердження на прикладі вже досліджуваної 

Декларації МОП. У даному випадку керуючим суб’єктом є Міжнародна 

організація праці, оскільки вона прийняла  Декларацію основних принципів 

та прав у світі праці, закріпила види заборони в трудових правовідносинах на 

міжнародному рівні, та встановила спеціальні умови для керованих суб’єктів 

щодо виконання даних заборон. 

Особливістю керуючих і керованих суб’єктів у загальнотеоретичному 

розумінні є наявність між ними прямих і зворотних зв’язків. Прямі зв’язки в 

даному випадку якраз і виявляються у формі накладення заборон, зворотні 

зв’язки полягатимуть в отриманні керуючим суб’єктом інформації про 

виконання цих заборон. До речі, такий вид комунікацій між суб’єктами є ще 

одним підтвердженням вертикальності у їх відносинах та ще одним 

підтвердженням ознаки імперативності.  
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Третьою ознакою заборони в трудовому праві за своєю сутністю 

виступає суб’єктивний юридичний обов’язок. 

Не важливо, в якій формі виступає заборона як спосіб правового 

регулювання (принцип чи гарантія реалізації прав працівників), в першу 

чергу заборона є обов’язком, який покладається на керованого суб’єкта та є 

обов’язковим для виконання. Суб’єктивність даного обов’язку полягає в 

тому, що він покладається на конкретну сторону правовідносин з визначеною 

метою, а отже право передоручення в даному випадку не є можливим.  

Пасивний характер як ознака заборони в трудовому праві є похідною 

ознакою від  наявності керуючого та керованого суб’єктів. Це означає, що 

воля сторони, на яку накладається заборона, в даному випадку не береться до 

уваги. Покладення заборони автоматично спокукає керованого суб’єкта до її 

виконання. 

Наступним моментом, який свідчить про пасивність заборон у 

трудовому праві, є обов’язок керованої сторони утриматись від порушення 

покладених на неї керуючим суб’єктом зобов’язань.  

Ще однією ознакою заборони виступає закріплення неналежної 

поведінки, яка передбачена забороною в нормах законодавства про працю. 

Дана ознака означає, що межі дозволеної чи забороненої поведінки 

мають бути окресленими в законодавчому порядку. Тобто, у разі виходу за 

рамки дозволеного, ми можемо говорити про правопорушення чи про 

зловживання правом. Іншими словами, якщо дозвіл має певні закріплені в 

нормативному порядку межі, то свобода поведінки в даному випадку 

обмежується. Таким чином, заборони є саме тими окресленими 

обмежувачами.  

Наприклад, статтею 55 Кодексу законів про працю України 

встановлюється заборона роботи в нічний час для вагітних жінок і жінок, що 

мають дітей віком до трьох років, осіб, молодших вісімнадцяти років та 

інших категорій працівників (сюди ми можемо віднести, наприклад, 

інвалідів) [23]. Тобто, згідно з нормою даної статті порушенням встановленої 



 29 

заборони є прийняття таких категорій осіб на нічну роботу чи встановлення 

відповідного трудового режиму. Проте в той же час у законодавстві 

закріплена можливість залучення жінок до нічної роботи в тих галузях 

господарства, де це необхідно. Таким чином, у даному випадку тією межею, 

яка відділяє правомірну поведінку від неправомірної, буде відповідна галузь, 

в якій такий вид праці застосовується. 

Однозначність та категоричність, як ознаки заборон в трудовому праві, 

полягають у неприпустимості альтернативного тлумачення норм, що 

закріплюють заборони. Тобто заборони є безумовними до виконання та не 

містять пом’якшуючих обставин для окремих суб’єктів трудових 

правовідносин. 

Остання ознака, виділена нами – обов’язковість заборон для виконання 

сторонами. Дану ознаку ми також пояснимо на прикладі вже неодноразово 

згадуваної нами Декларації МОП основних принципів та прав у світі праці 

[18]. Даний документ є, з одного боку, обов’язковим для виконання усіма 

державами-учасниками Міжнародної організації праці, тобто Україна як член 

даної організації взяла на себе зобов’язання реалізовувати в державній 

політиці норми та принципи, закріплені Декларацією. З іншого боку, 

суб’єкти, на діяльність яких спрямовується дія даного документа, 

зобов’язуються дотримуватись цих принципів у своїй діяльності. А отже, 

заборони зумовлюють появу в обох сторін правовідношення юридичних 

обов’язків. 

Незважаючи на наявність безлічі підходів до розуміння сутності заборон 

у трудовому праві, зазначимо, що більшість з них є хибними та не 

відповідними як природі самої категорії, так і основоположним засадам в 

теорії права. А отже, юридична наука потребує подальших досліджень в 

даній сфері та закріплення керівних визначень на нормативному рівні. 

Тож при майбутньому реформуванні законодавства про працю 

необхідно звернути увагу на дану правову категорію та прийняти міри щодо 
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подолання прогалин у нормативному закріпленні даного важливого 

інструменту правового регулювання трудових правовідносин.  

 

1.2 Історико-правовий генезис становлення та розвитку заборон у 

трудовому праві 

 

У другій половині ХІХ на землях сучасної України відбулась історична 

подія – було скасоване кріпацтво, на заміну якому прийшли трудові 

відносини у класичному розумінні з роботодавцями та найманими 

працівниками. Це  зумовило впорядкування даних взаємин, що фактично і 

спричинило появу нової галузі права – трудового, адже з’явилась потреба в 

розробці необхідних інструментів захисту прав та інтересів працюючого 

населення. 

Законодавство про працю України пройшло довгий шлях розвитку та 

становлення через декілька важливих історичних епох і на сьогоднішній день 

покликане врегульовувати трудові правовідносини в умовах обрання 

Україною шляху суверенної і незалежної держави та проголошення 

демократичних і гуманістичних принципів як основоположних у своєму 

функціонуванні.   

Історичний досвід наших предків повинен враховуватись у всіх сферах, 

в тому числі і законодавчій. Україна пройшла непростий історичний шлях, 

пережила часи авторитаризму та тоталітаризму, історичні періоди, в яких 

життя особи не вважалось найбільшою цінністю, а основна функція громадян 

полягала у праці на благо держави. Саме тому дослідження розвитку 

трудового права як галузі та його заборон як провідної правової категорії є 

важливим з точки зору недопущення повторення помилок попередників та 

розуміння значення і ціни демократії в тому вигляді, в якому ми намагаємось 

її побудувати.  

Проаналізувавши наукову літературу з даної тематики, візьмемо за 

основу поділ на етапи становлення законодавства про працю, 
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запропонований О.І. Кисєльовою та А.В. Семеновою. У рамках дослідження 

історичних передумов формування сучасного трудового законодавства та 

його відповідності сучасному рівню розвитку трудових відносин в Україні 

дослідниці виділили 7 етапів становлення вітчизняного трудового 

законодавства: 

1 етап – друга половина ХІХ ст.-1918 рік – у цей період було скасовано 

кріпацтво, з’явились фабрики та заводи, що зумовило необхідність 

зародження трудових відносин; 

2 етап – 1918-1922 роки – у даний період був прийнятий та діяв Кодекс 

законів про працю РСФРР, який став першим кодифікованим актом, що 

регулював трудові правовідносини на території України; 

3 етап – 1922-1941 роки – було прийнято Кодекс законів про працю 

УРСР, який у порівнянні з попереднім відрізнявся ліберальністю та 

покращеним становищем працівників; 

4 етап – 1941-1945 роки – внаслідок війни даний період 

характеризується суттєвим погіршенням становища працівників; 

5 етап – 1945-1970 роки – післявоєнний час, характеризується 

поступовим поновленням працівників у своїх правах; 

6 етап – 1970-1991 роки – прийняття Основ законодавства СРСР і 

союзних республік про працю та Кодексу законів про працю УРСР, який є 

чинним і нині; 

7 етап – 1991 рік – до сьогодні – час незалежності України, прийняття 

Конституції України, внесено ряд змін і доповнень до Кодексу законів про 

працю у зв’язку зі здобуттям Україною незалежності, прийняття нових 

законів, що регулюють трудові відносини, ратифікація міжнародних 

нормативно-правових актів [24, с. 65]. 

Тож перейдімо до характеристики заборон в трудовому праві, які 

існували на кожному з етапів. Розпочнімо з першого етапу – другої половини 

ХІХ ст.-1918 року.  
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Більшість дослідників схиляються до того, що трудове право як галузь 

вітчизняного права в Україні розпочало своє формування в другій половині 

ХІХ століття і пов’язано  із скасуванням кріпацтва в 1861 році та появою 

перших фабрик [24, с. 61; 25, с. 114]. У той час трудові правовідносини 

регулювались переважно звичаєвими нормами та нормами цивільного права. 

Як відзначає А.Г. Бірюкова, в тодішньому суспільстві основним засобом 

регулювання суспільних відносин виступали норми релігії, тому 

правовідносини між роботодавцями та найманими працівниками 

врегульовувались в тому числі за допомогою трудових обрядів, які були 

спрямованими на врегулювання питань робочого часу та часу відпочинку 

працівників [25, с. 114]. Ми детально пояснюємо тогочасні види правового 

регулювання трудових правовідносин, щоб продемонструвати, що на 

першому етапі розвитку трудового права в Україні заборон в їх класичному 

розумінні ще не існувало; існуючі заборони встановлювались переважно 

роботодавцями стосовно працівників і не мали будь-якого законодавчого 

закріплення. Також ризикнемо припустити, що в тогочасних правових 

відносинах вагому роль відігравали релігійні заборони, однак поступовий 

розвиток соціально-економічних відносин зумовив необхідність формування 

профільного законодавства. 

Існуючі на той момент умови за відсутності будь-яких заборон  

дозволяли роботодавцям експлуатувати працівників практично в такій самій 

мірі, як і за феодальних умов [26, c. 58]. Тому виникла потреба, яка 

поступово почала реалізовуватись, в охороні інтересів працівника в частині 

обмеження принципу свободи договору [27, с. 31-32].  

Отже, були сформовані перші обмеження стосовно роботодавців: закон 

безпосередньо встановлював права й обов’язки сторін при наймі праці,  

особистість працівника, його життя і здоров’я охоронялась законодавчо. 

Нарешті з’явились перші заборони (щодо умов, які не могли бути включені 

до договору) та перші гарантії (щодо одержання працівником трудового 
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доходу) [28,  с. 1832]. Таким чином, до кінця століття серед вчених-

правовиків уже існувала думка про формування нового виду правовідносин. 

У період з 1882 по 1885 роки були прийняті фактично перші 

нормативно-правові акти в трудовому праві – так звані «фабричні закони». 

Перший «фабричний закон», що дістав назву «Правила роботи малолітніх на 

заводах, фабриках і мануфактурах» встановлював перші заборони, закріплені 

в нормативному порядку: заборону праці дітей віком до 12 років, обмеження 

в роботі малолітніх осіб віком 12-15 років строком не більше 8 годин на добу 

та 4 години підряд [25, с. 115]. 

Наступним «фабричним законом» від 03 червня 1885 року 

встановлювалась заборона нічної роботи жінок і підлітків віком до 17 років 

[29, c. 125]. 

Таким чином, у контексті нашого предмета дослідження даний 

трирічний період варто вважати моментом появи законодавчо закріплених 

заборон у трудовому праві. 

У подальшому прийняття даних «законів» дало поштовх щодо 

нормативного закріплення інших керівних для галузі понять та нормативів. 

Проте дані нормативні акти своїм змістом швидше встановлювали 

обмеження, аніж заборони. 

Беручи до уваги інші нормативно-правові акти, прийняті у виділений 

нами 1 етап розвитку трудового права, відзначимо, що 29 жовтня 1917 року 

було прийнято Декрет «Про восьмигодинний робочий день», в якому, окрім 

встановлення норм робочого часу, встановлювалась заборона роботи в 

нічний час жінкам i підліткам [4, с. 13]. І хоча дана норма фактично була 

закріплена у «фабричних законах», у даному документі вона просто отримала 

свій розвиток, адже на момент закінчення першого етапу трудові 

правовідносини вже регулювались значним масивом нормативно-правових 

актів. 

Отже, підсумовуючи перший етап розвитку науки трудового права, 

відмічаємо, що на той час були сформовані і перші заборони – заборона 
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роботи в нічний час жінкам i підліткам та заборона праці дітей віком до 12 

років. 

Історична роль даного етапу полягає у формуванні трудового права як 

самостійної галузі права з власною нормативно-правовою базою, визначеним 

суб’єктним складом та встановленими заборонами у правовому регулюванні 

трудових правовідносин. 

2 етап, визначений нами, – 1918-1922 роки. Саме тоді, 10 грудня 1918 

року, було прийнято перший в історії Росії Кодекс законів про працю 

РСФРР, дія якого поширилась і на територію України. Взагалі в даний період 

було прийнято величезну кількість нормативно-правових актів, наприклад 

Положення РНК УРСР «Про порядок затвердження колективних договорів 

(тарифів), що встановлюють ставки заробітної плати і умови праці» та закон 

«Про восьмигодинний робочий день», тому прийняття галузевого 

кодифікованого нормативно-правового акта стало спробою систематизувати 

весь масив нормативно-правових актів, прийнятих радянською владою в 

даній сфері [4, с. 13-14; 25, с. 116]. 

Дослідники відзначають, що даний Кодекс був прогресивний, як на той 

час, проте більшість його норм були все ж декларативними. Стосовно 

заборон, закріплених у ньому, зазначимо, що з урахуванням політики 

воєнного комунізму, що діяла на той час на теренах СРСР, Кодексом 

встановлювалась загальна трудова повинність, тобто обов’язок громадян 

працювати за різноманітними формами праці у примусовому порядку. Тому 

на підтримку даної політики були введені в дію заборони щодо відмови від 

запропонованої роботи за своєю спеціальністю та внаслідок закріплення 

робітників за місцем роботи – заборона залишити місце роботи без поважної 

причини [24, с. 62]. 

Таким чином, в історичному плані даний етап є визначним через 

побудову по суті нової держави внаслідок державного перевороту, що мало 

свої наслідки, в тому числі, і в трудовій сфері через появу першого Кодексу 

законів про працю Росії. 
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На даному етапі, окрім заборон, охарактеризованих нами раніше, 

з’явились два нових види  – заборона відмови від запропонованої за 

спеціальністю роботи та заборона залишити місце роботи без поважної 

причини.  

3 етап (1922-1941 роки) розпочався з прийняття першого в історії 

кодифікованого нормативно-правового акта в сфері трудового права України  

– Кодекс законів про працю УРСР. Перш за все, відмітимо, що з 1921 року на 

території Радянського Союзу вступила в дію Нова економічна політика, а це 

зумовило необхідність реформування трудового законодавства. Тому 

вважається, що новий кодекс був ліберальнішим за попередній. Деякі 

дослідники навіть стверджують, що він був мало не найкращим на той 

момент у Європі [24, с. 63]. Більшість норм були диспозитивними, тож в 

плані встановлення заборон даний кодекс не приніс майже нічого нового в 

тогочасне трудове право, хоча ним, зокрема, встановлювалась заборона 

встановлення розміру винагороди за працю меншої обов’язкового мінімуму 

оплати, встановленого державою для даної категорії працівників [30, с. 53], 

та заборона надурочної роботи [4, с. 17]. Окрім того, продовжували діяти такі 

заборони: заборона нічних робіт, крім галузей народного господарства з 

безперервною технологією; заборона застосування праці підлітків до 16 

років; заборона праці жінок на шкідливих виробництвах [31, с. 19]. 

Л.С. Мельник, співвідносячи тексти кодексів 1918 та 1922 років, 

відмічає, що заборони та обмеження, які були встановлені в той час, 

спрямовані на встановлення меж свободи розсуду роботодавця з метою 

запобігти обмеження прав і інтересів найманих працівників [8, с. 106]. 

Також Кодексом законів про працю 1922 року було здійснено зняття 

загальної трудової повинності [32, с. 243]. Зі свого боку відзначимо, що в 

певній мірі даний момент можна вважати появою у тодішньому 

законодавстві заборони примусової праці, проте, з іншого боку, держава 

залишила за собою право поновити трудову повинність у виняткових 
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випадках за рішенням уряду. Тож остаточно дану норму не можна було 

назвати забороною. 

З 1924 року на Україну поширилась дія загальносоюзних актів, тому 

правове регулювання трудових правовідносин знову набуло імперативного 

характеру. На території України майже припинилось прийняття власних 

нормативно-правових актів, а на всесоюзному рівні всі прийняті акти 

законодавства мали за мету централізацію усіх процесів у державі. Не 

дивлячись на те, що в період з 1924 по 1940 роки на союзному рівні була 

прийнята величезна кількість нормативно-правових актів, у тому числі 

Конституція УРСР 1937 року, нових видів заборон у трудовому праві 

з’явилось небагато.  

Як зазначає Ю.П. Дмитренко, в період «кульмінації неадекватності 

держави» (1936-1938 рр.), окрім уже існуючого закріплення працівника за 

підприємством чи установою, було прийнято заборону виїзду на заробітки 

(як і заборона виїзду за кордон). 

Наступні зміни трудового законодавства мали місце в 1940 році у 

рамках підготовки Радянського Союзу до війни, яка вже впевнено 

поширилась на європейських землях. 26 червня 1940 року було прийнято 

Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про перехід на восьмигодинний 

робочий день, на семиденний робочий тиждень i про заборону самовільного 

звільнення робітників i службовців з підприємств i установ» [4, с. 21]. Як 

зрозуміло вже з самої назви Указу, у вітчизняному трудовому праві вперше 

з’явилась заборона на самовільне звільнення з підприємств та установ. 

Іншими словами, дозвіл на звільнення з роботи міг дати лише керівник 

підприємства чи установи, проте перелік таких випадків також був 

вичерпним та встановлювався самим Указом, а також окремими 

постановами.  

Цікавим є те, що, як відмічає С.В. Вендиктов, навіть по завершенні 

війни дані імперативи не були зняті та діяли до 1956 року [33, с. 19]. 
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А отже, розглянутий нами етап характеризується величезним масивом 

прийнятих нормативно-правових актів та переходом спочатку від 

імперативного до диспозитивного регулювання трудових правовідносин з 

подальшим поверненням до імперативного. Щодо заборон, перш за все, 

відзначимо стабільність їх переліку протягом багатьох десятиліть. Впродовж 

тривалого часу продовжують діяти такі заборони як заборона нічних робіт, 

крім галузей народного господарства з безперервною технологією; заборона 

застосування праці підлітків до 16 років; заборона праці жінок на шкідливих 

виробництвах. Окрім того, були встановлені нові заборони: заборона 

встановлення розміру винагороди за працю меншої обов’язкового мінімуму 

оплати, встановленого державою для даної категорії працівників, заборона 

надурочної роботи, заборона виїзду за кордон на заробітки та заборона на 

самовільне звільнення з підприємств та установ. 

4 етап розвитку трудового права пов’язаний з Другою світовою війною, 

тому його часові рамки охоплюють період з 1941 до 1945 року.  

Даний період характеризується продовженням погіршення становища 

працівників, оскільки економіка держави остаточно перебудувалась на 

воєнний лад. Більша частина працівників була мобілізована або на фронт, або 

в рамках так званої «трудової мобілізації». Указом Президії Верховної Ради 

СРСР від 13 лютого 1942 року встановлено новий вид заборони у трудовому 

праві – заборону ухилення від мобілізації на роботи, яка, в свою чергу, 

тягнула за собою кримінальну відповідальність у разі порушення [4, с. 22].  

Встановлена раніше заборона самовільного звільнення під час війни 

набула чіткіших рис та більш посиленого характеру. 26 грудня 1941 року 

Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про відповідальність робітників i 

службовців підприємства військової промисловості за самовільне звільнення 

з підприємств» було мобілізовано всіх робітників i службовців підприємств 

військової промисловості, які закріплялися за тими підприємствами, на яких 

вони працювали. Самовільне звільнення з роботи кваліфікувалось як злочин 

(дезертирство) та передбачало санкцію від п’яти до восьми років ув’язнення 
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[4, с. 23]. Цікаво, що дана норма була скасована лише 1957 року, через 12 

років після закінчення війни. 

Тож, підсумовуючи даний етап розвитку трудового права, відмічаємо, 

що практично всі нормативно-правові акти приймались в цей період з метою 

мобілізації всіх можливих трудових ресурсів, у тому числі і трудових,  

посилення трудової дисципліни та відповідальності за її порушення. Саме 

тоді вперше було встановлено заборону ухилення від мобілізації на роботи, 

причому за нехтування даним положенням було передбачено кримінальну 

відповідальність. 

5 етап (1945-1970 роки) – післявоєнний час, час відбудови держави та 

нормалізації державної політики щодо трудящих.  

Перемога у Другій світовій війні сприяла певним чином зменшенню 

тиску на працівників, проте все ще мала місце тотальна централізація в 

політиці управління союзними республіками.  

Щодо заборон, які були встановлені чи зняті в той період, в першу 

чергу, звернімося до Ю.П. Дмитренка, який стверджує, що у 50-60-тi роки 

минулого століття мала місце заборона видавати трудові книжки 

працівникам, що проживали в селах [4, с. 12]. 

Ще однією «післявоєнною» зміною трудового законодавства стало 

видання 13 грудня 1956 року Президією Верховної Ради СРСР  Указу «Про 

посилення охорони праці підлітків», згідно з яким було встановлено 

заборону приймати на роботу підлітків, яким не виповнилося 16 років [4,               

с. 26]. 

Цікаво, що 1957 року відновлювалося право працівника звільнятися з 

роботи за власним бажанням, якщо при цьому він попереджає адміністрацію 

за два тижні до зазначеного ним терміну залишення роботи [4, с. 26]. 

Відмітимо, що дана норма в подібній редакції згодом знайшла місце в 

новому Кодексі законів про працю України і є чинною по сьогоднішній день. 

А отже, п’ятий етап розвитку трудового права характеризувався 

послабленням впливу держави на працівника та прийняттям низки 
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нормативно-правових актів. Стосовно заборон, відбулось певне послаблення, 

адже було скасовано заборону звільнення робітника за власним бажанням, 

що безумовно серйозним чином дискримінувало працівника та порушувало 

його особисті права та інтереси.Якшо говорити про нові заборони, то варто 

вказати на відновлення заборони приймати на роботу осіб віком до 16 років 

та заборони видавати в селах найманим працівникам трудові книжки. 

6 етап (1970-1991 роки) характеризується прийняттям Основ 

законодавства СРСР і союзних республік про працю та Кодексу законів про 

працю УРСР. 

Даний період вважається визначальним у розвитку трудового права 

України, адже саме в цей період був прийнятий Кодекс законів про працю 

УРСР, який, хоч і з численними змінами, є чинним і на сьогоднішній день. 

Взагалі цей етап з точки зору законотворчості є продуктивним, оскільки в 

його межах проводилась так звана «перебудова», в рамках якої 

здійснювалась спроба реформування в усіх сферах суспільного життя. Так, в 

даний період була прийнята низка законів, таких як «Про власність в СРСР», 

«Про підприємства в СРСР», «Про кооперацію в СРСР», фактично всі вони 

були про дубльовані і в Україні («Про власність», «Про підприємства в 

УРСР», «Про зайнятість населення», «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в УРСР» та інші) [4, с. 29].  

З точки зору предмета нашого дослідження – заборон в трудовому праві, 

з прийняттям даного масиву нормативно-правових актів не відбулось ніяких 

принципових змін для досліджуваної правової категорії [34, с. 68].  

Таким чином, незважаючи на активність органів законодавчої влади під 

час виділеного нами шостого етапу еволюції трудового права, правова 

категорія заборон в трудовому праві знову не зазнала значних змін. У праві 

з’явились норми щодо заборони ухилення від роботи та заборони відмови 

при укладанні трудового договору з працівником, запрошеним в порядку 

переведення з іншого підприємства, тому констатуємо, що даний період є 
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більш значимим для науки трудового права, аніж для категорії заборон в 

трудовому праві. 

Нарешті останнім етапом є період, який починається з моменту здобуття 

Україною незалежності і по сьогоднішній день. Найвизначнішими подіями в 

даний період є прийняття Конституції України та постійна еволюція 

трудового законодавства шляхом внесення змін до Кодексу законів про 

працю України та інших законодавчих актів.  

Розпочнемо з заборон, закріплених в Кодексі законів про працю 

України, адже за часів незалежності України до даного нормативно-

правового акта було внесено більше ста змін.  Незважаючи на постійну 

еволюцію, у ньому збереглася більшість «радянських» категорій, що є 

неприпустимим в контексті постійного розвитку суспільних відносин та 

процесів, які відбуваються навколо. Тому наразі надзвичайно актуальним є 

прийняття нового Трудового кодексу України. 

 Так, Кодексом законів про працю України встановлюються наступні 

заборони: 1) заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу (стаття 

22); 2) заборона укладення трудового договору з громадянином, якому за 

медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом 

здоров’я (стаття 24); 3) заборона вимагати деяких відомостей та документів 

при укладенні трудового договору (стаття 25); 4) заборона вимагати 

виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (стаття 31);                          

5) заборона тимчасового переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, 

які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб 

віком до вісімнадцяти років без їх згоди (стаття 33); 6) заборона залучення до 

роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох 

років,  осіб, молодших вісімнадцяти років, інших категорій працівників, 

передбачених законодавством (стаття 55); 7) заборона призначення 

працівника на роботу протягом двох змін підряд (стаття 59); 8) заборона 

залучати до надурочних робіт: вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком 

до трьох років, осіб, молодших вісімнадцяти років, працівників, які 
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навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах без 

відриву від виробництва, в дні занять; 9) заборона роботи у вихідні дні 

(стаття 71); 10) заборона ненадання щорічних відпусток повної тривалості 

протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року 

особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на 

щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з 

особливим характером праці (стаття 80); 11) заборона відрахувань з вихідної 

допомоги, компенсаційних та інших виплат (стаття 129); 12) заборона 

введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам охорони 

праці (стаття 155); 13) заборона передачі у виробництво зразків нових машин 

та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій, що не 

відповідають вимогам охорони праці (стаття 156); 14) заборона застосування 

праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними 

умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт 

(стаття 174); 15) заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей 

віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і 

направлення їх у відрядження (стаття 176); 16) заборона звільнення вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей (стаття 184); 17) заборона застосування праці 

осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з 

шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах; 

заборона залучення осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і 

переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні 

норми (стаття 190); 18) заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти 

років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні (стаття 192); 19) 

заборона залучення в дні занять до надурочних робіт працівників, які 

навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-технічних 

навчальних закладах (стаття 20) [23]. 

Таким чином, ми можемо спостерігати весь процес еволюції, який 

пройшла правова категорія заборон у трудовому праві. Якщо на перших 

порах у трудовому законодавстві закріплювалось 5-10 заборон, причому 
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деякі з них мали доволі авторитарний характер, то на сьогоднішній день для 

працівників створені всі необхідні умови для комфортного виконання своїх 

трудових обов’язків та недопущення дискримінації за будь-якими 

підставами.  

Проте у вітчизняному законодавстві заборони встановлюються не лише 

галузевим кодифікованим актом. Конституція України також закріплює деякі 

заборони: 1) заборону використання примусової праці (стаття 43);                          

2) заборону використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для 

їхнього здоров’я роботах (стаття 43) [1]. 

Наступним важливим кроком у розвитку законодавства про працю, 

зробленим в цей період, стала ратифікація Україною конвенцій Міжнародної 

організації праці. На даний момент ратифіковано близько 20 конвенцій, дія 

деяких поширюється на Україну автоматично, без ратифікації. 

По-перше, як нами вже було відмічено в даній роботі, на регулювання 

трудових правовідносин в Україні поширюється дія Декларації МОП про 

основоположні принципи і права у світі праці, прийнятої 1998 року. Нею 

закріплено принципи-заборони правового регулювання трудових відносин, а 

саме: 1) скасування всіх форм примусової чи обов’язкової праці; 2) реальна 

заборона дитячої праці; 3) недопущення дискримінації у сфері праці й 

зайнятості [18]. Дані заборони отримали своє закріплення в актах 

вітчизняного законодавства та в Основному Законі. 

Аналізуючи конвенції Міжнародної організації праці, зазначимо,  що 

більшість положень, встановлених ними, вже закріплені в актах 

національного законодавства, тому проаналізуємо лише деякі з них. 

Наприклад, Конвенцією Міжнародної організації праці № 95 про 

охорону заробітної плати встановлені наступні заборони: 1) заборона 

виплати заробітної плати у формі векселів, бонів, купонів чи в будь-якій 

іншій формі, призначеній замінити гроші; 2) заборона обмеження будь-яким 

способом свободи працівника розпоряджатися своєю заробітною платою на 

власний розсуд; 3) заборона відрахувань з заробітної плати, метою яких є 
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пряма чи непряма виплата працівником роботодавцеві, його представникові 

чи посередникові за надання чи збереження служби; 4) заборона  провадити 

виплату заробітної плати в місцях продажу алкогольних напоїв або інших 

таких закладах [35]. Проаналізувавши вітчизняне законодавство, зокрема 

Закон України «Про оплату праці» [36], констатуємо, що у ньому закріплено 

майже всі виділені заборони (окрім останньої). 

Тому, підсумовуючи дослідження останнього етапу розвитку трудового 

права, етапу за якого України стала незалежною державою, хотілося б 

відмітити, що саме в цей період законодавство про працю досягло найвищого 

рівня розвитку. Якщо на попередніх етапах величезну роль відігравали 

централізація державної влади та усіх державних процесів, проголошення 

політичних курсів, війни та просто неадекватна політика державних лідерів, 

то в період незалежності України зміни до трудового законодавства 

приймались в основному з урахуванням демократичних цінностей і 

принципів захисту та поваги прав і інтересів працюючих осіб. 

Якщо вести мову в контексті заборон у трудовому праві, то вони 

сформували повноцінний правовий інститут, отримавши закріплення в 

багатьох актах національного законодавства. Тому до цієї правової категорії 

цілком доцільно застосовувати термін «еволюція», адже заборони пройшли 

довгий шлях через століття, щоб бути вираженими саме таким чином, як 

вони закріплюються сьогодні. 

На нашу думку, виділяючи етапи розвитку заборон, не варто 

відштовхуватись від виділених нами етапів розвитку трудового права, адже в 

певній мірі розвиток заборон у трудовому праві пройшов свій шлях. Тому ми 

пропонуємо здійснити періодизацію наступним чином: 

1 етап (етап виникнення трудових заборон) – 1882-1918 роки – 

передреволюційний період. Його початок пов’язаний з прийняттям першого, 

так званого, «фабричного закону», у якому і була сформульована перша 

заборона в трудових правовідносинах – заборона роботи в нічний час жінкам 

i підліткам та заборона праці дітей віком до 12 років. 
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2 етап – 1918-1940 роки (передвоєнний етап заборон у трудовому праві). 

Саме такі часові рамки ми обрали, керуючись особливостями нормативно-

правових актів, прийнятих в даний період.  

10 грудня 1918 року було прийнято перший в історії Росії Кодекс 

законів про працю РСФРР, дія якого поширилась і на територію України. 

Щодо заборон, то вони в основному були продиктовані політикою «воєнного 

комунізму», тому мали вираження, зокрема, у вигляді заборони щодо 

відмови від запропонованої роботи за своєю спеціальністю чи заборони 

залишити місце роботи без поважної причини. 

У 1922 році було прийнято Кодекс законів про працю УСРР, яким  

закріплювалась заборона встановлення розміру винагороди за працю меншої 

обов’язкового мінімуму оплати, встановленого державою для даної категорії 

працівників, заборона надурочної роботи, заборона нічних робіт, заборона 

застосування праці підлітків до 16 років, заборона праці жінок на шкідливих 

виробництвах. 

У період з 1936 по 1938 рр. були встановлені деякі інші заборони, 

зокрема заборона виїзду на заробітки. 

3 етап – 1940-1957 рр. (етап трудових заборон у воєнних та післявоєнних 

умовах). Вибір даних часових рамок ми аргументуємо, по-перше, початком 

підготовки Радянського Союзу до війни, в результаті чого розпочалась хвиля 

змін до законодавства про працю, яка продовжувалась до самого закінчення 

війни. Так, в цей період у трудовому праві з’явилась заборона на самовільне 

звільнення з підприємств та установ, продовжували діяти заборона нічних 

робіт, заборона застосування праці підлітків до 16 років, заборона праці 

жінок на шкідливих виробництвах, заборона встановлення розміру 

винагороди за працю меншої обов’язкового мінімуму оплати, встановленого 

державою для даної категорії працівників, заборона надурочної роботи, 

заборона виїзду за кордон на заробітки, заборона на самовільне звільнення з 

підприємств та установ, заборона ухилення від мобілізації на роботи, яка, в 

свою чергу, тягла за собою кримінальну відповідальність у разі порушення. 
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Дещо пізніше, в 50-60-тi роки минулого століття, з’явились заборона 

видавати трудові книжки працівникам, що проживали в селах. 

Кінцевою датою нами обрано 1957 рік, оскільки до цього часу в 

трудовому праві все ще діяли закони, прийняті в період воєнних років. І лише 

наприкінці 60-х років минулого століття дані положення було скасовано, 

деякі з заборон, які існували до війни, було поновлено, наприклад  

заборона приймати на роботу підлітків, яким не виповнилося 16 років чи 

відновлення права робітника звільнятися з роботи за власним бажанням.  

4 етап  – 1957-1991 роки (трудові заборони в умовах утвердження та 

розпаду СРСР). У цей період було прийнято Основи законодавства СРСР і 

союзних республік про працю та Кодекс законів про працю УРСР. 

Поряд із заборонами, прийнятими раніше, були встановлені нові 

заборони: ухилення від роботи; відмова укладання трудового договору з 

працівником, запрошеним в порядку переведення з іншого підприємства за 

згодою між керівниками підприємств.  

5 етап – 1991 рік – і до сьогодення (етап розвитку трудових заборон за 

незалежної України). У цей час категорія заборон сягнула найвищого рівня 

розвитку, при їх запровадженні беруться до уваги демократичні цінності, 

повага до прав та інтересів кожної особи. 

Таким чином, заборони в трудовому праві пройшли шлях становлення та 

розвитку довжиною в півтора століття. Якщо на перших порах зародження 

трудових правовідносин суб’єкти трудових правовідносин переважно 

керувались нормами моралі, звичаїв та релігії, то розвиток промисловості 

зумовив необхідність створення та розвитку необхідної законодавчої бази. 

Протягом століття заборони в трудовому праві мали різне значення для 

керуючих суб’єктів: вони виступали в ролі інструмента репресій, в ролі 

засобу посилення присутності держави в усіх внутрішніх процесах, сприяли 

перемозі у Другій світовій війні. Проте лише із здобуттям Україною 

незалежності у нас з’явилась підстава вважати заборони в трудовому праві 
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способом захисту прав та інтересів працівника у відносинах з 

роботодавцями. 

Реформа трудового права в Україні розтягнулась на тривалий час. Якщо 

раніше законодавцем чітко окреслювались межі та строки прийняття нового 

кодифікованого галузевого нормативно-правового акта – Трудового кодексу, 

та супутніх даному процесу змін, то на сьогоднішній день в нашій державі 

виникли проблеми іншого характеру, що не дають завершити заплановане. 

Насправді прийняття нового Трудового кодексу є надважливою подією, 

оскільки в регулюванні трудових правовідносин ми все ще керуємось 

застарілими «радянськими» категоріями, незважаючи на постійне оновлення 

та еволюцію законодавства. Історичний досвід свідчить, що межі 

досконалості не існує, тому стрімкий розвиток суспільства зумовлює 

необхідність постійного оновлення та еволюції правового забезпечення його 

провідних галузей. 

 

1.3 Види заборон у трудовому праві 

 

Постійна еволюція соціально-економічної сфери зумовлює необхідність 

реформування трудового законодавства України. З моменту виникнення 

перших актів законодавства, які врегульовували трудову сферу в Україні, 

відбулась кардинальна зміна як учасників, так і самої сутності даного виду 

правовідносин. Так, з часом виникали нові види та форми роботодавців, 

найманих працівників, нові сфери, де застосовувалась наймана праця, 

способи та засоби регулювання відносин, що мали місце між суб’єктами.  

Одним із засобів впливу на учасників правовідносин стали заборони.  

У зв’язку з цим актуальність дослідження даного питання варто 

розглядати у декількох площинах. По-перше, вивчення видів заборон у 

трудовому праві дозволить досконаліше пізнати засоби та способи впливу на 

трудові правовідносини та їх вплив, що в результаті надасть можливість їх 

вдосконалити. По-друге, детальне дослідження даного питання сприятиме 
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виявленню прогалин у регулюванні окремих інститутів трудового права та 

знаходженню методів їх подолання. По-третє, аналіз видів заборон у 

трудовому праві є актуальним з огляду на відсутність достатньої кількості 

комплексних досліджень даного питання.  

Багато дослідників займались вивченням даної проблеми, серед них: 

А.І. Алімпієв, Н.Б. Болотіна, К.М. Гусов, А.М. Денисова, Ю.П. Дмитренко, 

В.В. Жернаков, Л.С. Мельник, Д.А. Паньков,  О.І. Процевський, 

О.А. Ситницька, О.В. Старчук, І.М. Твердовський, О.М. Ярошенко та ін. 

Дослідження видів заборон у трудовому праві дозволить нам 

сформулювати бачення того, наскільки кожен громадян нашої держави є 

захищений у його трудових інтересах та виявити ті сфери, які 

врегульовуються неналежним чином. 

У вітчизняному трудовому законодавстві закріплена система заборон, 

покликана захистити права та інтереси найманих працівників. 

Основоположними для галузі є заборони, закріплені в Конституції України та 

Кодексі законів про працю України. Тож характеристику видів розпочнемо із 

заборон, закріплених Основним Законом. 

Стаття 43 Конституції України закріплює: 1) заборону використання 

примусової праці; 2) заборону використання праці жінок і неповнолітніх на 

небезпечних для їхнього здоров’я роботах [1]. 

Розпочнемо з дослідження заборони використання примусової праці як 

важливого конституційного принципу трудового права.  

Примусом у загальному розумінні є примушування, натиск, зумовлена 

кимось необхідність діяти певним чином незалежно від бажання [2, с. 1124]. 

Тобто примусовою працею є такий вид трудових відносин, за якого особа 

виконує трудові функції всупереч своїй волі, під натиском та незалежно від її 

бажання. 

Примус є похідним від принципу свободи праці та по суті 

протиставляється йому в конституційній нормі, адже право на вільний вибір 

праці автоматично зумовлює неприпустимість примусу в таких 
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правовідносинах. Значення наявності такої норми в Основному Законі важко 

переоцінити, так як далеко не завжди у вітчизняному праві існували такі 

принципи та гарантії. 

Даний принцип вперше був проголошений у нормах Загальної 

декларації права людини, зокрема в статті 23, в якій закріплювалось право 

особи на вільний вибір роботи, та в статті 4, яка закріплювала заборону 

рабства як одну з найжорсткіших форм примусової праці [37].  

Хоча заборона примусової праці була встановлена на міжнародному 

рівні ще в середині минулого століття, у зв’язку з режимом, який довгий час 

був пануючим в Україні, для нас дане явище є досить новим. Вперше даний 

вид заборони був закріплений у вітчизняному законодавстві саме в статті 43 

Конституції України [1]. На галузевому рівні вказаниц принцип все ще не 

закріплений, що в черговий раз засвідчує застарілість нашого Кодексу 

законів про працю. 

Також регулювання заборони примусової праці в Україні здійснюється 

такими міжнародно-правовими актами: статтею 8 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права 1966 року [38], статтею 4 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року [39], Конвенцією 

МОП № 29 про примусову чи обов’язкову працю 1930 року [40], Конвенцією 

МОП № 105 про скасування примусової праці 1957 року [41]. 

Більше того, рекомендації щодо застосування частини 3 статті 43 

Конституції України надано постановою Пленуму Верховного Суду України 

№ 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 

01 листопада 1996 року [42].  

Поняття примусової праці закріплене в статті 2 Конвенції Міжнародної 

організації праці № 29, згідно з якою примусовою працею є робота чи 

служба, яка вимагається від особи під загрозою покарання, для якої ця особа 

не запропонувала добровільно своїх послуг [40]. Тож ознаками примусової 

праці є: 1) існування загрози покарання для особи; 2) відсутність 

добровільної згоди на виконання даної роботи. 
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Таким чином, примусовою працею є грубе порушення прав людини та 

обмеження свобод у тому вигляді, в якому вони визначені у відповідних 

конвенціях МОП та інших міжнародних актах. 

Стаття 1 Конвенції Міжнародної організації праці № 105 про скасування 

примусової праці характеризує форми примусової праці: 1) як засіб 

політичного впливу чи виховання або як засіб покарання за наявність чи за 

висловлювання політичних поглядів, чи ідеологічних переконань, 

протилежних усталеній політичній, соціальній чи економічній системі; 2) як 

метод мобілізації і використання робочої сили для потреб економічного 

розвитку; 3) як засіб підтримання трудової дисципліни; 4) як засіб покарання 

за участь у страйках; 5) як захід дискримінації за ознаками расової, 

соціальної і національної приналежності чи віросповідання [41]. 

Відмітимо, що деякі з даних форм були характерними і для радянської 

держави, зокрема такий різновид як трудова мобілізація, що розглядався в 

якості засобу підтримання трудової дисципліни та виховання. Більш того, 

такі заходи були закріплені на законодавчому рівні і широко застосовувались 

до громадян. Саме тому заборону примусової праці в такому вигляді було 

встановлено в Україні лише після здобуття незалежності. 

Також важливим моментом у контексті історичного досвіду України є 

те, що заборона примусової праці за своєю сутністю означає також право 

працівника на розірвання трудових відносин за власною ініціативою. У 

вітчизняному праві середини минулого століття дана норма була відсутня 

протягом тривалого періоду, більш того – існувала заборона на розірвання 

трудових правовідносин працівником. Тож на сьогоднішній день заборона 

примусової праці створює гарантії щодо існування такого права практично 

без будь-яких обмежень.  

Дана новела в теорії трудового права на перших порах піддавалась 

значній критиці з боку представників науки трудового права, оскільки, на їх 

думку, вона категорично суперечила інтересам роботодавців та ринковій 

економіці загалом [43, с. 31-32; 44, с. 36-38].  
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Згодом дані норми продовжували еволюціонувати і на сьогоднішній 

день сформульовані таким чином, щоб в кінцевому результаті задовольнити 

як інтереси роботодавців, так і найманих працівників, оскільки вони 

враховують виробничі інтереси перших, а останнім надають юридичні 

гарантії, спрямовані не допущення зловживань з боку роботодавців. 

Разом з тим Конвенція Міжнародної організації праці про примусову чи 

обов’язкову працю № 29 закріплює перелік робіт, які не варто вважати 

примусовими, до них віднесено: 1) будь-яку роботу чи службу на підставі 

законів про обов’язкову військову службу щодо робіт суто воєнного 

характеру; 2) будь-яку роботу чи службу, що є частиною звичайних 

громадянських обов’язків громадян повністю самоврядної країни; 3) будь-

якау робота чи службу внаслідок вироку, винесеного рішенням судового 

органу; 4) будь-яку роботу чи службу в умовах надзвичайних обставин 

(війни, лиха, загрози лиха); 5) дрібні роботи громадського характеру, тобто 

роботи, що виконуються для прямої користі колективу членами даного 

колективу [40]. 

Відзначимо, що Конституцією України закріплено лише два види з 

вищезазначеного переліку робіт, які не варто вважати примусовими:                       

1) військова або альтернативна (невійськова) служба; 2) робота чи служба, 

яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно 

до законів про воєнний і про надзвичайний стан [1]. Проте враховуючи, що 

дана Конвенція ратифікована в Україні, зазначена норма є обов’язковою до 

виконання в повному обсязі. 

Проте щодо даного виду заборони також існують винятки. Як відзначає 

О.А. Ситницька, принцип заборони примусової праці передбачає, що у всіх 

випадках зміни трудового договору, незалежно від того, хто виступає 

ініціатором – роботодавець або працівник, необхідно досягти згоди між 

сторонами щодо таких змін [45, с. 159]. О.І. Процевський, зі свого боку, 

посилаючись на статтю 31 Кодексу законів про працю України, стверджує, 

що за загальним правилом роботодавцеві заборонено вимагати від 
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працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором [46,                 

с. 104].  

Проте статтею 33 Кодексу законів про працю України закріплюється 

право роботодавця на переведення працівника строком до одного місяця на 

іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, за умови, 

що вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для 

відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, 

виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть 

поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою 

праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за 

попередньою роботою [23]. 

Таким чином, підсумовуючи дослідження заборони примусової праці як 

важливого конституційного принципу та принципу трудового права, 

відзначимо, що за своєю сутністю така заборона є видом трудових відносин, 

за якого особа працює всупереч своєму бажанню та волі, що спричинено 

дією на неї зовнішніх факторів. Двома основними ознаками  примусової 

праці є існування загрози для особи та відсутність згоди на виконання даної 

роботи. Перелік випадків, коли праця може бути визнана примусовою, 

закріплений в міжнародних нормативно-правових актах, що свідчить про 

прискіпливу увагу світової спільноти до фактів порушення даних принципів. 

З вищезазначеного можна зробити висновок, що дана заборона діє і в 

Україні. 

Наступною забороною, закріпленою в статті 43 Конституції України, є 

заборона використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для 

їхнього здоров’я роботах [1]. 

Принцип заборони використання праці жінок на небезпечних для 

їхнього здоров’я роботах врегульовується передусім Кодексом законів про 

працю України та актами центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. 
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Так, статтею 174 Кодексу законів про працю України встановлено 

заборону застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із 

шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, 

крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та 

побутовому обслуговуванню). Також нормою даної статті заборонено 

залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує 

встановлені для них граничні норми [23]. Відзначаємо, що чіткий перелік 

робіт, на яких праця жінок заборонена, визначено наказом Міністерства 

охорони здоров’я України № 256 від 29.12.1993 року «Про затвердження 

Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, 

на яких забороняється застосування праці жінок» [47]. Список таких 

професій є довгим, тому ми загалом відмітимо, що вони в основному 

пов’язані з видобувною та металургійною промисловістю.  

Тож відмітимо, що дана заборона, встановлена на конституційному 

рівні, в цілому знайшла своє вираження і в галузевому кодифікованому 

нормативно-правовому акті.  

Заборона використання праці неповнолітніх на небезпечних для їхнього 

здоров’я роботах врегульовується таким же чином, як і жінок. По-перше, 

статтею 190 Кодексу законів про працю України встановлено заборону 

застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на 

роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на 

підземних роботах. В той же час забороняється залучати осіб молодше 

вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує 

встановлені для них граничні норми [23]. Таким чином, дана норма права 

фактично дублює аналогічну, присвячену забороні праці жінок на подібних 

роботах. 

Більше того, 31 квітня 1994 року Міністерством охорони здоров’я 

України було видано наказ «Про затвердження Переліку важких робіт і робіт 

із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

застосування праці неповнолітніх» [48]. У даному контексті звернімо увагу, 
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що даний перелік дещо відрізняється від попередньо розглянутого нами 

власне переліком професій і тим, що до деяких з робіт особи можуть бути 

допущені по досягненні  ними сімнадцятирічного віку.   

Отже відмітимо, що заборона праці жінок та неповнолітніх осіб 

врегульовується передусім Кодексом законів про працю України та 

підзаконними нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я 

України. Специфіка даної заборони полягає в наявності законодавчо 

закріпленого переліку професій та робіт, до яких не допускаються зазначені 

суб’єкти, причому якщо неповнолітні особи можуть бути залучені до деяких 

робіт ще до настання вісімнадцятиріччя, то стосовно жінок тотожні норми є 

імперативними і не підлягають двозначному тлумаченню, тобто до таких 

робіт жінки категорично не допускаються.  

Дослідивши заборони в трудовому праві, закріплені на конституційному 

рівні, перейдемо до аналізу заборон, що врегульовуються галузевими 

нормативно-правовими актами, передусім Кодексом законів про працю 

України. 

Як нами вже було відзначено раніше, з моменту проголошення 

незалежності України до Кодексу законів про працю України було внесено 

більше сотні змін. Значна кількість з них присвячувалась встановленню 

заборон у трудових правовідносинах. Тож проаналізуємо їх.  

Так, у формі заборони сформульована стаття 22 Кодексу законів про 

працю України, згідно з якою забороняється необґрунтована відмова в 

прийомі на роботу [23]. Необґрунтованість у загальному значенні – це певне 

явище, позбавлене доказів, фактів чи аргументів [2, с. 769]. Тобто  сутність 

даної заборони полягає в тому, що роботодавці зобов’язані прийняти на 

роботу особу, яка володіє необхідним рівнем знань та кваліфікації для 

отримання відповідної посади, якщо ними не буде доведено наявність 

критеріїв, за якими потенційний працівник є непідходящою кандидатурою. 

Д.С. Девізоров в даному контексті відзначає, що необґрунтованою 

відмовою є: 1) незаконна відмова у прийнятті на роботу, причини якої 
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належать до заборонених законодавством; 2) відмова, що не належить до 

професійних і ділових якостей особи, яка приймається на роботу; 3) 

невмотивована відмова, тобто відмова без посилання на будь-які мотиви [49, 

с. 398]. Погодимось з даним переліком та зазначимо, що обґрунтована 

відмова є об’єктивним рішенням, в той час як необґрунтована – 

суб’єктивним. Саме тому в трудовому праві і з’явилось поняття заборон , які 

передбачають переведення відносин роботодавця і працівника з 

суб’єктивного в об’єктивне русло. 

Наступна група заборон стосується процесу укладення трудового 

договору. Так, статтею 24 Кодексу законів про працю України 

встановлюється заборона на укладення трудового договору з громадянином, 

якому за медичним висновком робота протипоказана за станом здоров’я. 

Стаття 25 закріплює заборону вимоги від осіб, які поступають на роботу, 

відомостей щодо їх партійної і національної приналежності, походження, 

реєстрації місця проживання чи перебування та документів, подання яких не 

передбачено законодавством [23].  

Загалом перелік документів, які може вимагати роботодавець, не є 

вичерпним, в статті 24 Кодексу законів про працю України передбачена 

можливість подання «інших документів». У той самий час стаття 25 Кодексу 

законів про працю України встановлює заборону на документи, «подання 

яких не передбачено законодавством» [23]. Вважаємо, що законодавець 

повинен врегулювати дане питання, адже наявність колізії в подібних 

питаннях може спричинити низку спорів, причому кожна сторона в такому 

випадку може бути визнана правою. 

Продовжуючи характеристику заборон при укладенні трудових 

договорів, відзначимо заборону включення до змісту трудових договорів 

умов, які погіршують становище працівників порівняно з чинним 

законодавством, колективними договорами та угодами [50]. 
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Підсумовуючи дослідження даної групи заборон, акцентуємо увагу на 

тому, що вони спрямовані на захист інтересів потенційного працівника та 

сприяння об’єктивності роботодавця в процесі працевлаштування. 

Наступний вид заборон в трудовому праві передбачений статтею 33 

Кодексу законів про працю України. Так, даною нормою забороняється 

тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим 

договором, без згоди на те працівника [23]. Як слушно вказує 

О.І. Процевський, заборона переведення працівника не іншу роботу без його 

згоди є інструментом забезпечення реалізації працівником свого права на 

працю [46, с. 104]. В основі даної особливості покладена заборона 

примусової праці, оскільки зміна місця роботи без відома працівника є 

примусовою працею, яка, як ми вже дослідили, також заборонена. 

На нашу думку, Ю.П. Дмитренко вдало виділив особливості заборони 

щодо переведення працівника на іншу роботу, до яких зокрема відніс:                     

1) необхідність згоди працівника (окрім випадків, зазначених у статті 33 

КЗпП України); 2) неприпустимість переведення тимчасово відсутнього 

працівника, за яким зберігається місце роботи (перебування у відпустці, на 

військових зборах, лікарняному тощо); 3) заборона встановлювати 

випробувальний строк (ст. 26 КЗпП України); 4) неприпустимість 

переведення на роботу, протипоказану працівникові за станом здоров’я 

(статті 2, 32 КЗпП України); 5) існування потреби враховувати інші 

законодавчі обмеження щодо переведень, наприклад, заборона переведень 

вагітних жінок ( ст. 33 КЗпП) тощо; 6) заборону переведення на них осіб до 

18 років та осіб, які були засуджені за корисливі злочини i з яких не знято 

судимість чи існує заборона займати матеріально-відповідальні посади 

протягом певного строку (статті 55 ККУ, 1351 КЗпП України) [4, с. 226]. 

Таким чином, переведення працівника на іншу роботу є набагато 

складнішим процесом, ніж може здатись на перший погляд. Даний процес 

потребує не лише згоди працівника, а й урахування інших наявних в 

трудовому праві заборон, адже заборона переведення може стосуватись цілих 
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окремих категорій осіб. Тому ігнорування особливостей, виділених в даному 

контексті Ю.П. Дмитренком, можна кваліфікувати як порушення 

законодавства про працю. 

Наступна заборона – заборона роботи в нічний час для окремих 

категорій працівників (стаття 55 Кодексу законів про працю України). До 

категорій працівників, на яких поширюється дана заборона, відносяться:                  

1) вагітні жінки i жінки, що мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП 

України); 2) особи, молодші вісімнадцяти років (ст. 192 КЗпП України);             

3) інші категорії працівників, передбачені законодавством [23]. Стосовно 

даної статті, нам не зрозуміло, які ще категорії працівників не допускаються 

до роботи в нічний час. Вважаємо, що даний перелік має бути вичерпним та 

конкретизованим, адже така розмитість створює незручності не тільки в 

процесі дослідження питання, а й практиного застосування законодавства. 

Більше того, відмітимо, що в даному правилі передбачені винятки. Цією 

ж статтею закріплюється дозвіл нічної праці жінок у галузях економіки, де це 

спричинено особливою необхідністю i дозволяється як тимчасовий захід. 

Окрім того, робота інвалідів в нічний час також допускається, для цього 

необхідна власне згода такої особи та відсутність медичних протипоказань 

[23]. 

Підсумовуючи дослідження даного виду заборон, зазначаємо його 

відносну диспозитивність, адже існують законодавчо встановлені умови, за 

яких заборони втрачають свою силу, причому дані умови можна застосувати 

до всіх виділених груп суб’єктів, яких вони стосуються. 

Ще одна заборона також стосується регулювання робочого часу.  Стаття 

59 Кодексу законів про працю України встановлює заборону щодо 

призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд [23]. Дана 

заборона зумовлена існуванням графіка змін, правил внутрішнього трудового 

розпорядку,  а також необхідністю попередження зловживань з боку 

роботодавців у частині надмірного перевантаження працівників.  
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Стаття 63 Кодексу законів про працю України встановлює заборону 

залучення до надурочних робіт [23]. Даною категорією виділено наступні 

категорії осіб, на яких поширюється дія зазначеної статті: 1) вагітні жінки i 

жінки, які мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП України); 2) особи, 

молодші 18 років (ст. 192 КЗпП України); 3) працівники, які навчаються в 

загальноосвітніх школах i професійно-технічних училищах без відриву від 

виробництва, в дні занять (ст. 220 КЗпП). Відзначимо, що в даному випадку 

перелік категорій осіб також не є вичерпним, що прямо закріплено в даній 

статті. Зазначена заборона спрямована, по-перше, на турботу про людей, 

яким в силу своїх фізіологічних особливостей у даний момент часу 

протипоказане фізичне перевантаження, по-друге, на турботу про іншу 

категорію осіб, для яких надмірна зайнятість на роботі може створити 

проблеми у навчанні. 

Також у даному виді заборон існують такі винятки: особиста згода на 

надурочну роботу з боку жінок, які мають дітей віком від 3 до 14 років або 

дитину-інваліда (ст. 177 КЗпП України) особиста згода інвалідів чи громадян 

похилого віку на виконання надурочних робіт i робіт у нічні зміни (статті 55, 

63 i 172 КЗпП) за умови відсутності у них медичних протипоказань. 

Тож відмітимо близькість даного виду заборони до заборони роботи в 

нічний час. Дані категорії об’єднує тотожний суб’єктний склад та відносна 

можливість самих суб’єктів зняти заборону самостійно і приступити до 

виконання трудових функцій. 

Статтею 71 Кодексу законів про працю України передбачена заборона 

роботи у вихідні дні. Залучення окремих працівників до роботи в ці дні 

допускається лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової 

організації підприємства, установи, організації за письмовим наказом 

(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу та виключно у 

виняткових випадках, до яких відносяться: 1) відвернення або ліквідація 

наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного 

усунення їх наслідків; 2) відвернення нещасних випадків, які ставлять або 
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можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, 

загибель або псування майна; 3) виконання невідкладних, наперед не 

передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому 

нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх 

окремих підрозділів; 4) виконання невідкладних вантажно-

розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою 

рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і 

призначення [23]. 

Таким чином, для зняття заборони на роботу у вихідні дні необхідно дві 

підстави: 1) дозвіл профспілкової організації; 2) настання однієї з 

надзвичайних ситуацій, перелік яких чітко зафіксований у нормах 

законодавства про працю. Тож, враховуючи процедуру подолання даної 

заборони та її роль у забезпеченні охорони прав та інтересів найманих 

працівників, вважаємо доцільним її виділення в системі заборон трудового 

права.  

Статтею 80 Кодексу законів про працю України встановлюється 

заборона на ненадання щорічних відпусток протягом двох років підряд, а 

також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18 років i 

працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із 

шкідливими й важкими умовами чи з особливим характером праці [23]. 

Таким чином, у разі порушення даної норми працівник має право на 

оскарження дій роботодавця у встановленому законом порядку, адже право 

на щорічну оплачувану відпустку є важливою гарантією трудового права, яка 

надається найманим працівникам, що перебувають у трудових відносинах з 

підприємствами, установами, організаціями чи уклали трудовий договір з 

фізичною особою. 

Також важлива гарантія закріплюється статтею 184 Кодексу законів про 

працю України, згідно з якою забороняється відмовляти жінкам у прийнятті 

на роботу i знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю 

чи наявністю дітей віком до 3 років, а одиноким матерям – до 14 років або 
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дитини-інваліда [23]. Вагомою гарантією дотримання даної заборони 

роботодавцями є передбачене у даній нормі їх зобов’язання повідомити про 

причини відмови у працевлаштуванні таким жінкам у письмовій формі. 

Даний момент стратегічно важливий, адже письмова відмова є підставою для 

подання позову до суду з метою захисту своїх прав. А отже наявність даної 

норми  –  важливий інструмент протидії роботодавцям в необґрунтованій 

відмові особам, які дійсно потребують соціального захисту. 

Проаналізувавши заборони, закріплені в Конституції України та у 

галузевому кодифікованому нормативно-правовому правовому акті – Кодексі 

законів про працю України, перейдімо до аналізу заборон, які є керівними в 

державних механізмах розвинутих європейських держав та були 

запроваджені Україною у зв’язку з ратифікацією нею міжнародно-правового 

законодавства. Розпочнемо із заборони дискримінації.  

 Заборона даного явища була проголошена Декларацією МОП про  

основні принципи і права у сфері праці 1998 року. Даний документ встановив 

недопущення дискримінації у сфері праці та занять як один із базових 

принципів правового регулювання трудових відносин [18]. 

Що ж є дискримінацією? У загальнотеоретичному значенні, 

дискримінація – це обмеження або позбавлення прав певних категорій 

громадян на підставі конкретних визначених ознак [2, с. 298]. Тобто 

ознаками дискримінації є: 1) наявність негативного впливу на права та 

інтереси особи; 2) здійснення даного впливу через існувааня в особи певних 

чітко визначених ознак.  

 Визначаючи дане поняття як категорію трудового права, відмічаємо, що 

у чинному Кодексі законів про працю України навіть відсутній розділ чи 

спеціальна норма, які б встановлювали поняття, ознаки дискримінації, шляхи 

та методи її подолання. Єдиною нормою, яка врегульовує заборону 

обмеження прав, особливості яких підпадають під ознаки дискримінації, є 

стаття 22 Кодексу законів про працю України, яка забороняє будь-яке пряме 

або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг 
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при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від 

походження, соціального і майнового стану, расової та національної 

приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, 

членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і 

характеру занять [23]. А отже, беручи до уваги раніше виділені нами ознаки 

дискримінації, відзначаємо, що у загальнотеоретичному розумінні 

походження, соціальний та майновий стан, расова та національна 

приналежність, стать, мова, політичні погляди, релігійні переконання, 

членство у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, рід та 

характер занять підпадають під розуміння причини для дискримінації. Тож, 

на нашу думку, дану норму необхідно переформулювати таким чином, щоб у 

пересічного громадянина виникло розуміння поняття дискримінації та 

з’явилась впевненість у правовому регулюванню даного питання. 

Беручи до уваги джерела вітчизняного права, визначення дискримінації 

ми можемо знайти в статті 1 Конвенції Міжнародної організації праці № 111 

про дискримінацію в галузі праці й занять 1958 р. 

У даному міжнародному документі дефініція про закріплені межі 

дискримінації в загальному розумінні відсутня,. Так, термін «дискримінація» 

охоплює: 1) 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; 2) 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 консультацій з представницькими організаціями 

роботодавців і працівників та з іншими відповідними органами [51]. 

Таким чином, виділимо суттєві риси дискримінації на підставі 

визначення, закріпленого в Конвенції: 1) за своєю сутністю є розрізненням, 

недопущенням чи перевагою; 2) підставами для дискримінації є ознака раси, 
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колір шкіри, стать, релігія, політичні переконання, іноземне походження або 

соціальне походження; 3) наслідок дискримінації – порушення рівності 

можливостей чи поводження в галузі праці та занять; 4) встановлює 

можливість для розширення переліку підстав в залежності від особливостей 

державної політики, звичаїв та судової практики.  

В Україні міжнародні стандарти належать до числа фундаментальних 

засад правого регулювання праці. Як стверджує І.Я. Кисельов, дискримінація 

позбавляє її жертв свободи вибору, створює напруженість у сфері трудових 

відносин та є несумісною з соціальним миром [52, с. 234]. А тому, 

переносячи дане питання в сферу трудових відносин, відмічаємо, що таким 

чином будь-яке обмеження роботодавцем прав чи інтересів найманих 

працівників, надання переваг одним працівникам перед іншими без 

урахування їх вмінь та можливостей, розглядаються як порушення 

конституційного принципу рівності, а отже має бути визнаним 

дискримінацією.  

Проаналізувавши праці вітчизняних вчених, виділимо найтиповіші для 

сучасного трудового права приклади дискримінації: 1) вже згадувана нами 

дискримінація при просуненні по роботі, адже працівники повинні 

підвищуватися у посаді (просуватися по службі, отримувати більш високі 

розряди, категорії тощо) на підставі об’єктивних характеристик, таких як 

продуктивність праці, кваліфікація і стаж роботи; 2) дискримінація при 

встановленні умов праці в колективному договорі, угоді, локальному 

нормативно-правовому акті, трудовому договорі; 3) дискримінація при 

встановленні умов оплати праці; 4) дискримінація жінок [53, с. 337-339]. 

Насправді даний перелік не є вичерпним, тому не можна взагалі 

говорити про дискримінацію як про загальне питання. Виходячи з ознак 

дискримінації, можна стверджувати, що вона має достатньо суб’єктивний 

вияв і безпосередньо залежить як від суб’єкта, так і від об’єкта дискримінації. 

Тому, на нашу думку, для подолання проблематики в даній сфері необхідно 

створити чіткий алгоритм щодо пошуку в діяннях осіб ознак дискримінації.  
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Таким чином, підсумовуючи дослідження заборони дискримінації у 

вітчизняному трудовому праві, відзначимо, що дана правова категорія є 

досить новою для нас, а отже її правове регулювання потребує значних змін. 

Перш за все, необхідно визначити дане поняття, встановити його чіткі 

критерії та розробити механізм запобігання, подолання та покарання винних 

у дискримінаційних діях. Тому, проголошуючи курс на інтеграцію у 

європейське співтовариство, нам необхідно подбати про впровадження 

керівних ідей даного товариства у наше повсякдення життя.  

Встановлення трудових правовідносин з неповнолітніми особами також 

зумовлює потребу в урахуванні великої кількості заборон для таких 

відносин. Перш за все, Кодексом законів про працю України щодо 

неповнолітніх осіб встановлено наступні заборони: 1) заборона встановлення 

випробувального строку (ст. 26 КЗпП); 2) заборона залучення до виконання 

робіт в нічний час (з 22-00 до 6-00); 3) заборона залучення до виконання 

робіт, пов’язаних з відрядженнями; 4) заборона залучення до надурочних 

робіт i робіт у вихідні дні (ст. 192 КЗпП); 5) заборона залучення до робіт з 

шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах; 

6) заборона залучення осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання i 

переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні 

норми (ст. 190 КЗпП); 7) заборона прийняття неповнолітніх на посади з 

повною матеріальною відповідальністю та укладати з ними відповідні 

договори (ст. 135-1КЗпП); 8) заборона прийняття на роботу осіб молодше 

шістнадцяти років (ст. 188 КЗпП) [23]. 

Нормативно-правову базу заборони експлуатації дитячої праці 

складають: Конвенція про права дитини 1989 р. [54], конвенції та 

рекомендації МОП: Конвенція № 138  про мінімальний вік для прийому на 

роботу від 26 червня 1973 року [55]; рекомендації щодо мінімального віку 

для приймання на роботу № 146 від 26 червня 1973 року [56]; № 182 про 

заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці від 

17 червня 1999 року [57].  
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Загалом боротьба з експлуатацією дитячої праці у світовому 

співтоваристві вважається пріорітетною та актуальною проблемою. Так, 

Декларацією Міжнародної організації праці про основоположні принципи і 

права у світі праці заборона дитячої праці визнана одним із принципів 

правового регулювання трудових відносин [58]. 

Конвенцією про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших 

форм дитячої праці № 182 до форм дитячої праці віднесено: усі форми 

рабства або практику, подібну до рабства (продаж дітей та торгівля ними; 

боргова кабала та кріпосна залежність; примусова чи обов’язкова праця; 

вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах); використання, 

вербування або пропонування дитини для заняття проституцією, 

виробництва порнографічної продукції чи для порнографічних вистав, для 

виробництва та продажу наркотиків; робота, яка може завдати шкоди 

здоров’ю, безпеці чи моральності дітей [57]. 

Таким чином, існування величезного нормативно-правового масиву 

щодо охорони дитячої праці свідчить про наявність проблематики в даному 

питанні та про прискіпливу увагу до цієї проблеми з боку як вітчизняного 

законодавця, так і міжнародної спільноти.  

Підсумовуючи дослідження видів заборон у трудовому праві, 

відмічаємо, що їх значна кількість створює незручності у вивченні та 

дослідженні, тож ми пропонуємо класифікувати дану правову категорію, 

виділивши три основних групи: 

1) заборони, закріплені Конституцією (заборона використання 

примусової праці; заборона використання праці жінок і неповнолітніх на 

небезпечних для їхнього здоров’я роботах); 

2) заборони, закріплені Кодексом законів про працю України (заборона 

необґрунтованої відмови в прийомі на роботу; заборони в процесі укладення 

трудового договору; заборона тимчасового переведення працівника на іншу 

роботу, не обумовлену трудовим договором; заборона роботи в нічний час 

для окремих категорій працівників; заборона залучення до надурочних робіт; 
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заборона роботи у вихідні дні; заборона на ненадання щорічних відпусток 

протягом двох років підряд); 

3) заборони, закріплені міжнародними правовими актами (недопущення 

дискримінації у сфері праці; заборони, пов’язані з працею неповнолітніх 

осіб). 

Проведений аналіз видів заборон у трудовому праві та аналіз їх правової 

природи дозволяє нам сформулювати наступні висновки.  

У рамках аналізу і дослідження кожного з видів заборон ми дійшли 

висновку, що їх головною спільною рисою є спрямування на встановлення 

чітких правил поведінки роботодавця у його відносинах з найманими 

працівниками. І хоча мета заборон  –  забезпечення інтересів всіх сторін 

(роботодавців, працівників, держави), проте в основі даної правової категорії 

знаходиться саме попередження чи подолання свавілля роботодавців у 

відносинах з найманими працівниками. 

У повній мірі роль заборон в трудовому праві виявляється в забороні 

примусової праці та забороні дискримінації, оскільки дані категорії складає 

багаточисельний масив правових норм, проте не можна сказати, що певні 

види заборон врегульовані кращим чином, ніж інші. Правове регулювання 

більшості заборон здійснюється за допомогою міжнародного законодавства 

безпосередньо, чи шляхом запозичення таких норм та інтеграції їх у 

вітчизняне законодавство. Тому в цілому відзначимо, що нормативне 

закріплення кожного виду заборони здійснене належним чином, єдиною 

проблемою в регулюванні даної правової категорії є використання радянської 

номенклатури в багатьох питаннях.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Заборони в трудовому праві можуть виступати в наступних 

значеннях: 1) як спосіб правового регулювання; 2) як принцип трудового 



 65 

права; 3) як конституційна засада трудового права; 4) як гарантія реалізації 

права на працю. 

2. Ознаки заборон в трудовому праві: 1) імперативність; 2) наявність 

керуючого та керованого суб’єктів; 3) суб’єктивний юридичний обов’язок;      

4) пасивний характер; 5) закріплення неналежної поведінки, за яку 

передбачена заборона, в нормах законодавства про працю; 6) однозначність 

та категоричність; 7) обов’язковість для виконання сторонами. 

3. У становленні та розвитку заборон у трудовому праві виділено 

наступні етапи: 1) 1882-1918 рр. – етап виникнення трудових заборон;                       

2) 1918-1940 рр. –  передвоєнний етап заборон у трудовому праві;                  

3) 1940-1957 рр. –  етап трудових заборон у воєнних та післявоєнних умовах; 

4) 1957-1991 роки – трудові заборони в умовах утвердження та розпаду 

СРСР; 5) 1991 рік – до сьогодення –  етап розвитку трудових заборон за 

незалежної України.  

4. Резюмовано, що види заборон в трудовому праві поділяються на три 

групи: 

1) заборони, закріплені Конституцією: заборона використання 

примусової праці; заборона використання праці жінок і неповнолітніх на 

небезпечних для їхнього здоров’я роботах; 

2) заборони, закріплені Кодексом законів про працю України: заборона 

необґрунтованої відмови в прийомі на роботу; заборони в процесі укладення 

трудового договору; заборона тимчасового переведення працівника на іншу 

роботу, не обумовлену трудовим договором; заборона роботи в нічний час 

для окремих категорій працівників; заборона залучення до надурочних робіт; 

заборона роботи у вихідні дні; заборона на ненадання щорічних відпусток 

протягом двох років підряд; 

3) заборони, закріплені міжнародними правовими актами: недопущення 

дискримінації у сфері праці; заборони, пов’язані з працею неповнолітніх осіб. 
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РОЗДІЛ 2 

КЛАСИФІКАЦІЯ САНКЦІЙ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

2.1 Правова природа санкцій у трудовому праві 

 

Сучасні умовах розвитку держави та прагнення до вдосконалення 

правового регулювання суспільних відносин в  усіх сферах її розвитку, 

безумовно, потребують удосконалення правового регулювання у трудових 

відносинах. Для належного правового регулювання трудових відносин в 

державі необхідним є забезпечення, в першу чергу, гідної поведінки їх 

учасників шляхом закріплення на державному рівні дієвої системи санкцій.  

Досить часто санкції розглядають лише як засоби обмеження прав і 

свобод, при цьому не звертається увага на те, що за їх допомогою в 

суспільстві забезпечується правопорядок, тобто дотримання прав та свобод 

громадян. Санкції як вид державного примусу є гарантією дотримання норм 

трудового права, виконання трудових обов’язків учасниками трудових 

відносин і охорони та захисту прав останніх. Тому дослідження правової 

природи санкцій, а саме визначення поняття даної категорії інституту 

трудового права та виведення її ознак, відіграє вкрай важливе значення для 

реформування трудового законодавства і подальшого розвитку відносин у 

даній сфері. 

Необхідність аналізу й узагальнення санкцій як в загальноправовому 

контексті, так і санкцій в трудовому праві обумовлена умовами сьогодення, а 

саме реформуванням нормативно-правової бази в трудовому законодавстві, 

адаптацією чинного законодавства України до європейських стандартів. 

Тому все більшого значення набувають умови застосування та правильного 

тлумачення трудових санкцій. Вищеперераховане і обумовлює актуальність 

дослідження обраної теми. 

З огляду на вищезазначене, необхідно проаналізувати сучасні 

теоретичні підходи науковців щодо визначення санкцій в юридичній 
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доктрині і, разом з тим, дослідити місце санкцій у трудових відносинах. 

Спираючись на проаналізовані позиції вчених, необхідно сформувати 

авторське поняття санкцій в трудовому праві та виділити їх ознаки. 

Якщо звернутися до значення поняття «санкція», то в перекладі з 

латинської моми воно означає «примусовий засіб», «найсуворіша норма» 

[59]. Так, тлумачний словник визначає санкцію як заходи впливу, покарання 

за порушення закону [60, с. 1103]. У словнику української мови санкцію 

визначено як затвердження чого-небудь вищою інстанцією; визначення 

законності чогось; заходи впливу, покарання за порушення закону [61, с. 54]. 

В юридичній енциклопедії зазначено, що санкція – це складова частина, 

елемент логічної структури загальної норми права (передусім 

правоохоронної), що вказує на можливі заходи державного впливу на 

порушника даної норми, головним чином – у формі примусу [62, с. 532]. 

Тобто в буквальному розумінні в державному механізмі правового 

регулювання санкція виступає одним із заходів державного примусу, яка, в 

першу чергу, повинна забезпечити дотримання правопорядку в суспільстві. 

У юридичній літературі існують різні підходи до розуміння санкції як 

загальноправової категорії. Так, російський науковець К.О. Кононова дає її 

наступне визначення: «Будь-яка санкція – це вказівка на заходи примусу, що 

охороняють норми права від порушення, однак не всяка міра примусу, що 

здійснюється суб’єктами права, застосовується на підставі санкцій» [63,                  

с. 25]. Дослідниця акцентує увагу на тому, що за своєю природою санкції є 

примусовими заходами, які забезпечують відшкодування, завданої 

правопорушником шкоди, але при цьому санкції, на відміну від примусових 

заходів, це завжди правомірні заходи, які чітко передбачені законодавством. 

У юридичній літературі також можна зустріти чимало позицій 

науковців, що розглядають санкцію як частину норми права. Відтак, 

В.Г. Гончаренко зазначає, що санкція – це частина норми права, у якій 

міститься вказівка на міру відповідальності за порушення приписів 

диспозиції норми [64, с. 508]. Тотожної позиції дотримується О.І. Осауленко, 
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на думку якого санкція – це частина норми права, яка вказує на заходи 

державного впливу, що застосовуються до порушника правила, яке 

передбачено диспозицією [65, с. 134]. О.М. Литвак, у своїй монографії 

констатував, що санкція – це частина норми, де міститься вказівка на засоби 

державного примусу, які застосовуються спеціальними органами держави за 

порушення вимог диспозиції норми [66, с. 28]. О.Е. Лейст називає санкцією 

нормативне визначення примусових заходів, які застосовуються в разі 

правопорушення й містять його підсумкову правову оцінку [67, с. 7]. На 

думку А.В. Наумова, санкція – це примусовий захід, за допомогою якого 

відповідне правило поведінки охороняється від порушень [68, с. 30]. Вчені 

Ю.А. Дмитрієв, І.Ф. Кузьмін, В.В. Лазарєв, А.С. Піголкін стверджують, що 

санкцією правової норми називається нормативне визначення заходів 

державного примусу, які застосовуються у випадку правопорушення і 

містять його підсумкову правову оцінку [69, с. 312]. Наявність множинності 

поглядів серед учених щодо визначення поняття санкції є зрозумілим в 

сучасних умовах розвитку як юридичної науки, так і удосконалення 

національного законодавства. З огляду на вищепроаналізовані позиції, можна 

підсумувати, що санкція визначає заходи державного впливу у формі 

примусу у випадку порушення чи невиконання певної правової норми. Тобто, 

на думку вчених, санкція є несприятливим наслідком негативної поведінки 

особи, а також забезпечується примусовою силою держави задля контролю 

та реагування на правопорушення громадян.  

Слід також проаналізувати підходи в науковій доктрині щодо 

співвідношення санкцій з іншими поняттями. Так, дослідниця І.В. Войтенко 

стверджує, що між санкцією та відповідальністю існує зв’язок, який 

виражається в тому, що без санкції не існує відповідальності. У випадку, 

коли правопорушники не несуть відповідальності, санкція стає лише 

абстрактною загрозою та являє собою вид правового примусу, що полягає в 

попередженні небажаних наслідків на випадок невиконання вимог закону. 

Таким чином, санкція існує завжди без настання відповідальності, а заходи, 
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передбачені нею, мають сприяти попередженню скоєння правопорушень у 

майбутньому як самим правопорушником, так й іншими особами. До санкції 

належать заходи, що забезпечують накладення відповідальності, 

недопущення правопорушень та їх попередження [70, с. 117]. З огляду на 

вищезазначене необхідно відзначити те, що санкція і відповідальність мають 

загальні риси, а саме – примус суб’єкта до правомірних дій та необхідність 

відшкодування заподіяної шкоди у разі вчинення правопорушення. При 

цьому ці дві дефініції мають відмінності: наявність нормативно-правового 

закріплення санкцій ще не означає настання відповідальності, адже санкція 

існує постійно як елемент правової норми, незалежно від настання її 

реалізації.  

О.С. Іоффе та М.Д. Шаргородський визначали юридичну 

відповідальність передусім як санкцію за правопорушення, наслідок, 

передбачений нормою права на випадок її недотримання. Санкція 

виражається у застосуванні заходів примусу до правопорушника [71, с. 197]. 

Враховуючи думки вчених щодо співвідношення санкції з іншими 

термінами, необхідно зробити висновок про те, що санкція і відповідальність 

є тотожними поняттями та співвідносяться як причина і наслідок. Санкція ж з 

огляду на вищевикладене у зазначеній системі виступає заходом державного 

примусу, метою якого, в першу чергу, є дотримання правопорядку та 

законності, а також захист прав і свобод людини. 

Цікавою для розгляду є позиція професора Кембріджського 

університету Е. Гідденса щодо трактування санкції як загальноправового 

поняття. Так, вчений пише про те, що санкції за змістом найбільше 

відповідають природі соціального, тобто мають використовуватися первинно 

в соціології, а також зазначає, що «санкції, класифіковані як формальні й 

неформальні, застосовуються суспільством для виконання соціальних норм. 

Право має справу лише з формальними санкціями для забезпечення 

виконання норм, встановлених державою» [59]. Повною мірою 

погоджуємося з позицією вченого про те, що у юридичному просторі 
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застосовуються саме формальний вид санкцій, тобто той, який забезпечує 

виконання тих норм і правил, що закріплені державою на законодавчому 

рівні. Але поряд з цим слід зауважити, що професором детально не 

розкривається поняття неформальних санкцій та який саме аспект слід 

розуміти під їх змістом.  

Прихильниками вищенаведеної позиції є також зарубіжні дослідники 

М. Дугал і Ф. Фелічіано, які стверджують, що термін «санкція» має різні 

інтерпретації. У широкому розумінні – це спосіб, що використовується для 

підтримки соціального порядку через регулювання поведінки людини. Мета 

таких санкцій – привести поведінку у відповідність до загальноприйнятої 

думки, що склалася в соціумі, щодо того, що корисно для суспільства і 

попередити поведінку, яка, з точки зору загальноприйнятої думки, шкодить 

суспільству і, таким чином, соціальному порядку. Більш вузька концепція – 

це правові санкції, а саме примусові реакції на порушення норм права. У 

подібному ключі висловлюється і Дж. Коулман, який розуміє під санкціями 

методи примусу для забезпечення соціальних норм поведінки [59]. Отже, 

серед зарубіжних дослідників є досить поширеною позиція розгляду санкцій 

в соціальному аспекті, який передбачає закріплення державою тих видиів 

санкцій, які повинні забезпечити соціальний порядок в суспільстві шляхом 

регулювання та впливу (примусового) на поведінку людини, тим самим в 

громадськості складається загальноприйнята думка щодо того, що є 

позитивним чи негативним в суспільстві, державі тощо.  

Важливим для нашого дослідження є проведення аналізу дефініції 

поняття «санкція у трудовому праві», адже не дивлячись на його 

актуальність, в правовому просторі немає аргументованої характеристики, а 

саме визначення запропонувала лічена кількість вчених. 

Вчена Г.Г. Петришина-Дюг вказує, що трудовим відносинам 

притаманний особливий вид санкцій – дисциплінарні стягнення, які 

уповноважений застосовувати в позасудовому порядку суб’єкт 

дисциплінарної влади до суб’єкта дисциплінарного проступку [72, с. 39]. 
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Вважаємо недоречною дану позицію, адже вона повною мірою не розкриває 

сутність санкцій у трудових відносинах. Також незрозумілою є позиція щодо 

загрози виключно дисциплінарного стягнення для правопорушника у 

випадку недотримання трудових норм, тобто дослідниця не враховує інші 

види юридичної відповідальності.  

Прогалини попереднього визначення відмічає П.Д. Пилипенко, на 

думку якого трудове право має самостійні, властиві лише для нього, 

юридичні санкції. Вони застосовуються для забезпечення виконання 

суб’єктами правовідносин своїх прав і обов’язків. До таких санкцій належать 

заходи дисциплінарної та матеріальної відповідальності [73, с. 9]. 

С.В. Вишновецька визначає санкцію в трудовому праві як такий 

структурний елемент, який передбачає відповідальність за порушення норм 

трудового права [74, с. 84]. Таким чином, санкції відіграють важливу роль у 

механізмі правового регулювання трудових відносин, оскільки вони 

забезпечують виконання обов’язків та одночасно гарантують захист прав і 

законних інтересів учасників трудових відносин. 

Вчена Л.І. Заморська санкційною нормою в трудовому праві вважає 

диспозитивне, формально визначене правило поведінки, встановлене чи 

санкціоноване державою і забезпечене заходами державного примусу, що 

регулює трудові та тісно пов’язані з ними відносини, яке закріплює юридичні 

права та обов’язки учасників трудових відносин, що виникають із приводу 

застосування найманої праці [75]. Дослідницею вдало визначено санкцію в 

трудовому праві саме як гарантію захисту прав та законних інтересів всіх 

суб’єктів трудових відносин, при цьому звернено увагу на встановлення мір 

застосування засобів відповідальності до правопорушника. 

У своїх роботах В.І. Щербина санкції у трудовому праві розподіляє на 

правовідновні та каральні. Виникнення і реалізація каральної 

відповідальності проходить лише в процесуальній формі й визначається 

актами державних органів і посадових осіб, які наділені відповідними 

повноваженнями. Цей вид відповідальності носить відносно визначений 
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характер. Правовідновна відповідальність полягає у відновленні незаконно 

порушених прав, примусовому виконанні невиконаного обов’язку. Така 

відповідальність може здійснюватися без втручання держави і поза 

процесуальною формою [76, с. 153]. Не дивлячись на унікальність наведеної 

думки, вважаємо запропонований розподіл не зовсім актуальним та таким, 

що повною мірою не розкриває сутність і зміст санкцій у трудових 

відносинах. Так, вченим не наведено жодного прикладу, які саме 

правопорушення у трудовій сфері слід відносити до каральних санкцій, а які 

– до провідновних, що і ускладнює розуміння запропонованої позиції саме в 

контексті трудового права. 

Т.М. Лежнєва у своїй дисертаційні роботі зазначає, що санкції 

трудового права – це пов’язані з трудово-правовою відповідальністю заходи 

правового примусу, передбачені охоронними нормами трудового права, які 

виражають вид і міру об’єктивно негативних для правопорушника наслідків, 

що застосовуються за ініціативою учасників власне трудових відносин 

всупереч або ігноруючи волю суб’єкта відповідальності як наслідок 

порушення норм трудового права та передбачають певні позбавлення 

майнового, особистого, організаційного характеру і забезпечуються 

потенційним або реальним державним примусом [77]. Безумовно, 

дослідницею вдало надано визначення санкцій в трудовому праві, оскільки 

дане трактування враховує всі складові поняття санкцій у трудових 

відносинах, слушно підкреслює види відповідальності у разі порушення норм 

трудового законодавства. Вважаємо, що дане визначення слід взяти за основу 

при виведенні авторської дефініції поняття «санкції у трудовому праві». 

Отже, на основі запропонованих думок вчених щодо визначення 

поняття «санкції в трудовому праві», даний термін варто трактувати як 

правомірні норми у сфері трудових відносин, які закріплюються 

законодавством та містять вказівку на можливість застосування примусового 

заходу у вигляді певного позбавлення особистого, майнового чи 

організаційного характеру, що здійснюються відповідними органами у 
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випадку порушення передбачених законом трудових норм, і тим самим 

гарантують захист прав та законних інтересів учасників трудових відносин. 

Оскільки дослідження ознак санкцій у трудовому праві на 

сьогоднішній день не проводилися, при наданні авторської класифікації слід 

враховувати наукові напрацювання в юридичній доктрині, які стосуються як 

ознак санкцій в загальноправовому розумінні, так і аналізу вчених щодо 

санкцій у трудовому аспекті. 

Отже, до ознак санкцій у трудовому праві слід відносити: 

 мають особливу мету; 

 можливість застосування як міри захисту, так і міри 

відповідальності; 

 носять превентивний характер; 

 можуть бути як матеріального, так і дисциплінарного характеру; 

 мають примусовий характер до правопорушника трудових 

відносин. 

Першою ознакою трудових санкцій є їх особлива мета. Оскільки 

санкції є діючими елементами, видом і мірою юридичної відповідальності, 

саме вони й спрямовані на досягнення її мети. Основна мета санкцій у 

трудовому праві – загальна і спеціальна превенція, тобто охорона 

правопорядку і відновлення його у разі порушення [78, c. 11-15]. Мета 

санкцій конкретизується у функціях. Тому ефективність санкцій трудового 

права може бути визначена через їх функції. Повнота виконання санкціями 

своїх функцій і визначатиме їх ефективність. Санкції у трудових відносинах є 

заходами примусу, а їх застосування неминуче призводить до негативних 

наслідків, тому для того, щоб повніше визначити ефективність санкцій, 

необхідно не лише встановити, чи достатньою мірою вони виконують свої 

функції, але й пересвідчитися, чи не виконують вони зайвих функцій, чи не є 

фактичний негативний вплив санкцій більшим, ніж того вимагають 

переслідувані цілі юридичної відповідальності, відображені у санкціях [79,                          

с. 282]. Таким чином, серед вчених є поширеною позиція щодо взаємозв’язку 
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трудових санкцій з їх функціями, який виражається у тому, що санкції 

визначають мету трудових функцій та навпаки. 

А.Ю. Олійник зауважує на тому, що мета санкцій полягає у виявленні 

їх соціальної необхідності та ефективності. Вчений розрізняє такі види мети 

трудової санкції: загальну превенцію правопорушення; покарання 

правопорушника; вплив на свідомість правопорушника; моральну 

перебудову особи; формування у людини, яка порушила норми права, 

установки на правомірну поведінку надалі; виховний вплив на інших людей з 

метою запобігання правопорушень з їхнього боку [80]. На нашу думку, 

вченим вдало виділено мету санкцій в трудовому праві, так як враховано не 

лише трудовий аспект, наприклад, покарання правопорушника чи 

відновлення порушених прав, а й також взято до уваги соціальний аспект, а 

саме моральну перебудову особи, що вчинила трудове правопорушення. 

Науковець А.Ю. Олійник також дотримується тієї позиції, що мету 

санкцій визначають її функції і навпаки. Таким чином, функції трудових 

санкцій – це головні напрями юридичного впливу як на правопорушника 

трудових відносин, так і на інших осіб з метою захисту правопорядку і 

виховання суб’єктів права, які скоїли чи можуть скоїти правопорушення у 

зазначеній сфері. Розрізняють такі види функцій санкцій: превентивну 

(попереджувальну); виховну; репресивну (каральну); компенсаційну 

(поновлювальну); сигналізаційну (інформаційну) тощо [81]. Вдало 

проаналізовано не тільки співвідношення мети та функцій санкцій у 

трудовому праві, а й надано визначення останніх, акцентуючи увагу на 

функціях, що властиві саме трудовим правовідносинам.  

Таким чином, мета санкцій у трудовому праві містить як трудовий 

аспект, а саме покарання правопорушника чи відновлення порушених прав у 

трудовій сфері, так і соціальний – моральну перебудову особи, що вчинила 

трудове правопорушення, захист прав та законних інтересів учасників 

трудової діяльності. 
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Другою ознакою санкцій у трудовому праві є можливість їх 

застосування як міри захисту, так і міри відповідальності. 

Вчена Л.О. Сироватська приділила увагу особливостям відмежування 

заходів захисту і застосування до правопорушників санкцій унаслідок 

вчиненого правопорушення. На її переконання, сутнісна ознака, яка дозволяє 

відмежувати заходи захисту від санкцій, знаходиться, перш за все, в 

підставах застосування цих заходів, а не в самих заходах. Якщо 

застосовуються заходи захисту, то відсутня винна поведінка або захід 

примусу спрямований на припинення правопорушення, але не проти 

правопорушника, до нього не застосовуються позбавлення. Необхідною 

умовою реалізації санкції є вина, а відповідальність призводить лише до 

позбавлень правопорушника [81, с. 22]. Схожої позиції дотримується 

П.Р. Стависький, який зазначає, що заходи відповідальності спричиняють 

собою покладання на правопорушника додаткових обтяжень, крім виконання 

порушеного обов’язку. Заходи захисту не передбачають жодних додаткових 

обтяжень, жодної зміни існуючого обов’язку, жодного покарання [82, c. 98]. 

Дана позиція є необґрунтованою, адже застосування заходів захисту 

можливе, безумовно, і з наявністю суб’єкта правопорушення, наприклад, 

поновлення на роботі, відсторонення від роботи тощо. Тому позиція вченого 

стосовно того, що при застосовуванні заходів захисту необхідна наявність 

винної поведінки особи є недоречною, а твердження щодо розподілу засобів 

захисту та санкцій на дві окремі категорії є хибним.  Зазначені аспекти слід 

розглядати як одне ціле, а саме санкції захисного характеру та санкції 

відповідальності. 

Слушною є позиція Т.М. Лежнєвої, яка зазначає, що заходи 

відповідальності, виконуючи каральні та превентивні функції, спрямовані 

передусім і безпосередньо на правопорушника, а заходи захисту  – 

безпосередньо на відновлення прав уповноваженої особи і лише з цієї 

причини можуть спричиняти об’єктивно негативні наслідки для порушника, 

хоча і не мають такої мети [83, с. 170].  



 76 

Науковець Ю.Н. Полєтаєв виділяє наступні основні відмінні ознаки, що 

відмежовують міри захисту в трудовому праві від мір юридичної 

відповідальності: 1) основна функція мір захисту – відновлення колишнього 

становища суб’єкта трудових відносин, основна ж функція юридичної 

відповідальності – покарання та відшкодування збитку; 2) міри захисту 

спрямовані на відновлення прав сторін трудового договору, охорону їх 

інтересів, а міри відповідальності – насамперед проти правопорушника;                     

3) підставою залучення осіб до юридичної відповідальності є здійснення 

правопорушення, що включає провину, протиправність, причинний зв’язок і 

тощо, а для застосування мір захисту достатньо хоча б однієї з названих 

умов; 4) міри юридичної відповідальності крім виконання порушеного 

обов’язку спричиняють покладання на правопорушника додаткового 

обтяження. Міри захисту не передбачають ніяких додаткових обтяжень для 

сторін трудового договору, ніякої зміни обов’язку, що існував, ніякої 

відповідальності [84, с. 73]. Із вищенаведеної класифікації можна 

резюмувати, що міри захисту трудової санкції можуть бути застосовані лише 

суб’єктом, наділеним визначеними владними повноваженнями. Міри захисту 

і міри відповідальності у трудових відносинах є взаємопов’язаними, адже 

потребують застосування у разі невиконання одним із суб’єктів своїх 

обов’язків та захисту прав іншого суб’єкта тих же правовідносин. У свою 

чергу, заходи відповідальності обтяжують правопорушника трудових 

відносин додатковими обмеженнями, крім виконання порушеного обов’язку. 

При цьому розмежування санкцій мір захисту та санкцій мір відповідальності 

відіграє вагоме значення у трудовій сфері, адже за допомогою санкцій мір 

захисту реалізується можливість учасника трудових відносин захисту своїх 

інтересів. Тобто на законодавчому рівні надано можливість суб’єктам 

трудової діяльності самостійно скористатися правом на захист, не залучаючи 

до допомоги інших уповноважених на те органів. 

Слушною є позиція А.Г. Юр’єва щодо розподілу мір захисту на дві 

категорії: міри відновлення та міри запобіжного заходу. До першої слід 
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відносити функцію відновлення прав сторін трудового відношення, 

наприклад, поновлення на роботі незаконно звільненого працівника, до 

другої категорії – функцію запобіжного захисту, таку як відсторонення 

працівника від роботи за появу в стані алкогольного, наркотичного чи іншого 

токсичного сп’яніння, спрямованеу насамперед на попередження 

правопорушення тощо [85, с. 12].  

Поширеною є класифікація матеріально-правових способів захисту 

порушених трудових прав, яка запропонована А.П. Вершиніним. Залежно від 

меж дії на порушника в рамках юрисдикційних форм, науковець поділяє 

способи на: 1) відновлювальні – це способи, спрямовані на відновлення 

становища, що існувало до порушення; 2) припиняючі – це способи, 

спрямовані на припинення дій, що порушують права та інтереси, які 

забезпечують можливість безперешкодної реалізації прав; 3) штрафні – це 

способи, пов’язані з додатковими несприятливими наслідками для 

порушника. З огляду на вищезазначене, можемо констатувати, що 

відновлювальними є ті способи, які спрямовані на відновлення становища, 

що існувало до вчинення порушення суб’єктом трудових відносин. Під 

компенсаційними слід розуміти способи, спрямовані на відшкодування 

суб’єктові трудового договору заподіяної матеріальної шкоди та завданих 

моральних страждань шляхом покладення на порушника додаткових 

обов’язків [86, с. 148].  

Отже, підсумовуючи наведені твердження науковців щодо другої 

ознаки санкцій у трудовому праві, а саме можливості застосування останніх 

як міри захисту, так і міри відповідальності, зазначимо, що виступаючи як 

міра захисту, санкція дозволяє відновити порушені права суб’єктів трудових 

відносин та усунути негативні наслідки такого правопорушення. З огляду на 

все вищезазначене санкції є складовою частиною правової норми у трудових 

відносинах та закріплюють законний захід впливу на суб’єктів трудового 

договору і тим самим відіграють вагому роль у механізмі правового 
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регулювання, виступаючи гарантом виконання обов’язків і дотримання прав 

та законних інтересів суб’єктів трудових відносин. 

Ще однією ознакою санкцій у трудовому праві є їх превентивний 

характер. Дана ознака реалізується державою за допомогою поширення 

інформації про можливість застосування санкцій до правопорушника 

трудових відносин і тим самим сприяє утриманню інших осіб від здійснення 

правопорушення. Реалізація відповідальності за трудове правопорушення 

залежить, певним чином, від самої норми санкції, оскільки превенція, тобто 

попередження правопорушення, здійснюється за рахунок страху покарання. 

Зрозуміло, що багато людей не порушує закон не тому, що боїться 

покарання, а тому що розуміє згубність протизаконної поведінки, поважає 

закон. Але ж є й такі, яких від протиправної поведінки утримує лише загроза 

покарання. Отже, без міри страху за скоєне правопорушення, що наявна у 

трудових нормах, неможливо у повному обсязі реалізувати превентивну 

функцію у трудових відносинах [87, с. 80-81]. Таким чином, із викладеного 

можна зробити висновок, що в нормах трудових санкцій існує каральна 

функція, яка відіграє базову роль у реалізації та регулюванні трудових 

відносин. 

Тобто, превентивний характер трудових санкцій полягає у необхідності 

та ефективності такого застосування, а саме впливі на свідомість 

правопорушника; моральній перебудові особи; формуванні в людини, яка 

порушила норми трудового права, установки на правомірну поведінку 

надалі; виховному впливі на інших людей з метою попередження трудових 

правопорушень з їхнього боку [88]. Таким чином, превентивний характер 

норм трудового права – це головні напрями юридичного впливу як на 

правопорушника трудової сфери, так і на інших осіб, з метою захисту 

правопорядку і виховання суб’єктів трудових відносин, що скоїли чи можуть 

скоїти правопорушення. 

Підсумовуючи вищезазначене, зауважимо, що вплив превенції у 

трудовому праві реалізується в трьох її функціях, а саме у фізичному 
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унеможливленні здійснення нових правопорушень, абсолютному фізичному 

примусу та застереженні від вчинення трудового правопорушення. 

Ключовою ознакою санкцій у трудовому праві є те, що вони можуть 

мати як матеріальний, так і дисциплінарний характер. 

Відповідальність за трудовим законодавством – це окремий вид 

юридичної відповідальності, який полягає в обов’язку працівника, відповідно 

до передбачених нормами трудового права санкцій, нести відповідальність за 

вчинене ним правопорушення. У свою чергу, існує два види трудових 

правопорушень: 1) дисциплінарний проступок; 2) трудове майнове 

правопорушення. Об’єднує ці правопорушення те, що вони виникають 

унаслідок недотримання трудових обов’язків працівником, а їхньою 

відмінністю є те, що до кожного з них застосовують різного виду 

відповідальність: до першого – дисциплінарну, до другого – матеріальну [89]. 

У свою чергу, О.В. Кузніченко вважає, що матеріальна відповідальність 

працівників повинна розглядатися лише в ретроспективному аспекті як 

відповідальність за правопорушення в єдності всіх його елементів [90,            

с. 22-28]. Отже, в науковій доктрині немає сталої позиції щодо майнової 

відповідальності у трудовому праві у разі вчинення правопорушення. В свою 

чергу, настання майнової відповідальності можливе тільки за умови 

вчинення трудового правопорушення, що завдало певної майнової шкоди 

об’єкту або суб’єкту трудової діяльності.  

Вчена Т.М. Лежнєва також дотримується позиції стосовно того, що 

систему санкцій трудового права складають санкції дисциплінарної 

відповідальності та санкції матеріальної відповідальності. Санкції 

дисциплінарної відповідальності, у свою чергу, поділяються на санкції 

загальної та спеціальної дисциплінарної відповідальності. У межах кожної із 

цих груп можна виділити три групи санкцій: моральні, майново-

організаційні, звільнення. Так само ознаками системності володіють і санкції 

матеріальної відповідальності [79, с. 282]. Наведений розподіл є найбільш 

вдалим у трудовій доктрині, адже в ньому систематизовано як окремі санкції 
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трудового права, так і окремі їх складові, що говорить про ефективність 

останніх. 

З огляду на вищезазначене щодо можливості застосування санкцій як 

матеріального, так і дисциплінарного характеру підсумуємо, що мета санкції 

матеріальної відповідальності у трудовому праві спрямована на відновлення 

первісного стану об’єкта, якому завдано шкоду. При цьому зазначене 

відшкодування відбувається за рахунок майна правопорушника трудових 

відносин, хоча у випадку обмеженої матеріальної відповідальності 

працівника воно не завжди здатне забезпечити відновлення первісного стану 

пошкодженого об’єкта. 

Наступною ознакою санкцій трудового права є їх примусовий характер, 

який направлений на правопорушника трудових відносин. 

Особливістю санкцій норми трудового права є також те, що вони 

можуть міститися в різних нормативно-правових актах. І в більшості 

випадків диспозиція норми трудового права відсилає до застосування санкції, 

яка знаходиться в нормативно-правовому акті іншої галузі. Прикладом може 

бути ст. 44 Закону України «Про охорону праці», відповідно до якої за 

порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, 

створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду 

за охороною праці, а також представників профспілок, їхніх організацій та 

об’єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, 

адміністративної, кримінальної відповідальності згідно з законом [75]. 

Таким чином, закріплення в різних частинах статті або ж в різних 

нормативно-правових актах частини норми статті, що стосується трудових 

відносин, дещо ускладнює їх виявлення. При цьому правильне 

конструювання трудової норми та здійснення її аналізу у нормативних актах 

відіграє важливе значення для практики застосування правових норм у сфері 

трудової діяльності. 

У теорії права є положення, згідно з яким санкцією правової норми є 

нормативне визначення заходів державного примусу, які застосовуються у 
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випадку правопорушення і містять його підсумкову правову оцінку [69,                     

с. 312]. 

Відомо, що норми трудового права включають санкцію як 

відповідальність за порушення прав інших учасників суспільних відносин, 

що регулюються цією нормою [91, с. 13]. У числі основних ознак санкції 

виділяють примусовий характер, наявність несприятливих наслідків, що 

виникають у результаті застосування, допустимість установлення суб’єктами 

нормотворчості відповідного рівня [92, с. 8]. Система примусу в трудовому 

праві включає такі заходи: 1) заходи юридичної відповідальності, які 

охоплюють: а) заходи дисциплінарної відповідальності; б) заходи 

матеріальної відповідальності; 2) заходи захисту; 3) запобіжні заходи. Згадані 

різновиди примусу в трудовому праві розмежовуються передусім за ознакою 

мети, функціонального навантаження, а так само за низкою інших ознак, 

серед яких головною є підстава застосування [83, с. 172].  

Отже, в ході дисертаційного дослідження та проведеного аналізу 

досягнень як загальної теорії права, так і трудового права було розкрито 

природу, сутність, зміст та ознаки санкційних норм трудового права в умовах 

ринкових відносин. Аналіз досліджуваної проблеми дає змогу констатувати, 

що крапку в дискусії щодо правової природи санкцій у трудовому праві не 

поставлено, тому реформування трудового законодавства неодмінно має 

здійснюватися з урахуванням тих прогалин, що існують на сьогодні у сфері 

трудової відповідальності суб’єктів трудової діяльності, а саме: нормативне 

закріплення поняття трудових санкцій, визначення їх головних ознак, що 

дасть змогу остаточно конкретизувати основну мету та функції останніх. 

Тому усунення зазначених неточностей має бути послідовним та, в першу 

чергу, знайти своє відображення у прийнятті нового Трудового кодексу 

України, що, в свою чергу, унеможливить виникнення будь-який 

суперечностей в науковій доктрині щодо правової сутності санкцій в 

трудовому праві. 
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2.2 Підстави застосування і види санкцій у трудовому праві 

 

Актуальність даного дослідження проявляється через необхідність 

удосконалення правового регулювання трудових відносин, що становлять 

важливу основу суспільних відносин. Як галузь національного 

законодавства, трудове право перебуває на стадії реформування. Необхідне 

значення для створення належної поведінки суб’єктів цих відносин мають 

заходи правового примусу, а особливо санкції. Запровадження системи 

санкцій націлене на створення регулювання правового характеру у сфері 

трудових відносин. У свою чергу, санкції, які проявляються через механізми 

примусу, відіграють помітну роль при захисті трудових прав та їх учасників, 

є засобами забезпечення повноцінного дотримання норм трудового права та 

виконання покладених на суб’єктів трудових правовідносин обов’язків.  

Варто вказати, що на сьогодні національне законодавство у сфері 

трудових відносин щодо застосування санкцій, не в достатній мірі відповідає 

сучасним вимогам реалізації та охорони трудових прав і виконання 

обов’язків суб’єктами трудових правовідносин, а в наукових працях 

проблема санкцій у трудовому праві розкрита недостатньо. Процес 

реформування законодавства у сфері трудових правовідносин потребує 

науково-обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення системи санкцій 

цієї галузі права. 

Питання санкцій, як категорія трудового права, у наукових колах 

розглядалось у дослідженнях А.А. Абрамової, С.С. Алексєєва, Б.Т. Базилєва, 

Є.С. Белінського, С.М. Братуся, П.А. Варула, В.С. Венедіктова, 

Т.І. Ілларіонової, Д.М. Кархальова, С.В. Курильова, Д.А. Липинського, 

А.Р. Мацюка, О.І. Процевського, П.Р. Ставицького, Р.Л. Хачатурова, 

Н.М. Хуторян, Я.М. Шевченко, В.І. Щербини та інших вчених. Але у 

більшості праць тематика санкцій розглядалася побічно, переважно через 

призму юридичної відповідальності. 
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Отже, в трудовому праві санкції розглядають як заходи, що пов’язані із 

заходами правового примусу, які повинні передбачати ряд норм охоронного 

спрямування в трудовому праві, що можуть виражатись від міри наслідків 

для особи, яка неналежно виконувала покладені на неї обов’язки, що будуть 

застосовуватись до суб’єктів трудових відносин у разі настання порушення 

трудових норм. У свою чергу, санкція в рамках трудового права є охоронним 

елементом норми, який має використовуватись для захисту розпорядження, 

що міститься в диспозиції. Санкція розкриває свій зміст через примусовий 

характер, наявність наслідків несприятливого середовища, що можуть 

виникнути в процесі застосування, допустимість встановлення суб’єктами 

нормотворення відповідного рівня [93, с. 7]. 

Доцільно вказати, що система санкцій трудового права при розвитку 

трудових правовідносин завжди динамічно реагувала на зміни у соціально-

економічних умовах на теренах нашої країни. Санкції у трудовому праві 

поділяються на правовідновлювальні або їх ще називають компенсаційні та 

штрафні або каральні. Саме за цими видами санкції прийнято поділяти і в 

загальній теорії права, а з врахуванням специфіки трудового права вказані 

види санкцій становлять теоретичну основу для досліджень підстав 

застосування та видів санкцій у даній сфері. 

При врахуванні класифікаційних видів потрібно зазначити, що 

класифікація, яку розробив О.Е. Лейст, позиціонується як найбільш 

обґрунтована з позиції права, тому що враховує роль соціального 

спрямування та функції санкції. Розглядаючи питання видів санкцій, 

необхідно вказати, що при врахуванні поділу санкцій на 

правовідновлювальні (компенсаційні) та каральні (штрафні) за основу вчений 

взяв певні ознаки, за допомогою яких санкція слугує охороні правопорядку, 

забезпечує дотримання юридичних обов’язків [94, с. 106]. Дана класифікація 

розглядається з врахуванням загальної теорії права та може бути приведена 

до відповідності у сфері трудових правовідносин. Більшість дослідників 

використовують наведений поділ санкцій для подальших досліджень.  
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Досить детально розкриті класифікаційні види санкцій у трудовому 

праві в дисертаційному дослідженні Т.М. Лежнєвої. Науковець поділяє їх на 

санкції каральні, правовідновлювальні та кумулятивні [77, с. 78]. Зазначимо, 

що види санкцій у трудовому праві доцільно поділяти саме таким чином із 

позиції врахування норм трудового права та специфіки цієї галузі. 

Враховуючи наукові позиції інших дослідників, варто зазначити, що 

Є.С. Бєлінський поділяє санкції в трудових правовідносинах за сферами 

дисциплінарної та матеріальної відповідальності [95, с. 101]. Вказана наукова 

позиція не відображає всього змісту санкцій, де має бути врахована також і 

охорона, захист та реалізація прав, що допоможе забезпечити трудові 

правовідносини та стане певним об’єднуючим фактором у цьому питані. 

Д.А. Ліпінський зазначає, що правовідновлювальними чи каральними є не 

самі санкції, а функції, які вони виконують. Автор зосереджує свою увагу на 

тому, що захід юридичної відповідальності повинен здійснювати функцію як 

каральну, так і відновлювальну, бо саме захід відповідальності є одночасно і 

каральним, і відновальним, оскільки при розгляді цих властивостей санкцій 

відновлювальними функціями наділена сама юридична відповідальність, а не 

тільки один з її проявів – реалізація санкції [96, с. 36]. Необхідно 

констатувати, що однозначної позиції вчених з приводу класифікації санкції 

в трудових правовідносинах за видами не спостерігається, але їх все ж варто 

розглядати в контексті юридичної відповідальності. У трудовому праві 

найочевиднішим є поділ санкцій на дисциплінарні та матеріальні на підставі 

сутності відповідальності та мети, і дане трактування зумовлене 

переважанням у трудовому праві дисциплінарної та матеріальної 

відповідальності. 

Отже, на основі вказаних тверджень необхідно надати власну 

класифікацію видів санкцій у трудовому праві: 

  каральні санкції; 

 кумулятивні санкції;  

 дисциплінарні санкції; 
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 матеріальні санкції.  

 На нашу думку, в науковій літературі не спостерігається загального 

класифікаційного поділу, який міг би враховувати всі важливі аспекти у 

сфері трудових відносин, через те розкриття цього питання потребує 

вдосконалення та більшого рівня ґрунтовності. Тому доцільно надати 

комплексну класифікацію видів санкцій трудового права із урахування 

нормативно-правових актів та наукових поглядів у цій сфері. 

Каральні санкції в межах трудового права. Вказані санкції знаходять 

своє відображення при попередженні вчинення правопорушень, а їх 

практичне втілення відбувається з метою дотримання обов’язків. 

Безпосереднього відновлення правопорядку шляхом застосування каральних 

санкцій, як правило, не відбувається [94, с. 106-107]. Призначення штрафних 

санкцій полягає в накладанні на особу, яка вчинила певні дії, що 

проявляються в різного роду правообмеженнях та обов’язках, спеціального 

спрямування [97, с. 27]. 

У рамках трудового права з цими санкціями ототожнюється стягнення 

дисциплінарного характеру. На думку Б.А. Дьогтя, потрібно враховувати 

певний психологічний чинник при застосування санкцій, бо саме він 

допомагає розділити виховно-відновлювальні та виховно-каральні санкції, 

оскільки незалежно від виду санкцій всі вони мають спільну властивість –

виховний вплив [98, с. 47-56]. Притягнення особи, яка виконує свою трудову 

функцію на конкретному підприємстві та заподіяла шкоду майну цієї 

організації, до відповідальності повинно розглядатись як підвищена 

відповідальність матеріального характеру, а посилення її ролі проявлятись 

через каральний характер санкції. Наприклад, розрахунок з працівником у 

межах середньої заробітної плати за час прогулу чи різниця у виплатах за 

часовий період виконання нижче оплачуваної роботи, поновлення на 

попередній роботі працівника, звільненого незаконно чи переведеного на 

іншу роботу незаконним шляхом (ст. 235 Кодексу законів про працю України 

[23]). Зі сторони роботодавця санкція карального спрямування виявляється в 
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певному обов’язку оплатити змушений прогул, оскільки у період такого 

вимушеного прогулу роботодавець не отримував належного виконання 

трудової функції співробітником.  

Варто зазначити, що санкцію штрафного характеру доцільно 

розглядати через призму матеріальної відповідальності роботодавця за 

затримку розрахунку при звільненні, яка передбачена ст. 117 КЗпП України 

[23]. А згідно зі статтею 116 при невиплаті грошової суми з вини власника у 

законом встановлені строки працівникові, а також за відсутності спору про їх 

розмір підприємство, установа, організація повинні здійснити виплату 

співробітнику цього підприємства його заробіток в розрахунку середньої 

величини за час затримки [23]. Отже, такий характер санкції штрафного 

спрямування обґрунтовується тим, що у випадку затримки розрахунку при 

звільненні у працівника не виникає вимушеного прогулу, оскільки він 

отримав трудову книжку і може в будь-який час працевлаштуватися. 

Узагальнюючи сказане, варто відзначити, що результативність санкцій 

трудового права необхідно визначати як певну відповідність навантаження 

на санкцію за функціональним спрямуванням, враховувати її системи та 

підсистеми в межах трудового права та соціальну спрямованість, що 

допоможе неодмінно виконувати покладені на них функції та уникати 

непередбачуваних наслідків у разі їх застосування. 

Кумулятивні санкції трудового права. У межах цих санкцій можуть 

міститись дві або більша кількість санкцій різного роду та можливе 

об’єднання їх в одне правопорушення. Залежно від того, чи є застосування 

кількох санкцій як кумулятивної санкції правом чи обов’язком 

правозастосовного органу, кумулятивність санкцій може бути 

факультативною або обов’язковою [71, с. 168]. Як зазначає Т.М. Лежнєва, 

кумуляцію санкцій варто поділяти на формальну, яка, у свою чергу, 

поділяється на внутрішню і зовнішню, та змістовну (випадкову та 

спеціальну). Використання в широкому розумінні кумуляції санкцій, що 
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застосовуються до роботодавців, є необхідними шляхом для вдосконалення 

санкцій у межах трудового права [71, с. 168].  

Законодавство України запроваджує заборону в питанні застосування 

більше одного стягнення за схожий проступок, і дане твердження 

закріплюється в КЗпП, а дисциплінарні статути цю заборону відтворюють. 

Санкція кумуляції може бути застосована до стягнення як матеріального, так 

і дисциплінарного характеру. Варто вказати, що притягнення до 

відповідальності згідно з трудовим законодавством повинно проводитись у 

межах дисциплінарної чи матеріальної відповідальності при вчинені 

проступків, а не шляхом застосування кумулятивної санкції [92, с. 16-17]. В 

трудовому законодавстві України практично відсутні кумулятивні санкції 

щодо роботодавця, а тому запропоновано запровадження більш дієвих 

кратних матеріальних санкцій. Тому можна зазначити, що кумуляція санкцій 

в трудовому праві практикується тоді, коли є можливість їх об’єднання в 

одну складову при застосуванні за одне і теж правопорушення 

дисциплінарного характеру, яка передуватиме наслідкам цього в 

подальшому. 

На підставі дослідження ефективності дії кумулятивних санкцій у 

випадку відсторонення від роботи, позбавлення преміювання та інших 

заохочувальних виплат необхідно проводити нормативну діяльність, яка 

сприятиме встановленню норм трудового права.  

На основі представлених тверджень слід вказати, що за допомогою 

аналізу норм законодавства у сфері трудових відносин результативність 

впливу на працівника санкцій залежить від рівня правосвідомості цих 

санкцій, а також складових, які носять другорядний характер, а саме: 

культура правового спрямування, морально-етичні установки та належна 

позиція працівника при виконанні покладених на нього трудових обов’язків. 

Отже, на даному етапі розвитку суспільства та сфери трудових відносин 

зокрема варто запроваджувати оновлену систему, яка відповідатиме 
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соціально-економічним реаліям та допоможе запроваджувати санкції у 

трудових відносинах з правової точки зору. 

Дисциплінарні санкції в трудовому праві. Нормами трудового права 

передбачено, що обов’язком працівника є дисциплінарна відповідальність 

перед власником або уповноваженим ним органом за скоєний ним проступок. 

Дисциплінарна відповідальність являє собою один із видів юридичної 

відповідальності та полягає в рядів обов’язків працівника відповідати перед 

роботодавцем за вчинений проступок дисциплінарного характеру, суть якого 

полягає в неналежному виконанні трудових обов’язків і може передбачати 

стягнення, які передбачені національним законодавством [99, с. 23]. Отже, в 

трудових правовідносинах працівник несе дисциплінарну відповідальність 

тільки перед роботодавцем, а останній – перед співробітником. У свою чергу, 

законодавство виділяє два види дисциплінарної відповідальності: загальну і 

спеціальну.  

І.С. Самощенко та М.Х. Фарукшин зближують матеріальну й 

дисциплінарну відповідальність і вважають, що і та, й інша – це 

відповідальність працівника за порушення трудової дисципліни, а тому ці 

види відповідальності можна умовно іменувати дисциплінарно-матеріальною 

відповідальністю [100, с. 197-200]. Дисциплінарні санкції варто поділяти за 

колом осіб, до яких вони застосовуються, на загальні та спеціальні; саме 

загальні викладені в положеннях КЗпП України. Вони можуть бути 

застосовані до всіх працівників, незалежно від професії та займаної посади. 

Спеціальні можуть бути приведені в дію лише на підставі дисциплінарних 

статутів та положень, в яких детально окресленого коло працівників та 

вказані категорії, до яких такі санкції можуть бути застосовані. 

 На основі цього слід вказати, що дисциплінарна відповідальність 

загального спрямування передбачається статтями 147-152 КЗпП України. 

Підставою для дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок, 

де стороною такого проступку є протиправна поведінка особи, яка перебуває 

у трудових відносинах з роботодавцем або уповноваженим ним органом.  
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Дисциплінарна відповідальність за загальним спрямуванням не 

встановлює невиконання громадських доручень та недодержання правил 

поведінки як моральних, так і етичних. У КЗпП положенням статті 147 

передбачаються такі види стягнення: догана та звільнення. Слід враховувати 

той факт, що за недотримання трудової дисципліни та її порушення до 

співробітника може бути застосовано тільки один вид вказаного стягнення і 

тільки органом чи особою, в яких є право прийому працівника на роботу 

(обрання, затвердження чи призначення на посаду) [23]. Враховуючи даний 

нормативно-правовий акт, варто сказати, що після виявлення факту 

правопорушення, але не пізніше 1 місяця з дня його виявлення, не 

враховуючи часу тимчасової непрацездатності працівника або перебування 

його у відпустці, може бути застосоване дисциплінарне стягнення, але не 

пізніше шести місяців із дня вчинення його. Стягнення повинного бути 

належним чином оформлене роботодавцем у вигляді наказу чи 

розпорядження і після того передане працівнику. 

Протягом дії дисциплінарного стягнення, відповідно до статті 151 

КЗпП, до цього працівника не можуть застосовуватися заходи заохочення 

[23]. Дисциплінарна відповідальність спеціального характеру застосовується 

тільки для певних категорій працівників. Наведена дисциплінарна 

відповідальність відрізняється від загальної більш широким змістом 

дисциплінарного проступку та складнішими санкціями. Так для категорій 

працівників у рамках їх трудових обов’язків обов’язковими є моральні 

норми, це може стосуватись державних службовців, працівників прокуратури 

та суду, які виконують функції виховного характеру. 

Порушення морально-етичних норм не тільки під час робочого часу 

може скласти підставу для притягнення вищезазначених працівників до 

дисциплінарної відповідальності, аж до звільнення з посади. Зокрема 

нормативно-правовими актами спеціального призначення закріплюється інші 

види цього стягнення. Якщо звернутись до історичного минуло, то проблема 

дисциплінарного впливу та заходів проявлялась через зміцнення трудової і 
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службової дисципліни за допомогою запровадження нормативних документів 

[101; 102]. При цьому запроваджувались заходи, які спрямовувались на 

уникнення в подальшому порушення трудового розпорядку, а саме: 

неотримання додаткової відпустки за безперервний стаж роботи повністю 

або частково працівниками, які вчинили прогул; ненадання порушникам 

трудової дисципліни путівок пільгового характеру до санаторіїв, а також 

перенесення таким особам черги на одержання житлової площі; скорочення 

часу відпустки із врахування днів, які були визнані прогулом; пониження 

кваліфікаційних розрядів осіб за грубе порушення технологічної дисципліни, 

що при неналежних діях цієї особи призвели до суттєвого зниження якості 

продукції, яка ним була вироблена; скасування премії. 

 У Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку 

встановлювалися такі заходи дисциплінарного впливу за прогул, як 

зменшення в межах, установлених законодавством, одноразової винагороди 

за вислугу років чи неможливість отримання надбавки на строк до трьох 

місяців, а також позбавлення повністю або частково винагороди за 

результатами роботи за рік за прогул. На сьогоднішній день система стягнень 

дисциплінарного характеру, встановлена КЗпП України та приведена до 

мінімального закріплення на цьому законодавчому рівні, не дозволяє в 

повній мірі результативно запроваджувати дисциплінарні стягнення. Отже, 

проблема трудової дисципліни не втрачає своєї актуальності, а заходи 

дисциплінарного впливу стають об’єктом уваги роботодавців та досить часто 

ними застосовуються, але не завжди правомірно. 

Тому важливою умовою продуктивного запровадження санкцій є 

наявність системи диференціації, яка допоможе структурувати стягнення за 

різними ступенями тяжкості в трудовому праві та не буде пов’язуватись із 

звільненням працівника. Якщо говорити про спеціальні санкції, то при їх 

застосуванні спостерігається збільшення кількості структурних елементів та 

їх неузгодженість. 
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Матеріальні санкції в трудовому праві. У трудовому праві вказаний 

вид санкцій потрібно розглядати через матеріальну відповідальність, під 

якою розуміють обов’язок однієї сторони трудового договору, працівника 

або власника, відшкодовувати іншій стороні шкоду, заподіяну внаслідок 

неналежного виконання трудових обов’язків у встановленому законом 

порядку і розмірах [103, с. 411]. За суб’єктом вказані санкції можна поділити 

на санкції матеріальної відповідальності працівника та роботодавця. Ці 

санкції знаходяться у функціональній залежності від обсягу порушеного 

права. На думку О.С. Йоффе, для реалізації принципу всього відшкодування 

потрібно, щоб обсяг відповідальності за своїм вираженням в кількісному 

розмірі збігався із завданими збитками [78, с. 238], а саме розмір в межах 

порушеної норми права має відображатись у відношенні математичного 

характеру і бути пов’язаним із розмірами застосовуваної санкції [104, с. 110].  

Згідно з представленими ознаками матеріальні санкції у трудовому 

праві мають певну самостійність щодо цивільно-правових 

правовідновлювальних майнових санкцій та проявляються через повну 

матеріальну відповідальність працівників (ст. 134 КЗпП України) [23], в 

окремих випадках матеріальну відповідальність роботодавця за ст. 235 КзпП 

України [23]. Слід зазначити, що у межах трудового права матеріальна 

відповідальність працівника обмежується лише шкодою прямого характеру, а 

санкція у вигляді відшкодування моральної шкоди застосовується лише до 

роботодавця. Обмеженими санкціями є такі, при застосуванні яких 

поновлення порушеного права проявляється в меншій мірі, ніж сама шкода 

завданих збитків.  

Санкція матеріального характеру, що може бути застосована до особи, 

яка працює на підприємстві чи установі, визначається положеннями 

законодавства та лімітується розміром середнього місячного заробітку 

працівника (ст. 132, 133 КЗпП України). Про існування матеріальної 

відповідальності підвищеного характеру вказують такі дослідники як 

Н.М. Хуторян [105, с. 8], та О.М. Коротка, що надають обґрунтування 
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матеріальної відповідальності та її поділу на обмежену (в межах середнього 

місячного заробітку), повну та підвищену [106, с. 74]. Останню, як вид 

матеріальної відповідальності, виокремлює і Л.І. Суровська [107, с. 12]. 

Таким чином, матеріальні санкції трудового права можливо поділити на 

обмежені, співрозмірні та підвищені, а останні слід розглядати з позиції 

кумулятивності, виділяючи їх відновлювальний і штрафний характер. 

Нормативна закріпленість у трудовому законодавстві підвищених 

санкцій є досить неоднозначною, тому що згідно з Законом України «Про 

визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації 

розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою 

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» [108] 

збитки, завдані підприємству розкраданням, пошкодженням низки цінностей 

та їх товарно-матеріальної складової, або якщо вони були допущені при 

неправильному дотримані спеціальних правил та інструкцій, повинні 

компенсуватись у подвійному розмірі.  

Працівник у сфері трудових відносин є суб’єктом правопорушення 

майнового характеру, який володіє трудовою правосуб’єктністю та 

знаходиться у відносинах із роботодавцем на підставі трудового договору чи 

контракту. Варто зазначити, що крім особи, яка відноситься до 

адміністративного персоналу як спеціального суб’єкта відповідальності [109, 

с. 212], до суб’єктів матеріальної відповідальності у сфері трудових відносин 

слід віднести: працівників, що досягли 18-річного віку, з якими укладаються 

договори про повну матеріальну відповідальність; осіб, на яких у 

відповідності до законодавства покладена повна матеріальна 

відповідальність; працівників, які виконують операції з певним видом 

цінностей і несуть матеріальну відповідальність на підставі Закону України 

№ 217/95-ВР [108].  

Працівник може бути суб’єктом трудового майнового правопорушення 

протягом всього часу роботи на підприємстві до звільнення з нього. З 

моменту звільнення, яке має бути підтверджене наказом, особа припиняє 
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виконувати функцію трудового спрямування і перестає бути суб’єктом 

трудового майнового правопорушення [110, с. 62]. Якщо з якихось причин 

об’єктивного чи суб’єктивного характеру роботодавець не надає звільненій 

особі трудової книжки, а днем звільнення вважається день видачі цього 

документа, і саме у цей час працівник заподіє майнову шкоду підприємству, 

то відповідальність за завданні збитки повинна наставати за цивільним 

правом, тому що працівник фактично не виконував трудову функцію. 

Враховуючи викладені положення, можна стверджувати, що трудове 

правопорушення як факт об’єктивної дійсності є важливою підставою 

матеріальної відповідальності працівників.  

Отже, санкції трудового права матеріального спрямування поділяють за 

складовою їх співрозмірності із завданою шкодою, а особливістю 

матеріальних санкцій є переважання серед них обмежених санкцій, які 

застосовуються за загальним правилом. Тому доцільно вказати, що система 

санкцій матеріальної відповідальності повинна в повній мірі розкривати 

важливість та співвідношення трудових інтересів працівника і роботодавця,  

забезпечуючи особі, яка виконує трудові обов’язки, більш сприятливі умови 

праці. Реформування трудового законодавства повинно проводитись із 

врахуванням правових гарантій наданих працівникові. 

 У межах даного дослідження варто зазначити, що підстави 

застосування санкцій у трудовому праві, здійснюються згідно з санкціями 

відповідальності як до працівника, так і роботодавця, які передбачені 

законодавством України про працю [23]. Досить часто під підставами 

юридичної відповідальності розуміють такі правові категорії як шкода, 

протиправність, причинний зв’язок між ними, а також вина суб’єкта 

трудових правовідносин. У цьому контексті доцільно вказати, що правова 

відповідальність у сфері трудового права та санкції, які передбаченні за неї, 

проявляються через дисциплінарну та матеріальну відповідальність. 

 Дисциплінарна відповідальність та санкції, які можуть бути 

застосовані в даному випадку, регулюються кількома документами, 
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включаючи закони, підзаконні акти, а також внутрішні нормативи 

роботодавців, наприклад, правила трудового розпорядку. Однак основними, 

базовими видами стягнення за порушення трудової дисципліни відповідно до 

норм КЗпП є догана і звільнення [23]. На практиці ж окремими статутами і 

положеннями про трудову дисципліну передбачені й інші дисциплінарні 

стягнення, в т. ч. спеціальні. 

 При притягненні до дисциплінарної відповідальності працівника 

важливо враховувати наявність всіх елементів дисциплінарного проступку, а 

саме: суб’єкта, яким є фізична особа, що перебуває у трудових 

правовідносинах та вчинила порушення трудової дисципліни, об’єкта в 

рамках трудової дисципліни, а також суб’єктивну та об’єктивну сторони, де 

перша проявляється через наявність вини працівника, а остання показує себе 

через поведінку суб’єкта, що виражається в діях або бездіяльності 

працівника. В трудовому праві передбачені такі підстави застосування 

санкцій:  

 порушення трудового законодавства; 

 вчинення дисциплінарного проступку; 

 порушення трудової дисципліни, а не правил трудового 

розпорядку; 

 вина чи непрямий умисел (порушення норм техніки безпеки 

працівником на підприємстві). 

На основі проаналізованих підстав застосування санкцій в трудовому 

праві варто вказати, що загальними підставами притягнення до 

дисциплінарної відповідальності є наявність дисциплінарного проступку, а 

саме додержання умов, що передбачені законодавством. Положення, які 

викладені в Кодексі законів про працю, є досить застарілими та не 

відображають всіх підстав для притягнення до відповідальності 

дисциплінарного характеру, а в проекті Трудового кодексу здійснено 

уточнення щодо питання притягнення до відповідальності, але не в повній 

мірі розкрито зміст дисциплінарного правопорушення. 
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Матеріальна відповідальність проявляється через трудові 

правовідносини та виникає між їх суб’єктами, а саме між роботодавцем та 

працівником. Вказана відповідальність враховує неотримані прибутки і 

запроваджується за завдану пряму та дійсну шкоду. Тому на основі 

вищевикладеного матеріальна відповідальність у трудових правовідносинах 

розкривається через трудове правопорушення, елементами якого є сукупність 

одночасно чотирьох умов:  

 прямої дійсної шкоди;  

 протиправної поведінки (діяння чи бездіяльність) працівника;  

 причинного зв’язку між шкодою та протиправною поведінкою 

працівника;  

 вини. 

Тому підставою матеріальної відповідальності є трудове 

правопорушення сторін у межах трудових відносин за діяння, яке має 

протиправний характер чи передбачає неправомірне виконання сторонами 

своїх обов’язків, що спричинило заподіяння матеріальної чи шкоди 

немайнового характеру іншій стороні трудових відносин, відповідальність за 

яку передбачена нормами трудового права (ч. 1 ст. 130 КЗпП України) [23]. В 

межах матеріальності відповідальності виокремлюють такі санкції, які 

застосовують до роботодавця. Положення ч. 2 ст. 235 Кодексу законів 

України про працю суттєво обмежують розмір відшкодування роботодавцем 

шкоди, заподіяної працівникові незаконним звільненням або переведенням 

[23]. 

При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає 

трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові 

середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за 

час виконання роботи, оплата за яку проводиться із врахуванням нижчої 

позначки схожої праці. Чинне законодавство передбачає матеріальну санкцію 

у вигляді нарахувань особі середнього заробітку за час вимушеного прогулу, 

але не більше як за один рік (або за часовий період прогулу, який є 
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вимушеним, якщо така справа розглядається значно більше календарного 

року не з вини працівника). Дане застосування санкції не є результативним, 

оскільки проявляється через виплати, які обмежуються середнім заробітком 

за час вимушеного прогулу [111].  

Підставами застосування санкцій матеріальної відповідальності 

роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові, є такі трудові майнові 

правопорушення: 1) недотримання права на працю працівника, а саме при 

порушені правил прийому на роботу чи переведення на іншу роботу, 

протиправного відсторонення від виконання покладених трудових обов’язків 

та недодержанні положень законодавства про підстави і порядок звільнення 

працівника); 2) неналежне забезпечення безпечних умов праці для 

працівників, що може призвести до ушкодження здоров’я працівника при 

виконанні трудових обов’язків, його каліцтва, смерті; 3) заповнення 

документів роботодавцем та їх видача працівникові з порушенням норм 

нормативно-правових актів про працю, неналежне оформлення на роботу, 

при звільненні необґрунтована затримка видачі трудової книжки чи інших 

документів, які регулювали трудові правовідносини між суб’єктами 

трудового права; 4) незабезпечення збереження особистих речей працівника 

під час роботи (у випадках їх зіпсування, знищення, крадіжки) [112]. 

Отже, на основі проведеного дослідження вважаємо вкрай важливим та 

необхідним передбачити при реформуванні законодавства відповідальність 

роботодавця за шкоду, заподіяну працівнику або групі працівників. У рамках 

трудового договору варто врахувати відповідальність юридичного характеру 

роботодавця при виплаті заробітної плати із затримкою, визначенні розміру 

матеріальної шкоди. Тому закріплення нормативного характеру та 

визначення загальних підстав матеріальної відповідальності працівника та 

роботодавця є необхідним етапом для вдосконалення правового регулювання 

в питанні визначення підстав для застосування санкцій в трудовому 

законодавстві.  
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Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що санкції трудового права 

можуть бути класифіковані за багатьма підставами, що розкривають ряд 

важливих особливостей як санкцій трудового права взагалі, так і окремих їх 

видів. Представлений поділ санкцій дозволяє говорити про 

багатофункціональність, яка виражається в тому, що значній частині 

матеріальних санкцій притаманний каральний ефект. Але в межах цього 

дослідження вказані санкції розглядались окремо, що забезпечило повноту та 

злагодженість при вивчені вказаної проблеми. В подальшому для 

повноцінного функціонування інституту санкцій в межах трудового права в 

новому Трудовому кодексі України має бути враховано всі особливості 

санкцій для уникнення колізій при застосуванні їх на практиці.  

 

2.3 Санкції у трудовому праві: проблеми та шляхи удосконалення 

 

З огляду на те, що Україна знаходиться на шляху реформування усіх 

суспільно-правових інститутів, важливого значення набуває питання 

визначення основних законодавчих прогалин, оскільки саме це сприятиме 

швидкому процесу реформування законодавства. Конституційно закріплене 

право на працю надає рівні можливості усім громадянам розвивати свою 

особистість, а також отримувати гідну винагороду за здійснення трудової 

діяльності.  

Актуальним питанням на даний момент є теоретико-правовий аналіз 

основних засобів впливу на порушників у сфері трудових правовідносин – 

санкцій. Дані засоби правового регулювання поведінки учасників трудо-

правових відносин є важливим аспектом при реалізації принципу 

справедливості.  

Дослідження цих питань є вагомим, оскільки трудо-правові санкції 

посідають особливе значення у правничій науці. Науковцями було 

недостатнім чином досліджено саме тематику визначення проблем, а також 
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шляхів їх розв’язання, хоча дані проблеми присутні в інституті 

відповідальності та безпосередньо в аспектах застосування санкцій. 

Аналіз законодавчо закріплених санкцій разом із науковими позиціями 

вчених-теоретиків у галузі трудового права та інших дисциплін створить 

достатнє підґрунтя для формування висновків і пропозицій щодо вирішення 

існуючих проблем. 

Переходячи до дослідження, варто неодмінно зазначити, що питанню 

санкцій було приділено значно менше уваги з боку законодавців ніж іншим 

аспектам трудової діяльності. До того ж санкції у трудовому праві 

характеризуються вищим рівнем диспозитивності ніж, наприклад, цивільно-

правові санкції. 

Отже, першою проблемою інституту трудо-правової відповідальності, 

а саме проблемою санкцій, є малоефективність існуючих санкцій за 

дисциплінарні правопорушення. 

 Дисциплінарна відповідальність в якості самостійного виду 

відповідальності є необхідним чинником забезпечення належної поведінки 

учасників трудових правовідносин. До ознак дисциплінарної 

відповідальності належить наявність вчиненого дисциплінарного 

правопорушення, особливі дисциплінарні санкції, суб’єкт правопорушення, а 

також суб’єкт дисциплінарної влади, якому належить право застосовувати 

дисциплінарні санкції [72, с. 39]. З огляду на вищенаведене можна сказати, 

що існування дисциплінарної відповідальності загалом є нагальною 

потребою для будь-якою правової та демократичної держави, а її структурні 

елементи, такі як санкції, є важливими засобами у досягненні правомірності 

поведінки суб’єктів трудових правовідносин. Працівники як складові 

елементи системи будь-якого підприємства, установи чи організації 

потребують належного упорядкування, яке може бути здійснене лише за 

рахунок примусових дисциплінарних заходів.  

М.О. Міщук зазначає, що дисциплінарні санкції являють собою заходи 

впливу, які застосовуються до працівників у разі вчинення ними винного, 
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протиправного невиконання чи неналежного виконання покладених на них 

трудових обов’язків, що тягнуть за собою несприятливі наслідки для 

працівника [113, с. 26]. У цілому ми погоджуємося з позицією науковця, 

оскільки вважаємо дане положення доцільним. Однак таке визначення варто 

було б доповнити положенням про те, що ці заходи безпосередньо 

застосовуються роботодавцем. Оскільки у наведеному визначенні вказується 

на одного учасника трудових правовідносин з приводу застосування санкцій, 

то доречним було б і зазначення іншого учасника – роботодавця, так як ним і 

встановлюється вид санкцій, строк їх тривалості тощо. Окрім того, необхідно 

також додати, що таке правопорушення спричиняє негативні наслідки не 

лише для працівника, а й для роботодавця. 

Як вказує Т.М. Лежнєва, система дисциплінарних санкцій в Україні є 

занадто простою, що пояснюється недостатньо розвинутим інструментарієм 

їх застосування. На думку автора, дисциплінарні санкції, які застосовуються 

роботодавцем, становлять собою комплекс методів для забезпечення 

дотримання працівниками охорони правопорядку при здійсненні трудової 

діяльності, виховання та покарання працівників, попередження й 

недопущення нових порушень дисципліни тощо [79, с. 283]. Варто 

погодитися з думкою науковця, оскільки дана система дисциплінарної 

відповідальності є малорозвинутою та не відповідає сучасним тенденціям 

регулювання питання притягнення працівників до відповідальності і 

покарання їх. Необхідним є забезпечення належного рівня функціональності 

інституту стягнень у сфері трудових правовідносин, так як вони 

безпосередньо впливають на дотримання працівниками усіх норм та правил, 

передбачених трудовим законодавством. 

Доцільно також зазначити, що притягнення працівників до 

дисциплінарної відповідальності, а отже і застосування до них санкцій, є 

виключно правом особи, яка прийняла їх на роботу, а не її зобов’язанням 

вчиняти певні дії або застосовувати конкретні заходи щодо відновлення 

правового становища, виховання і покарання працівника. Статтею 147 
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Кодексу законів про працю встановлено, що до працівника можуть 

застосовуватися такі санкції як догана чи звільнення [23]. Тут важливо 

підкреслити диспозитивний характер норми, оскільки вона передбачає, що 

стягнення можуть застосовуватися, а значить можуть і не застосовуватися. 

Окрім того, ст. 149 передбачає, що до порушника трудової дисципліни може 

застосовуватися виключно одне стягнення за певне порушення [23]. І знову ж 

таки можна прослідкувати диспозитивність даної правової норми. У цьому і 

полягає проблема неефективності санкцій у сфері трудового права, так як для 

якісного їх застосування повинен бути встановлений достатньо суворий 

механізм, який би зобов’язав роботодавців вчиняти активні дії і 

реалізовувати санкції для виховання і покарання працівників. 

Наступною важливою проблемою санкцій у галузі трудового права є 

недостатня кількість стягнень, які передбачаються трудовим законодавством. 

Зокрема, як уже зазначалося, стаття 147 Кодексу законів про працю 

фактично встановлює два види санкцій – догану та звільнення [23]. Окрім 

того, даний кодифікований акт трудового законодавства встановлює ще й 

такий вид санкції як відшкодування матеріальної шкоди, яке визначається у 

розмірі, що не може бути більшим ніж середній заробіток працівника за 

місяць [23]. Також необхідно додати, що роботодавці, які використовують 

найману працю, можуть бути притягнуті до відповідальності та на них 

можуть бути покладені санкції у вигляді штрафів за порушення, які визначені 

у ст. 265 Кодексу законів про працю [23]. Отже, враховуючи наведені вище 

положення трудового законодавства, зазначимо, що до суб’єктів трудового 

права можуть бути застосовані наступні санкції: догана, звільнення, штраф, 

відшкодування збитків роботодавцю. Тобто, фактично існує лише 4 види 

стягнень за порушення, які вчиняються у процесі здійснення трудової 

діяльності. Вважаємо, що це є недостатнім і виключає можливість 

справедливого покарання за порушення трудових прав, свобод, законних 

інтересів тощо, оскільки обмежує можливість диференційованого підходу до 

застосування санкцій. 
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Н.М. Вапнярчук погоджується з вищенаведеним твердженням, 

доповнюючи зазначені санкції також зауваженням та пониженням у ранзі або 

класному чині [114, с. 273]. Варто зауважити, що науковець досліджувала 

дисципліну праці працівників дипломатичних відомств. Дане свідчить про те, 

що дипломатичні працівники, переважно є спеціальною категорією 

працівників – державними службовцями, а їх посади поділяються на 

категорії та ранги. З огляду на це застосування такої санкції як «пониження в 

ранзі» є доречним виключно для осіб, що працюють в органах державної 

влади чи місцевого самоврядування. 

На думку даного науковця, дисципліна є особливою передумовою для 

становлення і розвитку усіх цивілізованих демократичних держав. Будь-який 

соціум потребує достатнього рівня дисциплінованості для нормального 

організаційного забезпечення праці, а також ефективної реалізації певної 

роботи. Для будь-якого виду праці необхідним є присутність дисципліни 

праці. Суспільна робота потребує певної дисципліни, визначеного порядку, 

які необхідні для того, щоб усі спільно працюючі підлягали цій дисципліні, 

порядку, тобто, щоб кожен знав своє місце й займався тим, чим йому 

належить займатися відповідно до трудового договору, правилам 

внутрішнього розпорядку й інших локальних актів [114, с. 272]. Отже, 

враховуючи викладені позиції, можна стверджувати, що надважливим є 

питання розширення меж трудо-правових санкцій, оскільки необхідно 

належним чином застосовувати у кожному окремому випадку ту чи іншу 

санкцію. Санкції повинні бути адекватними вчиненому порушенню трудових 

прав чи обов’язків. Так як правопорушень у сфері трудових відносин, 

зокрема тих, що порушують дисципліну праці, є чимало, наявність лише двох 

санкцій за порушення трудової дисципліни є недостатнім для належного 

здійснення виховної функції. 

Ще однією проблемою санкцій у трудовому праві є відсутність 

належного механізму притягнення до відповідальності безпосередньо 
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суб’єктів господарювання – юридичних осіб та неможливість ефективного 

застосування санкцій до останніх. 

Н.М. Кондрашина вказує на те, що в Україні відсутній 

систематизований нормативний акт, що регламентував би відповідальність 

юридичних осіб, у тому числі за порушення у сфері праці. На сьогоднішній 

день вона регулюється великою кількістю нормативних актів, що спричиняє 

певні труднощі в правозастосовній діяльності державних органів. Загальні 

положення і принципи щодо відповідальності юридичних осіб в нормативних 

актах майже повністю відсутні, не врегульовано й належним чином механізм 

притягнення юридичних осіб до відповідальності [115, с. 36]. Отже, на 

підставі вищенаведеного можна констатувати, що правове регулювання 

притягнення юридичних осіб до відповідальності за трудові 

правопорушення, так само як і застосування санкцій до даних порушників, є 

недостатнім та неефективним. Законодавці не приділяють значної уваги 

нормативно-правовому забезпеченню у даному питанні, хоча юридичні особи 

відіграють важливу роль у суспільних правовідносинах, зокрема у трудових. 

Як вказує П.С. Лютіков, відповідальність юридичних осіб за вчинення 

адміністративних правопорушень, зокрема тих, що стосуються трудової 

діяльності, є необхідною та доречною. Учений зазначає, що необхідно 

імплементувати норми Російської Федерації, які визначають, що до 

відповідальності можуть бути притягнені юридичні особи, а отже до них 

можуть бути застосовані санкції за порушення у галузі праці [116, с. 636]. 

Глава ІІ Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює, 

що до відповідальності за порушення у сфері праці можуть бути притягнуті 

лише керівники, посадові особи суб’єкта господарювання [117]. О.Т. Зима, 

підтримуючи позицію щодо доцільності існування адміністративної 

відповідальності юридичних осіб, зокрема за порушення у сфері трудових 

правовідносин, наголошує на тому, що виділення в якості окремого інституту 

даного виду відповідальності характеризується високим ступенем 

практичності. Він дозволяє розмежувати притягнення до відповідальності 
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фізичних та юридичних осіб, а також, що вкрай важливо, встановити 

відповідну систему санкцій, які застосовуватимуться до юридичних осіб 

[118, с. 10]. Тобто, це дасть можливість, як стверджують науковці, притягати 

до відповідальності за порушення у сфері праці та ефективно застосовувати 

такі санкції як штрафи не лише до фізичних осіб, які займають посади 

керівників суб’єктів господарювання або до інших службових осіб, а і 

безпосередньо до суб’єктів господарювання.  

І.І. Шемелинець, передбачаючи можливість впровадження 

відповідальності юридичних осіб за порушення у сфері праці, також 

зауважує, що це зумовить виникнення нової проблеми – удосконалення 

положень щодо діяльності органу нагляду та контролю у сфері трудо-

правових відносин, який матиме повноваження стосовно притягнення до 

відповідальності й встановлення санкцій за порушення у галузі праці для 

юридичних осіб. Зокрема це викличе потребу посилення ефективності 

механізму призначення та застосування санкцій у вигляді штрафів за 

порушення норм праці, які передбачаються Кодексом України про 

адміністративні правопорушення і можуть бути вчинені як фізичними, так і 

юридичними особами [119, с. 208]. Варто погодитися з науковцем і 

відзначити, що запровадження можливості застосування трудо-правових 

санкцій до юридичних осіб обов’язково передбачає впровадження чи 

удосконалення ефективного механізму призначення та застосування цих 

санкцій. На даний момент Кодексом України про адміністративні 

правопорушення встановлено, що за фактом порушення у сфері трудових 

правовідносин Державною інспекцією України з питань праці складається 

протокол про таке порушення, а безпосереднє встановлення санкції за його 

вчинення здійснюється судом [117]. Вважаємо за доцільне зазначити, що 

такий механізм призначення санкцій передбачає достатньо довготривалий 

процес. Він потребує удосконалення і оптимізації задля прискореного 

процесу застосування трудових санкцій. 
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Для притягнення особи, у тому числі й юридичної, до відповідальності 

за порушення норм у сфері трудового права та застосування санкцій до 

останньої необхідно встановити склад даного правопорушення. 

М.В. Удод та О.Г. Літус зазначають, що до складу адміністративного 

правопорушення, зокрема щодо порушення норм у сфері праці, входять: 

 об’єкт правопорушення; 

 суб’єкт правопорушення; 

 об’єктивний бік, який являє собою зміст правопорушення; 

 суб’єктивний бік, яким прийнято вважати емоційно-психологічне 

становище особи-порушника у момент вчинення правопорушення [120,                 

с. 92]. 

Отже, для правопорушення у сфері праці, як і для будь-якого іншого 

порушення прав, свобод та законних інтересів, характерним є наявність 

чотирьох основних елементів, які становлять склад або зміст злочину чи 

правопорушення. 

Науковці залишають відкритим питання, чи є вина юридичної особи 

необхідним елементом. Підхід, який переважає серед науковців, полягає в 

аналізі вини юридичної особи в якості явища суб’єктивного, що 

характеризується спільною провиною посадових чи фізичних осіб, які 

представляють інтереси певної юридичної особи та здійснюють від її імені 

певні юридичні дії. Вчені зазначають, що для встановлення вини юридичної 

особи потрібно дослідити зв’язок її безпосередніх дій з діями відповідних 

фізичних осіб, які входять до її складу. Якщо юридичним фактом, що лежить 

в основі протиправних дій юридичної особи, є дії фізичних осіб, дії 

юридичної особи вважаються винними. Якщо ж такою основою є фактичні 

обставини, виникнення яких не залежить від волі і свідомості осіб, які 

входять до складу юридичної особи, дії останньої вважати винними не 

можна. При цьому визначення вини юридичної особи слід виводити саме 

через зв’язок між діями фізичних осіб, які входять до складу юридичної 

особи і протиправними діями власне юридичної особи. Адже саме дії 
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фізичних осіб – працівників юридичної особи, можуть викликати 

протиправні дії останньої, навіть не будучи протиправними. Водночас 

протиправні дії фізичних осіб, що стали причиною протиправних дій 

юридичної особи, в багатьох випадках є самостійними правопорушеннями і 

тягнуть за собою відповідальність безпосередньо цих осіб [120, с. 93]. 

Вважаємо правильною таку позицію авторів, її практичне використання 

повинно належним чином урегулювати питання ефективного застосування 

санкцій у трудовому праві. Якщо дії певних керівників, посадових осіб 

порушують права, свободи і законні інтереси усіх працівників підприємства, 

установи чи організації, то безпосередньо необхідно застосовувати санкції до 

юридичної особи. 

Також однією з  досліджуваних проблем є відсутність у трудовому 

законодавстві конкретних санкцій за нанесення моральної шкоди 

працівникові. 

Як вказує С.В. Селезень, відшкодування моральної шкоди працівнику є 

особливим видом юридичної відповідальності роботодавця за порушення 

трудових прав працівника, яке здійснюється при наявності підстав, що 

обумовлюють її настання. Фактичною підставою настання такої 

відповідальності щодо роботодавця, як стверджує науковець, є скоєння 

трудового правопорушення [121, с. 167]. Тобто автор допускає наявність 

даного виду юридичної відповідальності роботодавця і тим самим передбачає 

наявність відповідних санкцій за дане правопорушення. З огляду на сучасні 

тенденції до всебічного захисту трудових прав та обов’язків працівників 

виникає передумова для запровадження спеціальних санкцій, які б 

передбачали покарання роботодавця за заподіяння моральної шкоди 

працівникові, оскільки на даний момент вони відсутні. 

Як вказує С.М. Воробйов, усі держави мають забезпечувати ефективну 

охорону прав людей, які зазнають порушень дискримінаційного характеру. 

Основним засобом у правовому захисті є компенсація за моральну шкоду, 

яка є заходом забезпечення соціальної справедливості. Дискримінаційні 
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прояви обмежують та порушують права, свободи і законні інтереси людини 

та громадянина, що спричиняє дисбаланс суспільних правовідносин та 

ускладнює розвиток останніх. Більше того, дискримінаційні прояви можуть 

стати передумовою значних соціальних конфліктів. Дані правопорушення 

мають переслідуватися нормами законодавства й держава повинна 

забезпечувати людей гарантіями дотримання цих норм, зокрема шляхом 

надання гарантії на отримання моральної компенсації [122, с. 26]. Повністю 

поділяємо думку автора, оскільки вважаємо її конструктивною. Проблема 

дискримінаційних проявів, зокрема у сфері трудових правовідносин, є 

нагальною та потребує відповідної реакції з боку держави. Людина зазнає 

впливу на психічний та емоційний стан через вчинення щодо неї 

дискримінаційних правопорушень, а тому потребує здійснення належних 

заходів і забезпечення її додатково гарантією на моральну компенсацію. 

Актуальним питанням на теперішній час є захист учасників трудових 

правовідносин, а саме працівників, як менш захищених їх суб’єктів , від 

дискримінаційних проявів з боку роботодавців. Д.А. Паньков наголошує на 

тому, що заборона дискримінації у сфері праці визнано міжнародною 

спільнотою і закріплено у міжнародних актах. Так, Декларація МОП 1998 

року проголошує недопущення дискримінації у сфері праці та занять одним 

із базових принципів правового регулювання трудових відносин [58; 53,               

с. 336]. Тобто принцип заборони дискримінації у трудовому праві визнано 

одним з пріоритетних, відповідно до прийнятих міжнародно-правових актів у 

сфері праці. Зважаючи на це, порушення даного принципу вимагає 

відповідного реагування, а також відновлення порушених прав і свобод 

працівників. Трудове правопорушення, що стосується дискримінаційних 

проявів з боку роботодавців до працівників, передбачає заподіяння не лише 

матеріальної шкоди, такої як, наприклад, упущена вигода працівника, а й 

настання негативних наслідків морального характеру щодо працівників. 

Стаття 237-1 Кодексу законів про працю встановлює, що роботодавець 

відшкодовує моральну шкоду працівникові у разі, якщо порушення 
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трудового законодавства призвели до моральних страждань, втрати 

нормальних життєвих зв’язків останнього тощо. У цій статті, зокрема, 

встановлюється, що санкції, які застосовуються до роботодавця щодо 

відшкодування даного виду шкоди, передбачаються законодавством, так 

само як і порядок їх застосування [23]. Отже, безпосередньо основним 

нормативно-правовим актом у сфері трудових правовідносин визначаються 

лише загальні аспекти щодо відшкодування моральної шкоди працівникові. 

Відсутні будь-які зазначення щодо санкцій за правопорушення у сфері 

трудової діяльності, які спричинили настання негативних наслідків у вигляді 

моральної шкоди, завданої працівникам. Це є значною прогалиною інституту 

санкцій у трудовому праві і вимагає удосконалення правового регулювання у 

даній сфері. 

Наступною проблемою є неможливість встановлення, конкретизації чи 

доповнення санкцій шляхом колективно-договірного регулювання трудових 

правовідносин.  

Як зазначає Т.Н. Шкода, багато країн Європейського Союзу 

використовують колективні договори в якості джерел трудового права, а в 

декількох державах-членах ЄС локальні акти правового регулювання у сфері 

праці навіть переважають законодавчі акти в галузі трудового права. На 

думку науковця, колективні договори регулюють практично усі аспекти 

праці на відповідному підприємстві, в певній установі чи організації [123,                

с. 194]. Автор відмічає важливість даного інституту трудового права і ми 

абсолютно погоджуємося з цим твердженням. Аналіз європейського 

законодавства показує, що розвинуті країни Європи застосовують дану 

форму правового регулювання трудових правовідносин як основну. За 

допомогою колективно-договірного регулювання можливо упорядкувати та 

конкретизувати абсолютно усі аспекти трудових правовідносин, зокрема і 

щодо застосування санкцій. 

О.М. Ярошенко наголошує на тому, що локальні нормативно-правові 

акти, які є результатом соціального партнерства працівників, роботодавців і 
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органів держави та зовнішнім вираженням колективно-правового 

регулювання трудових правовідносин, достатньо відомі не тільки трудовому 

праву, а й іншим галузям національного права вже протягом довгого 

проміжку часу. Автор зазначає, що юристи-науковці завжди цікавилися 

аналізом проблематики правової регламентації внутрішньо-організаційними 

актами [124, с. 131]. Варто погодитися з науковцем та зазначити, що питанню 

колективно-правового регулювання трудової діяльності приділяється значна 

увага серед вчених-правознавців, а існуючі проблеми даного інституту 

трудового права актуалізують дані дослідження, зокрема і наше. 

Ефективне поєднання правового регулювання на централізованому та 

локальному рівні є основною засадою належного функціонування трудових 

правовідносин як складової частини національного права нашої держави 

[125, с. 50-51]. Це пояснюється тим, що правове регулювання на місцях або у 

межах певної галузі народного господарства характеризується певною 

деталізацією загальнонаціональних положень трудового права в залежності 

від існуючих тенденцій розвитку трудових правовідносин. Колективно-

договірне регулювання дозволяє максимально точно упорядкувати певні 

трудові відносини з урахуванням їх характеру. 

Як зазначено у ст. 13 Кодексу законів про працю України до змісту 

колективного договору, який фактично здійснює локальне регулювання 

відносин у сфері праці, належать зміни в організації виробничої та іншої 

трудової діяльності, забезпечення продуктивності праці, регулювання усіх 

аспектів оплати праці, умов та охорони останньої тощо [23]. Проте у даній 

нормі відсутні будь-які зазначення щодо регулювання відповідальності 

працівників, зокрема дисциплінарної відповідальності. Більше того, не 

знайшло свого відображення й положення щодо можливості самостійного 

встановлення санкцій безпосередньо на локальному рівні, в межах 

відповідного підприємства, установи чи організації. 

Практично ідентичним чином закріплено зміст колективних договорів 

та угод в однойменному Законі України [50]. Однак у даному нормативно-
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правовому акті національного трудового законодавства закріплено 

положення щодо заборони дискримінації. Тобто сторонами при укладенні 

колективних договорів можуть встановлюватися норми щодо регулювання 

принципу заборони дискримінації, однак не зрозуміло, якими засобами та у 

який спосіб вони будуть здійснюватися. Дана законодавча невизначеність і 

відсутність конкретики зумовлює існування неможливості запровадження 

санкцій за порушення трудових правовідносин безпосередньо на 

підприємстві.  

Колективно-договірне регулювання трудової діяльності передбачає 

деталізацію, конкретизацію та покращення загальноправових норм трудового 

права на загальнодержавному рівні, на рівні галузі чи підприємства. Проте, 

як можна побачити з вищенаведеного, у законодавстві відсутні чітко 

закріплені положення щодо застосування такого механізму при застосуванні 

санкцій. Роботодавці та працівники позбавлені можливості самостійно 

диференціювати існуючі у законодавстві санкції та встановлювати нові 

безпосередньо у колективному договорі. Це призводить до порушення 

принципу справедливості. Адже, встановлюючи певні привілеї для 

працівників у колективних договорах та угодах, які є сприятливішими ніж 

законодавчо закріплені, роботодавець повинен також мати певні гарантії 

забезпечення ефективного виконання працівниками своїх трудових функцій, 

якими є санкції, оскільки останні здійснюють превентивну функцію і 

стимулюють працівників до належного виконання ними своєї трудової 

діяльності.  

Останньою і однією з основних проблем у питанні встановлення та 

застосування санкцій в сфері трудових правовідносин є відсутність 

системності та узгодженості норм трудового законодавства у цій сфері. 

Сучасний стан законодавчої бази, яка регулює відносини у сфері праці, 

характеризується розгалуженістю, відсутністю чіткої структурованості та 

ієрархії, неефективним механізмом застосування норм трудового права та 

реалізації загальних цілей і завдань трудового законодавства, що не 



 110 

відповідає сучасним тенденціям розвитку трудових правовідносин [126, с. 

36]. Вищенаведене пояснюється застарілістю джерельно-правової бази 

України, зокрема у сфері трудового права, та застосування санкцій за 

порушення норм останнього. Зміни та удосконалення трудового 

законодавства відбувалося поступово і здійснювалося без дотримання 

принципу системності, узгодженості та упорядкованості. 

Н.Ю. Щербюк з цього приводу вказує на те, що принцип системності та 

узгодженості відіграє важливу роль у вдосконаленні системи національного 

трудового законодавства. Суспільно справедливе нормативно-правове 

регулювання трудових, а також суміжних з ними правовідносин у поєднанні 

із співвідношенням норм трудового права із реаліями сьогодення є основним 

завданням трудового права. Виконання останнього безпосередньо пов’язане 

із запровадженням високого рівня структурованості та 

внутрішньоорганізаційної узгодженості норм трудового права. Більше того, 

важливим є функціональне поєднання трудо-правових норм між собою, а 

також взаємодія їх з нормами інших галузей права [127, с. 165]. Тобто 

важливо гарантувати організаційне забезпечення норм трудового права з 

метою їх ефективного застосування та захисту. У зв’язку з цим варто 

відзначити, що безпосередньо норми, які стосуються санкцій у трудовому 

праві, також потребують систематизації та узгодженості. 

В.С. Венедиктов вказує на те, що на теперішній час науці трудового 

права України властива достатньо об’ємна кількість проблем, які обумовлені 

виникненням сучасних соціальних та економічних правовідносин. Багато 

складових частин понятійно-категоріального апарату трудового 

законодавства втратили актуальність у зв’язку з активним розвитком 

ринкових відносин і поява абсолютно інноваційних дефініцій та 

правовідносин вимагає адекватного нормативно-правового закріплення і 

всебічного регулювання. Через це, відзначає науковець, варто здійснювати 

пошук методів та шляхів вирішення цих проблем, оскільки вони сприятимуть 

ефективному становлення громадянського суспільства, так як будь-який 
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громадянин нашої держави реалізує конституційно закріплене право на 

трудову діяльність. Важливу роль у даному питанні відіграє правильний 

зміст та структурованість трудо-правових норм [128, с. 16]. Необхідно 

погодитися з даною позицією, оскільки вона точно відображає теперішній 

стан трудового права України як галузі. Важливим є ефективне розміщення 

норм останнього задля забезпечення максимального рівня системності й 

упорядкованості трудових правовідносин. 

Аналізуючи Кодекс законів про працю України, можна зробити 

висновок про те, що норми, які безпосередньо стосуються питання санкцій у 

трудовому праві, розпорошені по всьому кодифікованому акті трудового 

законодавства, а також знаходять своє відображення в нормах інших галузей 

права, таких як, наприклад, адміністративне право. 

Глава Х Кодексу законів про працю України містить положення, які 

регулюють питання дисципліни праці, зокрема й застосування санкцій у разі 

порушення останньої [23]. Питання санкцій за нанесення матеріальних 

збитків роботодавцю працівниками підприємства, установи чи організації 

закріплені у попередній главі вищезазначеного Кодексу [23]. А норма, яка 

визначає відповідальність роботодавців за порушення прав працівників у 

сфері трудової діяльності, взагалі розміщена в останній главі, яка стосується 

нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю [23]. 

Вищенаведене надає змогу зробити висновок, що питанню санкцій у 

трудовому праві приділено недостатньо уваги законодавцем.  

Наведені положення зумовлюють прийняття відповідного спеціального 

нормативно-правового акта і включення його у зміст Кодексу законів про 

працю України шляхом кодифікації. Прийняття окремого законодавчого 

документа у сфері трудо-правових санкцій надасть змогу узагальнити та 

структурно розмістити усі правові норми, які стосуються питання 

застосування санкцій до працівників за порушення останніми норм і правил 

під час здійснення ними своєї трудової діяльності. Відповідно, посилиться 

рівень систематизації трудового законодавства та упорядкованості норм 
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останнього. Такий захід забезпечить ефективне і результативне теоретичне 

ознайомлення з даним інститутом трудового права, а також надасть змогу 

належним чином застосовувати правові норми, що стосуються санкцій, на 

практиці. 

Таким чином, розглянувши основні проблеми нормативно-правового 

забезпечення застосування санкцій у трудовому праві за порушення норм у 

цій сфері, зазначимо, що важливим аспектом даного дослідження є питання 

встановлення шляхів вирішення проблем національного трудового 

законодавства, а отже, і вирішення проблем у частині належного 

забезпечення санкцій та їх застосування щодо порушників трудових прав та 

обов’язків. 

Враховуючи вищенаведене, вважаємо, що першим шляхом розв’язання 

проблеми неефективності трудо-правових санкцій є встановлення 

імперативного характеру правових норм щодо застосування як 

дисциплінарних, так й інших санкцій у трудових правовідносинах. Зокрема, 

пропонується удосконалити правові норми, які регулюють дане питання 

шляхом зміни формулювання «може застосувати», «може застосовувати» на 

«зобов’язаний застосувати», «повинен застосувати» та аналогічні за змістом.  

У трудовому договорі сторони юридично рівні. Саме тому у трудовому 

праві законодавством про працю встановлені і сторонами трудового договору 

при його укладенні сприймаються умови, що визначають його зміст. 

Законодавець, виходячи із цієї об’єктивної закономірності, закріпив принцип 

про неможливість змінювати умови договору з ініціативи однієї із сторін, 

тому потрібна згода обох сторін. Порушення цього принципу, тобто 

порушення домовленостей сторін про умови трудового договору, незалежно 

від кого вони будуть виходити: від роботодавця чи працівника – тягне за 

собою відповідний правовий вплив, міра якого передбачена законодавством 

про працю. А ось реалізація права на застосування цього правового впливу 

залежить від сторін трудового договору. І тому форма правових приписів 

норм права, які стосуються трудової дисципліни виглядає так: «За 
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порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки 

один з таких заходів…»; «трудовий договір, укладений на невизначений 

строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його 

чинності можуть бути розірвані роботодавцем лише у випадках…», у тому 

числі за систематичне порушення умов трудового договору, прогул та ін. 

[129, с. 16]. Зважаючи на це, варто сказати, що у питаннях дисциплінарної 

відповідальності та застосування дисциплінарних санкцій використання 

принципу диспозитивності є недоцільним. Важливо використовувати 

обов’язковий характер, принцип імперативного регулювання дисциплінарних 

санкцій, так як санкції загалом є засобами примусового впливу. 

Вважаємо за доцільне змінити диспозицію ст. 147 Кодексу законів про 

працю та викласти її наступним чином: «За порушення трудової дисципліни 

до працівника обов’язково застосовується один із наступних видів 

санкцій…». Таким чином, дане формулювання передбачатиме імперативний 

характер санкцій, який властивий практично усім іншим галузям права. 

Обов’язкове застосування санкцій щодо порушників трудової дисципліни 

надасть змогу підвищити рівень дотримання останньої. Більше того, 

імперативність застосування санкцій у трудовому праві створить підґрунтя 

для ефективного стимулювання усіх суб’єктів трудових правовідносин, 

дотримуватись чинних норм та правил у процесі виконання своїх трудових 

обов’язків і реалізації прав.  

Наступним шляхом розв’язання проблем застосування санкцій у 

трудових правовідносинах є розширення переліку санкцій, зокрема у сфері 

дисциплінарних правопорушень. 

На думку Т.М. Лежнєвої, присутність виключно двох видів санкцій за 

порушення трудової дисципліни, а саме догани та звільнення, є 

малоефективним для досягнення високого рівня дисциплінованості 

працівників та забезпечення функціонування виховної роботи. Для їх 

удосконалення важливим є створення розгалуженої системи дисциплінарних 

санкцій різного ступеня тяжкості. Наявність і послідовне застосування 
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роботодавцем таких санкцій дозволить здійснювати ефективний виховний 

вплив на працівників, не вдаючись до звільнення. Широка система санкцій 

найкращим чином віддзеркалюватиме зв’язок правопорушення та 

забезпечуватиме індивідуалізацію кожного виду санкцій, а також реалізацію 

важливих принципів юридичної відповідальності, таких як справедливість і 

співрозмірність [79, с. 283-284]. Варто погодитись із вченою, оскільки 

наявність лише двох санкцій за дисциплінарні правопорушення є недостатнім 

для нормального функціонування інституту дисциплінарної відповідальності 

працівників. Створення дієвої системи санкцій забезпечить правопорядок і 

дотримання законності працівниками підприємства, установи, організації. 

Т.М. Лежнєва пропонує наступний перелік санкцій, якими необхідно 

доповнити статтю 147 Кодексу законів про працю України. До таких, 

зокрема, належать: 

 сувора догана; 

 зниження кваліфікації на один розряд; 

 попередження про неповну професійну відповідність; 

 переведення на нижчеоплачувану посаду (роботу) строком до 

трьох місяців [130, с. 20].  

І.В. Лазор також відзначає доцільність розширення переліку санкцій за 

дисциплінарні правопорушення трудової діяльності. Науковець наголошує на 

застосуванні ефективного зарубіжного досвіду у цій сфері та запровадження 

дисциплінарного штрафу за порушення умов трудового розпорядку. Він 

вказує, що застосування юридичного досвіду зарубіжних країн з 

використанням творчості, поряд із систематизацією українського 

законодавства у сфері встановлення норм щодо аспектів дисципліни праці, 

забезпечуватиме максимальний рівень удосконалення нормативно-правового 

регулювання цього питання в системі ринкових відносин та еволюції 

національної економіки у цілому [131, с. 255]. Неможливо не погодитися з 

позицією науковця, оскільки даний інститут трудових правовідносин є 

малорозвиненим і законодавець протягом усього періоду незалежності нашої 
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держави недостатнім чином приділяв увагу його удосконаленню та розвитку. 

Важливо повноцінно врегулювати усі аспекти дотримання дисципліни праці 

з метою підвищення ефективності трудової діяльності працівників, так як 

дисципліна праці є основним напрямом регуляції останньої. 

Тобто, окрім передбачених чинним трудовим законодавством видів 

санкцій за дисциплінарні правопорушення, автори запропонували ще п’ять 

видів. Варто сказати, що це значно розширює санкційний інструментарій 

роботодавця і надає змогу диференціювати розмір відповідальності за 

вчинені правопорушення. 

У цілому ми погоджуємося з науковцями з приводу доцільності 

застосування вищенаведених санкцій за порушення працівниками трудової 

дисципліни. Проте також варто передбачити санкції за порушення трудової 

дисципліни у зв’язку із запізненням на роботу, оскільки дане порушення є 

найчастіше вчинюваним працівниками різних підприємств, установ та 

організацій. Так як фінансово-матеріальні санкції, особливо у зв’язку з 

існуючою економічною кризою, характеризуються високим рівнем 

ефективності, необхідно, окрім вищеокреслених санкцій, додати ще й штраф 

за запізнення на роботу. Розмір штрафу необхідно визначити у розмірі 1% від 

тарифної ставки відповідного працівника. Крім того, в разі вчинення 

правопорушення вперше варто передбачити застосування зауваження як 

превентивного засобу щодо подальших правопорушень дисципліни. 

Таким чином, шлях вирішення проблеми недостатності санкцій 

передбачає внесення відповідних змін до ст. 147 Кодексу законів про працю 

України та викладення її змісту наступним чином: «За порушення трудової 

дисципліни до працівника обов’язково застосовується один із наступних 

видів стягнень: 

 зауваження; 

 догана; 

 сувора догана; 

 зниження кваліфікації на один розряд; 
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 попередження про неповну професійну відповідність; 

 переведення на нижчеоплачувану посаду (роботу) строком до 

трьох місяців; 

 штраф за запізнення на роботу; 

 звільнення». 

А у примітках до даної статті необхідно зазначити, що штраф за 

запізнення встановлюється у розмірі 1% за запізнення на роботу на 15 хвилин 

і більше, з подальшим збільшенням на 1% за кожну наступну годину 

запізнення. 

Таким чином, забезпечення такої системи дисциплінарних санкцій 

надасть змогу підвищити ефективність роботи усіх працівників підприємства 

та підтримувати необхідний рівень дисципліни на ньому.  

Ще одним шляхом вирішення проблем санкцій у трудовому праві є 

встановлення механізму притягнення до відповідальності, окрім фізичних 

осіб – керівників підприємств, які є роботодавцями, ще й безпосередньо 

самих суб’єктів господарювання – юридичних осіб. Оскільки стаття 265 

Кодексу законів про працю України передбачає можливість притягнення до 

відповідальності юридичних осіб, а отже, і застосування до останніх трудо-

правових санкцій, то необхідно також запровадити ефективний механізм їх 

застосування. Більше того, задля посилення відповідальності керівника 

підприємства, установи чи організації необхідно встановити у ст. 265 

зазначення, яке має виглядати наступним чином: «Керівники підприємств, 

установ чи організацій несуть солідарну відповідальність з відповідною 

установою, підприємством чи організацією, де вони безпосередньо 

здійснюють керівництво, й виплачують штраф та/або компенсацію за 

матеріальну шкоду, заподіяну у зв’язку з вчиненням керівником чи 

безпосередньо юридичною особою правопорушення у сфері праці». Такий 

захід передбачає солідарну відповідальність за адміністративні 

правопорушення у сфері праці та охорони праці і надасть змогу 

застосовувати такі санкції як штраф та відшкодування матеріальної шкоди 
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безпосередньо до суб’єкта господарювання – юридичної особи, а також, в 

разі наявності безпосередньої вини, ще й до керівника даного органу у рівних 

солідарних частинах, пропорційно заподіяній працівнику шкоді. Він 

відмежує відповідальність керівника та безпосередньо підприємства, 

установи чи організації, а також посилить дисципліну й дотримання прав, 

свобод і законних інтересів працівників керівником відповідної юридичної 

особи. Зокрема, вважаємо необхідним також встановити у положенні про 

Державну інспекцію з питань праці норму, яка б передбачала примусове 

списання штрафів з лицьового рахунку підприємства, установи, організації у 

разі наявності відповідної постанови даної Інспекції, в якій зазначатиметься 

вид і розмір санкції, а також підстава застосування – відповідне порушення у 

сфері праці. Окрім того, потрібно надати повноваження Державній інспекції 

з питань праці та встановити в якості окремого пункту в Положенні у сфері 

визначення також розміру матеріальної шкоди, завданої працівникові за 

порушення роботодавцем норм у сфері праці.  

Необхідно також вказати, що вищезазначене створить підґрунтя для 

розвитку інституту притягнення до відповідальності юридичних осіб та 

застосування до них санкцій не лише у трудовому праві, а і в інших галузях 

національної правової системи. 

Також напрямом вирішення проблем інституту санкцій у трудовому 

праві є чітке закріплення у Кодексі законів про працю України санкцій за 

вчинення моральної шкоди роботодавцем.  

О.А. Антон зазначає, що застосування санкцій за прояви дискримінації 

в трудових правовідносинах обумовлює ефективність боротьби з будь-якими 

дискримінаційними правопорушеннями [132, с. 179]. Варто погодитися з 

науковцем, оскільки такі заходи примусового впливу як санкції безумовно 

визначають функціональність та результативність запобігання і протидії 

дискримінації у сфері праці. Необхідно чітко встановити, які заходи 

застосовуватимуться державою за прояви дискримінації на різних стадіях 

трудових правовідносин. 
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Зокрема, з метою посилення конституційної гарантії забезпечення 

рівності усіх громадян перед законом, незалежно від раси, статті, віку, 

національної та релігійної приналежності тощо, важливо встановити санкції 

за порушення у даній сфері. Необхідно внести зміни до статті 237-1 Кодексу 

законів про працю України і встановити такі можливі санкції для 

роботодавця: 

 поновлення на посаді, з якої працівника було звільнено у зв’язку 

з проявами дискримінації з боку роботодавця; 

 поновлення рівня заробітної плати, який було необґрунтовано 

зменшено; 

 штраф у розмірі заробітної плати керівника підприємства, 

установи, організації або їх структурних підрозділів у разі зневажливого 

ставлення до працівника; 

 надання щорічної відпустки, у разі необґрунтованої відмови 

роботодавця у її наданні. 

Відповідні санкції нададуть змогу підтримувати належне психічне 

здоров’я працівника, оскільки захищатимуть останнього від настання 

незаконних несприятливих наслідків, що вплинуть на правове та психічне 

становище даного суб’єкта трудового права. Досить часто працівники 

стикаються з дискримінаційними проявами у діях роботодавця, саме тому 

важливим у даному питанні є можливість забезпечення дотримання та 

відновлення правового становища працівників у разі їх порушення 

незаконними й необґрунтованими діями роботодавців.  

Механізм притягнення роботодавців до відповідальності за зазначені 

правопорушення, а також ефективне застосування санкцій повинен полягати 

у таких діях. Зокрема, варто застосовувати порядок написання працівниками 

заяв про прояви дискримінації до Державної інспекції з питань праці. 

Остання, у свою чергу, з урахуванням заявлених вимог, а також за рахунок 

представлених працівником доказів розглядає протягом одного місяця справу 

та виносить рішення у вигляді постанови, в якій і визначається вина 
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роботодавця, а також встановлюється конкретна санкція за вчинене 

дискримінаційне порушення у сфері праці. 

Отже, дані заходи, а також порядок їх застосування забезпечуватимуть 

підтримку належного рівня морально-психологічного здоров’я працівників та 

впевненість у майбутньому. 

Наступним шляхом розв’язання проблем санкцій у межах трудового 

права є законодавче закріплення можливості колективно-договірного 

регулювання цього аспекту трудових правовідносин. 

За С.В. Макаровою, локальне регулювання трудових правовідносин за 

своїм змістом передбачає вплив на суб’єктів трудового права за допомогою 

локально-правових норм трудового законодавства [133, с. 75]. Тобто 

науковець передбачає у своєму визначенні всебічний та всеохоплюючий 

вплив колективно-договірних актів на усіх суб’єктів трудових правовідносин 

та на усі аспекти останніх, у тому числі щодо запровадження санкцій за 

порушення трудових норм. У зв’язку з цим видається можливим 

використовувати локально-нормативні акти для забезпечення нормального 

функціонування інституту санкцій у трудовому праві. 

Враховуючи вищенаведене, зазначимо, що важливим шляхом для 

вирішення цієї проблеми має стати законодавче закріплення можливості 

здійснювати правове регулювання санкцій трудового права на локальному 

рівні за рахунок таких актів як колективна угода, галузева угода та 

колективний договір. 

У зв’язку з цим пропонуємо внести в нормативно-правові акти 

трудового законодавства зміни, які нададуть змогу здійснювати встановлення 

та застосування санкцій у трудовому праві. Необхідним є внесення змін 

безпосередньо до статті 13 Кодексу законів про працю України і викладення 

її наступним чином: «Зміст колективного договору визначається сторонами в 

межах їх компетенції.  
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У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін 

щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, 

зокрема: 

 зміни в організації виробництва і праці; 

 забезпечення продуктивної зайнятості; 

 нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів 

заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій 

та ін.); 

 встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 

 участі трудового колективу у формуванні, розподілі і 

використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це 

передбачено статутом); 

 режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 

 умов і охорони праці; 

 забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 

обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; 

 гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких 

організацій трудящих; 

 умов регулювання фондів оплати праці та встановлення 

міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; 

 забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

 встановлення міри дисциплінарної відповідальності та 

дисциплінарних санкцій». 

Також необхідно внести аналогічну зміну у Закон України «Про 

колективні договори і угоди» в статті 7 та 8, які закріплюють зміст 

колективних договорів, а також угод, і запровадити в ідентичний перелік 

додатково ще й «встановлення міри дисциплінарної відповідальності та 

дисциплінарних санкцій». 

Дані заходи забезпечать надання можливості роботодавцям та 

працівникам самостійно вирішувати питання встановлення ще й додаткових, 
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у порівнянні з наданими законодавцем, санкцій за порушення дисципліни 

праці. Враховуючи обсяг трудових правопорушень на певному підприємстві, 

в установі чи організації, учасники трудових правовідносин можуть 

адекватно оцінити ситуацію та встановити відповідні заходи примусового 

впливу з метою забезпечення правової поведінки та виховання 

правопорушників. 

Останнім шляхом для вирішення проблем санкцій у трудовому праві 

України є системна упорядкованість та узгодженість норм, які стосуються 

аспектів встановлення і застосування санкцій за порушення трудової 

дисципліни, нанесення матеріальних чи моральних збитків, а також санкцій 

за порушення інших норм законодавства про працю. 

Г.О. Спіцина вказує на те, що виключно систематизація трудового 

законодавства є основною умовою для формування підґрунтя для 

забезпечення законності, правопорядку, а також якісного й ефективного 

нормативно-правового регулювання правовідносин у сфері праці. Недоліки 

чинного трудового законодавства зумовлені внутрішніми структурними 

суперечностями й відсутністю встановлених засад для розвитку трудових 

правовідносин. Вищезазначене вимагає застосування нових методів й заходів 

для забезпечення систематизації. У зв’язку з цим, як зазначає автор, виникає 

потреба у систематизації трудового законодавства, забезпечення 

упорядкованості та взаємоузгодженості системи правових норм [134, с. 201]. 

Неможливо не погодитися з науковцем, оскільки чинне законодавство про 

працю є застарілим та характеризується неузгодженістю і розпорошеністю 

правових норм. Саме тому належна оптимізація трудового законодавства, а 

також його удосконалення створять ефективний механізм для якісного й 

результативного правового регулювання трудової діяльності, це також 

забезпечить ефективне застосування санкцій за порушення чинних трудо-

правових норм. 

У зв’язку з вищенаведеним вбачаємо за доцільне згрупувати норми 

Кодексу законів про працю України, які стосуються відповідальності за 
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порушення трудо-правових відносин, а також безпосередньо щодо санкцій у 

трудовому праві. 

Необхідним виявляється зміна основного кодифікованого акта 

трудового законодавства шляхом виділення окремої глави, яка б отримала 

назву «Відповідальність за порушення норм трудового права та санкції за ці 

порушення». У даній главі доречно було б систематизовано розмістити 

норми, які б встановлювали підстави для притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, санкції за дисциплінарні правопорушення, порядок та 

компетенцію щодо їх застосування. Таким же чином необхідно закріпити 

положення щодо матеріальної відповідальності працівників і  роботодавців, 

адміністративної та кримінальної відповідальності. З приводу двох останніх 

видів юридичної відповідальності варто здійснити законодавче закріплення 

бланкетних норм, які б посилалися на норми адміністративного й 

кримінального законодавства, що і визначають правопорушення у сфері 

праці. Також окремою статтею необхідно викласти положення щодо 

Державної інспекції з питань праці, яка здійснює нагляд та контроль за 

дотриманням трудового законодавства, а також застосовує до порушників 

санкції у межах своїх повноважень. 

Вищенаведене надасть змогу гармонізувати норми Кодексу законів про 

працю України та забезпечить чітку структуру норм, які безпосередньо 

стосуються санкцій у трудовому праві. 

Отже, проблемами санкцій у трудовому праві є наступні:                                

1) неефективність застосування існуючих санкцій; 2) недостатня кількість 

санкцій, які передбачаються трудовим законодавством; 3) відсутність 

належного механізму притягнення до відповідальності юридичних осіб та 

застосування до них санкцій; 4) відсутність чітко встановлених санкцій щодо 

забезпечення відшкодування моральної шкоди працівникам; 5) неналежний 

розвиток колективно-договірного регулювання у питанні встановлення 

додаткових санкцій; 6) відсутність системності та узгодженості норм 

трудового законодавства у сфері санкцій. 
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До запропонованих нами напрямів вирішення наведених проблем 

належать такі: 1) встановлення імперативного характеру трудо-правових 

норм щодо застосування санкцій; 2) розширення переліку дисциплінарних 

санкцій; 3) встановлення ефективного механізму притягнення до 

відповідальності юридичних осіб та керівників юридичних осіб; 4) чітке 

закріплення санкцій за вчинення моральної шкоди роботодавцем;                           

5) встановлення норм щодо можливості колективно-договірного порядку 

встановлення та застосування санкцій; 6) згрупування в окрему главу 

Кодексу законів про працю України норм щодо можливості застосування, 

компетенції та порядку застосування санкцій у сфері дисциплінарних 

правопорушень, нанесення матеріальної та моральної шкоди, а також щодо 

інших порушень законодавства у сфері праці. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Санкції в трудовому праві – це правомірні норми у сфері 

трудових відносин, які закріплюються законодавством та містять вказівку на 

можливість застосування примусового заходу у вигляді певного позбавлення 

особистого, майнового чи організаційного характеру, що здійснюються 

відповідними органами у випадку порушення передбачених законом 

трудових норм і тим самим гарантують захист прав та законних інтересів 

учасників трудових відносин. 

2. До ознак санкцій у трудовому праві віднесено: мають особливу 

мету; можуть застосовуватися як міри захисту, так і міри відповідальності; 

носять превентивний характер; можуть бути як матеріального, так і 

дисциплінарного характеру; мають примусовий характер до правопорушника 

трудових відносин. 

3. Види санкцій у трудовому праві: каральні санкції, кумулятивні 

санкції, дисциплінарні санкції, матеріальні санкції. 
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4. У трудовому праві підставами застосування санкцій є:  

порушення трудового законодавства; вчинення дисциплінарного проступку; 

порушення трудової дисципліни, а не правил трудового розпорядку; вина чи 

непрямий умисел (порушення норм техніки безпеки працівником на 

підприємстві). 

5. Проблемами санкцій у трудовому праві є наступні: 

неефективність застосування існуючих санкцій; недостатня кількість санкцій, 

які передбачаються трудовим законодавством; відсутність належного 

механізму притягнення до відповідальності юридичних осіб та застосування 

до них санкцій; відсутність чітко встановлених санкцій щодо забезпечення 

відшкодування моральної шкоди працівникам; неналежний розвиток 

колективно-договірного регулювання у питанні встановлення додаткових 

санкцій; відсутність системності та узгодженості норм трудового 

законодавства у сфері санкцій. 

6. Напрямами вирішення проблем санкцій у трудовому праві є: 

встановлення імперативного характеру трудо-правових норм щодо 

застосування санкцій; розширення переліку дисциплінарних санкцій; 

встановлення ефективного механізму притягнення до відповідальності 

юридичних осіб та керівників юридичних осіб; чітке закріплення санкцій за 

вчинення моральної шкоди роботодавцем; встановлення норм щодо 

можливості колективно-договірного порядку встановлення та застосування 

санкцій; згрупування в окрему Главу Кодексу законів про працю норм щодо 

можливості застосування, компетенції та порядку застосування санкцій у 

сфері дисциплінарних правопорушень, нанесення матеріальної та моральної 

шкоди, а також щодо інших порушень законодавства у сфері праці. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАБОРОН ТА САНКЦІЙ У 

ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

3.1 Санкції у трудовому праві: шляхи їх запозичення із зарубіжного 

досвіду 

 

Сучасний стан правого регулювання трудових відносин 

характеризується застарілістю нормативних актів. У першу чергу, це 

стосується Кодексу законів про працю України, який у своїй переважній 

більшості спирається ще на радянську доктрину трудового права і не 

враховує сучасний стан відносин між працівниками і роботодавцями. 

Сприяти виправленню ситуації має прийняття нового Трудового 

кодексу України, норми якого в повній мірі мають відповідати вимогам 

сьогодення. І ключову роль у цьому повинні відігравати норми більш 

прогресивного зарубіжного законодавства, які, з одного боку, базуються на 

новій доктрині трудового права, яка розглядає відносини між сторонами 

трудових правовідносин як взаємовигідне партнерство, а не намагання 

захистити одну зі сторін у вигляді працівника, а з іншого – враховують 

досвід капіталістичних правовідносин і пропонують дієву модель правового 

регулювання. 

Одну із ключових ролей у забезпеченні прав сторін трудових 

правовідносин та гарантуванні дотримання трудової дисципліни відіграють 

санкції, що створюють стимулюючий вплив, спонукаючи виконувати норми 

трудового законодавства. В питаннях санкцій іноземні держави, перш за все 

країни близького зарубіжжя, що є нащадками пострадянського простору, 

значно просунулись вперед у порівнянні з Україною. 

Переваги їх законодавства полягають у більш широкому застосуванні 

економічних заходів впливу, створенні системи, при якій стороні трудових 

правовідносин невигідно порушувати трудове законодавство, зокрема 
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трудову дисципліну, і водночас більш лояльному ставленні до порушень, 

покарання за які з врахуванням ступеня вини і небезпеки проступку можуть 

бути більш легкими, ніж в Україні. 

З урахуванням вищезазначеного додаткового наукового пошуку 

потребують питання санкцій у трудовому праві в аспекті можливості їх 

удосконалення на основі позитивного зарубіжного досвіду. 

Питаннями санкцій у трудовому праві займався цілий ряд науковців, а  

саме: О.В. Абрамова [135], А.В. Андрушко [136; 137], С.І. Запара [138], 

А.В. Колосовський [139], Н.В. Мельницька [140], С.О. Монастирський [141], 

Л.Ю. Прогонюк [142], В.І. Прокопенко [143], А.І. Процевський [144], 

В.М. Пилипенко [145], І.С. Самощенко [146], В.В. Середа [147], 

Т.Ф. Слєпченко [148], В.М. Смірнов [149], Л.А. Сировотська [150], 

Г.О. Угрюмова [151], Н.М. Хуторян [152], С.А. Шерегов [153], В.І. Щербина 

[154] та інші. 

Проте, незважаючи на значну кількість наукових доробків з даного 

напряму, невирішеними залишаються питання запозичення передового 

зарубіжного досвіду, зокрема країн Східної Європи, пострадянського 

простору та Європейського Союзу з приводу регулювання питань санкцій у 

трудовому праві. 

У першу чергу, звернімось до досвіду ряду країн пострадянського 

простору, законодавство яких у силу спільності підходів є найбільш 

наближеним до українського. 

Насамперед варто зосередити увагу на Трудовому кодексі Російської 

Федерації (далі ТК РФ) [155], нормами якого закріплено цілий ряд санкцій 

стосовно як працівників, так і роботодавців. Враховуючи його структуру, 

можна визначити, що дисциплінарні санкції у ньому мають механізм 

регулювання, подібний до Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) 

[23], при цьому дисциплінарні санкції у ТК РФ мають більш розширений 

характер. 
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Так, згідно зі статтею 192 ТК РФ за вчинення дисциплінарного 

проступку, тобто невиконання або неналежне виконання робітником з його 

вини покладених на нього трудових обов’язків, роботодавець має право 

застосувати наступні дисциплінарні стягнення: 1) зауваження; 2) догану;                  

3) звільнення. Крім цього, положеннями про дисципліну та Федеральними 

законами можуть бути встановлені для окремих категорій працівників також 

й інші дисциплінарні стягнення [155]. 

Порядок застосування дисциплінарної відповідальності, визначений 

статтею 193 ТК РФ, не має суттєвих відмінностей від аналогічного порядку 

застосування дисциплінарних санкцій в Україні. Разом з цим, статтею 195 

передбачено притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника 

організації, структурного підрозділу, їх заступників за вимогою 

представницького органу працівників у разі порушення ними чинного 

законодавства, умов колективного договору, угод [155], чого законодавство 

України не містить, але аналогічна стаття була б дуже корисною для 

дисциплінування керівного складу підприємств, установ та організацій. 

Цінність зазначеного полягає в тому, що це б дозволило мати більш вагомий 

вплив на керівників підприємства в разі порушення ними трудового 

законодавства (дисциплінувати). 

На відміну від статті 147 КЗпП [23], ТК РФ закріплює поняття 

дисциплінарного проступку та має додатково ще одну санкцію у вигляді 

попередження, що може застосовуватись до малозначимих порушень і є 

цілком виправданою як з точки зору теорії, так і практики. Адже не завжди за 

незначний проступок працівника слід карати доганою, набагато краще було б 

попереджувати його, а вже в разі наступного порушення застосовувати до 

нього такий захід дисциплінарного впливу як догану. 

Матеріальна відповідальність, відповідно до розділу ХІ ТК РФ, 

поділяється на матеріальну відповідальність роботодавця та матеріальну 

відповідальність працівника. При цьому для обох цих видів матеріальної 

відповідальності застосовуються єдині підходи на основі статей 232 
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«Обов’язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяний 

нею іншій стороні цього договору» та 233 «Умови настання матеріальної 

відповідальності сторони трудового договору» [155]. Така конструкція є 

доволі вдалою та може бути застосована і у трудовому законодавстві України 

з огляду на те, що норми, якими регулюється матеріальна відповідальність, є 

розпорошеними  і цим значно ускладнюється їх застосування, особливо 

стосовно матеріальної відповідальності роботодавця. При цьому загальної 

частини такої відповідальності, стосовно як роботодавця, так і працівника, 

КЗпП [23] не містить взагалі. 

Матеріальна відповідальність роботодавця передбачається главою 38 

ТК РФ, до якої належить: відшкодування робітнику матеріального збитку, 

заподіяного в результаті незаконного позбавлення його можливості 

працювати (стаття 234); відповідальність роботодавця за збиток, заподіяний 

майну працівника (стаття 235); відповідальність роботодавця за затримку 

заробітної плати і інших виплат, які належать працівнику (стаття 236); 

відшкодування моральної шкоди заподіяної працівникові (стаття 237) [135,  

с. 7]. Вказаний перелік видів відповідальності роботодавця, звичайно, не є 

вичерпним, проте охоплює переважну більшість тих підстав, за яких 

роботодавець повинен відповідати перед працівником.  Наведена правова 

конструкція може бути цілком застосована в українському законодавстві з 

огляду на те, що порушення з боку роботодавця є в наш час поширенішим 

явищем, ніж аналогічні діяння з боку працівника, а відповідальність може 

змусити роботодавця реалізовувати належним чином свої обов’язки. 

Матеріальна відповідальність працівника значно подібна до її 

правового регулювання, закріпленого нормами КЗпП. Так закріплено 

сутність цієї відповідальності, обставини що її виключають (статті 238-239), 

межу відповідальності, повну матеріальну відповідальність працівника і її 

випадки (статті 241-243), договори про повну матеріальну відповідальність, 

бригадну відповідальність (статті 244-245), визначення розміру збитків 

(стаття 246), порядок стягнення збитків (стаття 248), зниження розміру 
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збитків органом по розгляду трудових спорів (стаття 250). Поряд з цим 

існують норми про добровільну відмову роботодавця від стягнення збитку 

(стаття 240), обов’язок роботодавця встановлювати розмір збитків та 

причини його виникнення (стаття 247), відшкодування затрат, пов’язаних з 

навчанням працівника (стаття 249) [155]. Останні норми доцільно залучити у 

трудове законодавство України, так як це б надало можливість роботодавцю 

відмовитись від відшкодування самостійно, в разі наявності у нього вагомих 

підстав для цього, а не перебувати під напругою обов’язкової вимоги 

відшкодування, в разі настання збитків, які неможливо списати іншим 

шляхом. Важливо також встановлювати розмір збитків і причини його 

виникнення, оскільки даний підхід є найбільш прийнятним з точки зору 

необхідності відшкодування та розміру такого відшкодування. В іншому 

випадку роботодавець може зажадати від працівника значно більшого 

відшкодування без врахування прямих дійсних збитків або вини самого 

підприємства чи інших працівників у заподіянні матеріальної шкоди. 

На підставі аналізу трудового законодавства РФ пропонуємо внести до 

трудового законодавства України наступні зміни і доповнення: 1) розширити 

перелік видів дисциплінарної відповідальності, включивши до абзацу 2 статті 

147 КЗпП пункт 1)
1 

«попередження», що може застосуватись за незначні 

порушення чи в інших випадках на розсуд роботодавця, що дасть змогу 

більше диференціювати дисциплінарну відповідальність; 2) закріпити 

поняття дисциплінарного проступку у статті 147, додавши до неї абзац 3 з 

його визначенням; 3) закріпити норму про відповідальність керівника 

організації, структурного підрозділу, їх заступників за вимогою 

представницького органу працівників шляхом введення у КЗпП статті 147
1
 , в 

якій має міститися дана норма; 4) структурувати матеріальну 

відповідальність, розділивши її правове регулювання на три блоки: загальні 

положення, відповідальність працівників, відповідальність роботодавців. І 

відповідно закріпити окремі норми матеріальної відповідальності 

роботодавців з визначенням видів порушень санкцій (розмір відшкодування). 
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Зазначені зміни й доповнення можливо внести шляхом переформатування 

глави ІХ КЗпП, передбачиви в ній параграф 1 «Загальні положення 

матеріальної відповідальності», параграф 2 «Матеріальна відповідальність 

працівника» та параграф 3 «Матеріальна відповідальність роботодавця». 

У свою чергу, трудове законодавство республіки Білорусь має ряд 

дещо відмінних підходів до відповідальності порівняно з вищенаведеним. 

Так, Трудовим кодексом Республіки Білорусь (далі – ТК РБ) у главі 14 

встановлено наявність дисциплінарної відповідальності у вигляді 

відповідальності, що встановлюється за протиправне, винне невиконання або 

неналежне виконання робітником своїх трудових обов’язків (дисциплінарний 

проступок). Статтею 198 передбачено застосування за дисциплінарний 

поступок наступних заходів дисциплінарного стягнення: 1) зауваження; 2) 

догану; 3) звільнення. Також для окремих категорій працівників з особливим 

характером праці можуть передбачатися інші заходи дисциплінарного 

стягнення [156], що відповідає аналогічним нормам КЗпП [23]. 

Окрім вказаного, статтею 198 ТК РБ передбачено, що до працівників, 

які вчинили дисциплінарний проступок незалежно від застосування заходів 

дисциплінарного стягнення, можуть застосовуватись позбавлення премій, 

зміна часу надання трудової відпустки та інші заходи. При цьому види та 

порядок застосування таких заходів визначаються правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, колективним договором, угодою, іншими локальними 

нормативними актами [156]. 

Таким чином, законодавець у Білорусі закріплює можливість впливу на 

працівника не лише за рахунок дисциплінарних стягнень, а і за допомогою 

інших заходів впливу, які не визнаються трудовим законодавством України, 

але можуть використовуватись на практиці як додаткові засоби впливу на 

порушника. Останнє є вкрай позитивним, адже в окремих сферах трудової 

діяльності застосування таких заходів впливу реально практикується, проте 

не закріплено на законодавчому рівні, що викликає питання про їх законність 

та взагалі можливість застосування. А їх закріплення у законодавстві України 
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може посприяти підвищенню трудової дисципліни та визначенню за 

погодженням з трудовими колективами тих санкцій, які можуть додатково 

застосовуватись до працівників, та випадки такого застосування. 

З приводу порядку застосування дисциплінарних санкцій зазначимо, 

що він практично не відрізняється від порядку, визначеного законодавством 

України. Натомість строки застосування санкцій мають відмінність, якою 

закріплюється 2-річний строк у випадку виявлення порушень за результатами 

ревізій (стаття 200 ТК РБ) [156]. А це можна віднести до позитивних аспектів 

з огляду на те, що наведена норма дає можливість притягнути до 

відповідальності і за більш тривалий строк вчинення порушення, ніж 1 рік, 

передбачений КЗпП [23], що має дисциплінувати працівників. В іншому 

випадку вони будуть вважати, що якщо ревізія проводиться рідше разу на 

рік, то їх порушення залишаться безкарними. І відповідна аналогічна норма 

заслуговує впровадження у трудове законодавство України. 

У свою чергу, матеріальна відповідальність визначається главою 37 ТК 

РБ, якою закріплюється виключно відповідальність працівника перед 

роботодавцем. При цьому у статті 400 визначається, що працівник може бути 

притягнутий до матеріальної відповідальності виключно при одночасній 

наявності наступних умов: 1) збитку, заподіяного наймачу при виконанні 

трудових обов’язків; 2) протиправної поведінки (дії чи бездіяльності) 

працівника; 3) прямого причинного зв’язку між протиправною поведінкою та 

збитком, що виник у наймача; 4) вини працівника в нанесенні збитку. Така 

структурованість умов відповідальності, за аналогією до інших видів 

юридичної відповідальності, безперечно сприяє законному її застосуванню та 

має бути запроваджена і у законодавство України. 

Варто також відзначити, що згідно зі статтею 402 працівники, як 

правило, несуть повну матеріальну відповідальність за збиток, який був 

спричинений по їх вині, також може встановлюватися і обмежена 

матеріальна відповідальність (стаття 402), якою відповідно до статті 403 є 

розмір середньомісячного заробітку для працівників та трикратного 
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місячного заробітку для керівників, їх заступників, керівників структурних 

підрозділів та їх заступників [156]. Передбачені також випадки повної 

матеріальної відповідальності (стаття 404 ТК РБ), закріплено наявність 

колективної (бригадної) матеріальної відповідальності (стаття 406 ТК РБ) 

[156]. 

На відміну від КЗпП розмір відповідальності для керівних посад 

збільшено до 3-кратного розміру середньої заробітної плати (замість однієї 

заробітної плати), що може знайти своє практичне застосування у 

законодавстві України, зважаючи на більш високу оплату праці та ступінь 

відповідальності керівного складу працівників. Керівний склад підприємства 

має більші повноваження та заробітну плату і, зважаючи на це, цілком 

логічним є закріпити і у законодавстві України вищенаведений підхід про їх 

трикратну матеріальну відповідальність по відношенню до заробітної плати. 

Стосовно інших видів матеріальної відповідальності, то до них 

відносяться повна та колективна (бригадна) (статті 404 та 406), при цьому, як 

і в ТК РФ, підвищена (кратна) матеріальна відповідальність не передбачена. 

З урахуванням вивчення особливостей ТК РБ доцільно внести до 

трудового законодавства України наступні зміни і доповнення: 1) розширити 

перелік дисциплінарних санкцій включивши до них попередження, як це 

було запропоновано вище на основі аналізу ТК РФ; 2) передбачити 

можливість закріплення у колективних і трудових договорах додаткових 

видів дисциплінарних стягнень, за аналогією з нормою абзацу 2 статті 147 

КЗпП, доповнивши відповідною нормою, що має стимулювати працівників 

та розширити можливості для офіційного  впливу на них з боку роботодавця; 

3) закріпити норму про 2-річний строк з моменту виявлення порушень, 

притягнення до дисциплінарної відповідальності за результатами аудиту 

(перевірок, ревізій), внісши відповідні доповнення до абзацу 2 статті 148 

КЗпП; 4) передбачити підстави притягнення до матеріальної відповідальності 

за умови їх одночасного настання у вигляді: а) збитку, заподіяному при 

виконанні трудових обов’язків; б) протиправної поведінки (дії чи 
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бездіяльності) працівника; в) прямого причинного зв’язку між протиправною 

поведінкою та збитком; г) вини працівника в нанесенні збитку, доповнивши 

абзац 1 статті 130 нормою відповідного змісту; 5) збільшити розмір 

матеріальної відповідальності для керівних працівників до 3-кратного 

розміру середньої заробітної плати, доповнивши норму статті 132 КЗпП 

абзацом 2 відповідного змісту. 

Трудовим кодексом Республіки Узбекистан (далі – ТК РУ) передбачено 

за порушення трудової дисципліни застосовувати до працівника заходи 

дисциплінарного стягнення: 1) догану; 2) штраф у розмірі не більше 30% 

середньомісячного заробітку (правилами внутрішнього трудового 

розпорядку штраф може бути збільшено до 50%); 3) припинення трудового 

договору. При цьому прямо вказується, що використання заходів 

дисциплінарного стягнення, окрім вказаних, забороняється (стаття 181) [157]. 

Стосовно ж порядку і строків накладення дисциплінарних санкцій, то вони 

тотожні розглянутим вище у ТК РФ і ТК РБ. 

Варто відмітити, що застосування штрафів у вигляді дисциплінарних 

санкцій може порушити баланс інтересів між працівником і роботодавцем з 

огляду на позбавлення першого частини заробітку, що, у свою чергу, може 

негативно позначитися на матеріальному становищі працівника і суперечити 

принципу соціальних гарантій останнього. А тому його недоцільно 

запроваджувати у законодавстві України. 

Якщо говорити про матеріальну відповідальність, то глава ХІІ ТК РУ 

містить у собі загальні положення та врегульовує окремо питання 

матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, спричинену 

працівникові, та працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю [157]. 

Згідно із загальними положеннями вказаної глави матеріальна 

відповідальність наступає за шкоду, спричинену іншою стороною в 

результаті винної, протиправної поведінки (дії чи бездіяльності), якщо інше 

не передбачено ТК РУ, при цьому кожна зі сторін зобов’язана довести розмір 

спричиненого матеріального збитку (стаття 186). Важливо відмітити, що 
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договірна відповідальність згідно з нормою статті 185 ТК РУ не повинна 

бути вища за межу, встановлену законодавством для працівника, і нижчою 

для роботодавця [157]. Працівник у даному випадку знаходиться у відносно 

нерівному положенні і розмір його відповідальності має бути чітко 

обмежено. У свою чергу, роботодавець може, користуючись своїм 

становищем у трудових відносинах, зменшити розмір відповідальності, що 

негативно позначатиметься на правах працівника. А тому вищевказана норма 

буде доволі корисною в разі її застосування у КЗпП [23]. 

Переходячи до відшкодування матеріальної шкоди працівникові, слід 

зазначити, що роботодавець відшкодовує працівнику шкоду, заподіяну в 

результаті виконання трудових обов’язків або незаконного позбавлення 

можливості працювати, а у випадку смерті годувальника – членам його сім’ї, 

в тому числі моральну шкоду (стаття 187). 

Параграфом 2 глави ХІІ передбачено наступні види матеріальної 

відповідальності роботодавця перед працівником: 1) відшкодування шкоди, 

спричиненої в результаті незаконного позбавлення можливості працювати,  в 

розмірі недоотриманого ним заробітку (стаття 188); 2) відшкодування шкоди, 

спричиненої здоров’ю працівника, у відсотковому відношенні до 

середньомісячного заробітку та додатково у вигляді одноразової допомоги  

(статті 189-190, 194); 3) змішана відповідальність у випадку спричинення 

шкоди здоров’ю працівника – зменшення відповідальності залежно від вини 

потерпілого (стаття 191); 4) відшкодування шкоди, пов’язаної з втратою 

годувальника,  в розмірі заробітку, поділеного на кількість утриманців з 

утриманням частки витрат на самого годувальника і працездатних осіб, що 

перебували на його утриманні (статті 192-193); 5) відшкодування шкоди, 

спричиненої майну працівника,  в натурі або в повному обсязі вартості за 

цінами, що діють у даній місцевості (стаття 196) [157]. 

Вказаний підхід носить значною мірою соціально-трудовий характер. 

Зазначене обумовлюється тим, що дані норми в Узбекистані віднесені до 

трудового права, а це суперечить структурі українського права в даних 
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питаннях. У той же час норма про відшкодування матеріальної шкоди за 

безпідставну відмову у прийнятті на роботу є актуальною та може бути 

застосована в національному законодавстві. 

Відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю, 

передбачає відшкодування прямої дійсної шкоди, за виключенням випадків, 

коли шкода настала в результаті непереборної сили, нормального 

господарського ризику, крайньої необхідності чи необхідної оборони (статті 

198-199). При цьому межею матеріальної відповідальності є розмір 

середньомісячного заробітку (стаття 201). Повна матеріальна 

відповідальність передбачена статтею 202 ТК РУ за розголошення 

комерційної таємниці [157], що є вагомим аргументом для працівника 

дотримуватись вимог щодо її нерозголошення. 

Останнє положення доречно продублювати у законодавстві України з 

метою як захисту комерційних інтересів роботодавця, так і стимулювання 

працівників до збереження інформації комерційного характеру, що стала їм 

відома у зв’язку з виконанням трудових обов’язків. 

Видами матеріальної відповідальності працівника перед роботодавцем 

є обмежена, повна і бригадна матеріальна відповідальність за аналогією із ТК 

РФ. Разом з цим ТК РУ містить положення, що зобов’язують роботодавця 

визначати розмір шкоди і причину її виникнення (стаття 204) та закріплюють 

порядок визначення розміру шкоди, заподіяної майну роботодавця (стаття 

205) [157]. Вказані положення щодо визначення розміру і причин шкоди 

доцільно було б закріпити і у трудовому законодавстві України, що 

забезпечило б додаткові гарантії прав працівника. 

Враховуючи норми ТК РУ, зазначимо, що до трудового законодавства 

України доцільно внести наступні зміни і доповнення: 1) закріпити норму 

про те, що договірна відповідальність не повинна бути вищою за межу, 

встановлену законодавством для працівника, і нижчою для роботодавця, 

виключивши дану можливість із договірного регулювання у трудових 

відносинах шляхом доповнення КЗпП статтею 131
1
 «Межі відповідальності 



 136 

працівника та роботодавця»; 2) встановити норму щодо відшкодування 

матеріальної шкоди за безпідставну відмову у прийнятті на роботу, 

доповнивши КЗпП статтею 131
2
 «Відшкодування шкоди в разі безпідставної 

відмови у прийнятті на роботу», де в якості суми відшкодування закріпити 

розмір заробітної плати, який би отримав працівник у разі його прийняття на 

роботу; 3) запровадити норму про зобов’язання роботодавця визначати 

розмір шкоди і причину її виникнення, доповнивши КЗпП статтею 135
3
 

«Визначення розміру шкоди та причин її виникнення». Це сприятиме 

об’єктивній оцінці збитку та обсягу й характеру вини працівника і може 

вказати на наявність вини роботодавця у заподіянні шкоди, що відобразиться 

на обсязі відшкодування працівником; 4) систематизувати матеріальну 

відповідальність, розділивши її на три блоки: загальну, відповідальність 

працівника і відповідальність роботодавця, як це було запропоновано після 

аналізу ТК РФ та ТК РБ, та закріпити випадки матеріальної відповідальності 

роботодавця в окремій статті розділу ІХ КЗпП; 5) запровадити 

відповідальність за розголошення комерційної таємниці, яка відображена у 

нормах Цивільного кодексу України [158] та Кримінального кодексу України 

[159], проте не відображена у трудовому законодавстві, шляхом доповнення 

статті 134 КЗпП пунктом 10, яким має передбачатися відповідальність за 

розголошення комерційної таємниці у вигляді відшкодування в повному 

обсязі заподіяних збитків. 

Трудовий кодекс Азербайджанської Республіки (далі – ТК АР) 

передбачає наявність дисциплінарної відповідальності, яка регламентується 

главою 29 [160]. Так, згідно зі статтею 186 роботодавець і працівник, які не 

виконують обов’язки, передбачені трудовим законодавством, можуть бути 

притягнуті до дисциплінарної відповідальності. До працівника 

застосовуються наступні заходи дисциплінарного стягнення: 1) догана; 2) 

сувора догана з наступним попередженням; 3) штраф у розмірі не більше ¼ 

місячної заробітної плати; 4) розірвання трудового договору. В свою чергу, 

роботодавця на приватному підприємстві до дисциплінарної відповідальності 
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може притягти власник підприємства (його роботодавець), а на державному 

підприємстві – орган виконавчої влади [160]. 

Ми вважаємо, що застосовувати штрафи як дисциплінарні санкції 

недоцільно, а стосовно суворої догани з наступним попередженням, то така 

санкція може бути запроваджена у законодавстві України, що дозволить 

впливати на працівника без застосування крайнього заходу – звільнення, при 

наявності у нього незнятих чи непогашених доган. 

Як і у попередніх кодифікованих актах передбачаються строки 

накладення дисциплінарних стягнень, що складають 1 і 6 місяців відповідно, 

при цьому строк накладення дисциплінарних стягнень за результатами 

аудиту (перевірки, ревізії) передбачається 1 рік, на відміну від дворічного 

строку у інших кодексах. 

Розділом XIII ТК АР передбачено поділ матеріальної відповідальності 

на випадки, які визначають взаємну матеріальну відповідальність 

роботодавця і працівника, матеріальну відповідальність роботодавця, за 

шкоду нанесену працівникові, та матеріальну відповідальність працівника за 

шкоду, нанесену роботодавцю. 

Так, згідно зі статтею 191 в процесі трудових відносин роботодавець і 

працівник несуть взаємну матеріальну відповідальність за шкоду, 

спричинену один одному. Матеріальна відповідальність виникає при 

наявності наступних трьох умов: 1) в разі виявлення дійсної шкоди; 2) коли 

діяння винуватця, тобто його дії чи бездіяльність, протирічать закону; 3) 

коли між діянням винуватця, що протирічить закону, і результатом цього 

діяння є причинний зв’язок. Також відповідно до статті 193 роботодавець, 

який діє на основі трудового договору з власником, за шкоду, спричинену 

останньому в результаті своїх протиправних діянь, несе повну матеріальну 

відповідальність [160]. 

У випадку заподіяння шкоди працівникові роботодавець несе повну 

матеріальну відповідальність у наступних випадках: 1) у випадку наявності 

рішення суду, що набуло законної сили, щодо незаконного і безпідставного 
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розірвання трудового договору; 2) при встановленні рішенням суду розміру 

матеріального чи морального збитку, нанесеного працівникові; 3) при 

нанесенні шкоди здоров’ю працівника; 4) при завданні шкоди в результаті 

псування, крадіжки особистих предметів чи іншого майна працівника у 

зв’язку з неправильною організацією роботодавцем охорони, зберігання, а 

також шкоди у зв’язку з фізичним зносом цих предметів; 5) при 

неправильному визначенні розміру заробітної плати і інших виплат, а також 

їх безпідставній і незаконній невидачі; 6) при нанесенні шкоди в результаті 

включення до трудового договору умов, що обмежують права працівника у 

порівнянні з законодавством; 7) при нанесенні матеріальної і моральної 

шкоди працівнику у зв’язку з неможливістю працевлаштування через 

розповсюдження роботодавцем будь-яким способом свідчень, які не 

відповідають дійсності; 8) у випадку заподіяння матеріальної шкоди, що 

пов’язана з невиконанням роботодавцем інших умов трудового договору;                

9) у випадку сексуальних утисків працівника [160]. 

Підстави відповідальності роботодавця у вигляді розголошення 

неправдивих відомостей, що заважають працевлаштуванню, неповної або 

невчасної виплати заробітної плати та сексуальних домагань, зважаючи на 

сучасний стан трудових правовідносин, цілком доречно внести і у трудове 

законодавство України, оскільки це дозволить додатково гарантувати права 

працівників у складних економічних та соціальних реаліях. Зокрема 

розголошення неправдивих відомостей про працівника може спричинити 

проблеми у його подальшому працевлаштуванні, привести до його безробіття 

чи заняття ним більш низьких посад, ніж ті, які він міг би зайняти. А 

невчасна виплата заробітної плати та домагання сексуального характеру 

взагалі порушують основні права працівника і повна матеріальна 

відповідальність у цих випадках його захищає. 

Важливою є також норма частини 4 статті 196, згідно з якою у випадку, 

коли роботодавець, створивши належні умови праці, не дозволив працівнику 

принести на підприємство власні трудові інструменти і інші предмети, але 
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працівник, порушивши заборону, все ж їх приніс і використовує для 

виконання трудової функції, то роботодавець несе матеріальну 

відповідальність лише за шкоду, що була спричинена умисно майну 

працівника. 

Такий підхід є загалом виправданим і відображає реальний стан 

відносин у суспільстві,  коли особи мають погоджувати між собою те, що 

використовується у їх спільній діяльності. А тому застосування такої норми у 

законодавстві України є цілком закономірним, що потребує внесення 

відповідних змін і доповнень до КЗпП [23]. 

Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну 

роботодавцю, передбачається загалом у розмірі середньої заробітної плати 

(стаття 198). Винятком з цього є випадки, коли працівник за дії, що 

суперечать закону, несе матеріальну відповідальність у повному обсязі, 

зокрема таким випадком є розголошення комерційної таємниці (стаття 199) 

та укладення договорів про повну матеріальну відповідальність, в тому числі 

колективну (бригадну) матеріальну відповідальність (стаття 200) [160]. При 

цьому підвищена (кратна) відповідальність нормами ТК АР не передбачена, 

що є цілком логічним, зважаючи на сучасний стан трудових правовідносин та 

відсутність реальної потреби у ній. 

Беручи за основу проаналізовані норми ТК АР, акцентуэмо увагу на 

тому, що до трудового законодавства України доцільно внести наступні 

зміни і доповнення: 1) передбачити таку дисциплінарну санкцію як сувору 

догану з наступним попередженням, доповнивши абзац 1 статті 147 пунктом 

3 «Сувора догана з наступним попередженням»; 2) закріпити такі підстави 

матеріальної відповідальності роботодавця як розголошення про працівника 

неправдивих відомостей, що заважають працевлаштуванню, неповна або 

невчасна виплата заробітної плати та сексуальні домагання, внісши їх у 

вигляді окремої статті до глави ІХ; 3) виключити норму про підвищену 

(кратну) матеріальну відповідальність, вилучивши абзац 4 статті 135
3
. 
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У Трудовому кодексі Киргизької Республіки (далі – ТК КР) 

передбачається застосування дисциплінарної і матеріальної відповідальності. 

Так, статтею 145 передбачено, що за порушення трудової дисципліни, тобто 

протиправне невиконання або неналежне виконання працівником з його вини 

покладених на нього трудових обов’язків, роботодавець може застосувати 

наступні дисциплінарні стягнення: 1) зауваження; 2) догану; 3) звільнення з 

належних підстав. При цьому для окремих категорій працівників можуть 

бути передбачені і інші дисциплінарні стягнення. Разом з цим не 

допускається застосування заходів стягнення, не передбачених, законами, 

статутами або положеннями про дисципліну (стаття 146) [161]. 

Порядок застосування дисциплінарних санкцій передбачає вже відомий 

підхід щодо строку 1 і 6 місяців та 2 років при аудиторській перевірці. Поряд 

з цим закріплено норму про можливість притягнення до дисциплінарної 

відповідальності керівника організації, його заступника за вимогою 

представницького органу робітників у разі порушення ними актів трудового 

законодавства, умов колективного договору тощо. Застосування такої 

дисциплінарної санкції, аж до звільнення, покладається на роботодавця 

(власника майна). А це загалом відповідає КЗпП [23] та ще раз акцентує 

увагу на потребі доповнення дисциплінарних санкцій таким заходом впливу 

як попередження. 

Матеріальна відповідальність згідно з розділом VII ТК КР 

«Матеріальна відповідальність сторін трудового договору» передбачає 

наявність загальних положень, матеріальної відповідальності роботодавця та 

матеріальної відповідальності працівника. 

Так, сторона трудового договору (роботодавець або працівник), яка 

спричинила шкоду іншій стороні, відшкодовує її у відповідності до вимог 

законодавства, а трудовим договором або угодами, що укладені у письмовій 

формі може конкретизуватися матеріальна відповідальність сторін трудового 

договору. При цьому договірна відповідальність не повинна бути нижчою від 

межі, встановленої законом для роботодавця, та вищою для працівника 
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(стаття 273) [161]. Матеріальна відповідальність настає в результаті винної 

протиправної поведінки особи (дії чи бездіяльності) і причинного зв’язку між 

винною протиправною поведінкою і спричиненою шкодою. В результаті 

цього роботодавець відшкодовує працівникові шкоду у вигляді втраченого 

заробітку або пошкодження майна, а також у встановлених випадках 

моральну шкоду. Працівник відшкодовує шкоду у випадку знищення чи 

пошкодження майна роботодавця, а також коли у останнього виникає 

необхідність провести додаткові грошові виплати. Крім цього, у 

встановлених законодавством випадках, керівник організації відшкодовує 

недоотримані внаслідок недобросовісного виконання ним своїх трудових 

обов’язків доходи (стаття 274) [161].  

До роботодавця може бути застосовано кілька видів санкцій:                            

1) відшкодування матеріального збитку працівнику, що спричинений 

внаслідок незаконного позбавлення його можливості працювати, в тому 

числі розповсюдження про нього неправдивих відомостей (стаття 275);                   

2) відшкодування збитку, спричиненого майну працівника за ринковими 

цінами, що діють у даній місцевості (стаття 276); 3) відшкодування 

моральної шкоди, спричиненої працівникові, у розмірі, погодженому 

сторонами або визначеному у судовому порядку (стаття 277) [161]. 

У свою чергу, працівник несе відповідальність та може бути підданий 

санкціям у вигляді: 1) матеріальної відповідальності за шкоду, спричинену 

роботодавцю в межах середньомісячного заробітку (статті 279, 282); 2) 

повної матеріальної відповідальності, в тому числі за розголошення 

комерційної таємниці (стаття 283); 3) матеріальної відповідальності на основі 

договору про повну матеріальну відповідальність чи договору про 

колективну матеріальну відповідальність (стаття 284). 

Важливо звернути увагу на норми статей 281 та 286 ТК КР, якими 

передбачено право роботодавця відмовитися від стягнення збитків з 

працівника та обов’язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної шкоди 

і причину її виникнення [161]. Застосування зазначених норм надасть 
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можливість, з одного боку, чітко визначити розмір заподіяної шкоди, а з 

іншого – встановить ступінь вини працівника, а  можливо і роботодавця у її 

заподіянні. У разі ж відсутності наведеної норми роботодавець лише 

змушений доводити вину працівника, а не встановлювати розміри та 

причини виникнення у нього матеріальних збитків. 

На основі вказаних норм ТК КР до трудового законодавства України 

доцільно внести наступні зміни і доповнення: 1) доповнити дисциплінарні 

санкції таким видом як попередження (зауваження); 2) закріпити положення 

про те, що договірна відповідальність не повинна бути нижчою від межі, 

встановленої законом для роботодавця, та вищою для працівника, що було 

аргументовано при аналізі ТК РУ; 3) систематизувати матеріальну 

відповідальність, поділивши її на загальні положення, відповідальність 

працівника та відповідальність роботодавця, на чому вже неодноразово 

наголошувалось; 4) передбачити право відмови роботодавця від 

відшкодування збитків, доповнивши статтю 138 КЗпП абзацом 2 

відповідного змісту, що дасть йому змогу більш вільно варіювати свої 

відносини із працівником у питаннях матеріальної відповідальності, в тому 

числі не бути під примусом обов’язкового покриття збитків за рахунок 

працівника в разі зменшення вартості або знищення товарно-матеріальних 

цінностей, які знаходяться на його балансі; 5) закріпити обов’язок 

роботодавця встановлювати розмір заподіяної шкоди і причину її 

виникнення, як це було аргументовано вище. 

Окрім трудового законодавства країн пострадянського простору варто 

звернутися і до відповідного законодавства країн Європейського Союзу, 

перш за все тих, що є країнами близького зарубіжжя відносно України. 

Так, Кодекс праці Польщі (далі – КПП) передбачає такі види 

дисциплінарних санкцій: 1) попередження; 2) догану; 3) штраф у розмірі не 

більше одноденного заробітку і загалом не більше 10% місячного заробітку 

працівника. При цьому такі штрафи використовуються на покращення умов 

безпеки та охорони здоров’я працівників (стаття 108 КПП) [162]. 
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Статтею 109 Кодексу праці Польщі передбачено наступні терміни 

застосування дисциплінарних санкцій: 3 місяці з моменту вчинення 

дисциплінарного проступку та 2 тижні з дня його виявлення [162], на відміну 

від статті 148 КЗпП, якою відповідні терміни встановлені на рівні 6 місяців 

та 1 місяця відповідно[23]. А це наштовхує на думку про потребу у 

майбутньому відповідного перегляду норм для більш гуманного підходу до 

порушників трудової дисципліни. 

Також слід звернути увагу на існування у польському законодавстві 

норми, яка встановлює заборону конкуренції (zakaz ko№kure№ciy). Під нею 

розуміють не стільки заняття працівником аналогічною з роботодавцем 

діяльністю, скільки використання відомої працівнику інформації на власну 

користь, але за умови, якщо така інформація була закладена у письмово 

укладений трудовий договір [137, с. 193]. За розголошення такої інформації 

на працівника може накладатися штраф у вигляді відсотку від заробітної 

плати, мінімальний розмір якого не може бути меншим 25% попередньо 

отриманої заробітної плати. При цьому вказаний штраф стягується у 

місячний термін. 

Разом з цим аналог застосування даної норми у трудовому 

законодавстві України відсутній, що, з одного боку, підтверджує тезу про те, 

що штрафи не мають бути властиві трудовому праву України, а з іншого –

значно погіршує становище роботодавця, який не може себе належним чином 

захистити від протиправних дій працівника. 

При застосуванні покарання згідно зі статтею 111 КЗпП передбачається 

обов’язкове врахування характеру порушення, обов’язків працівника, 

ступеня  його вини і попереднього ставлення до роботи [23].  

Вказані норми при їх застосуванні в Україні мають позитивно 

вплинути на правове регулювання трудових відносин. При цьому штраф 

можна застосовувати виключно щодо порушень комерційної таємниці, 

врахування ж ступеня вини і інших обставин вчинення дисциплінарного 

проступку та зменшених строків притягнення до дисциплінарної 
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відповідальності можуть у повному об’ємі знайти своє місце у вітчизняному 

трудовому праві. 

Матеріальна відповідальність врегульована розділом 5 КПП, який 

передбачає її  застосування виключно у випадках наявності вини сторони 

трудових відносин, вона не застосовується в разі настання збитків за 

нормального виробничого ризику для працівника (стаття 118). Даний розділ 

поділяє відповідальність на матеріальну відповідальність працівників та 

матеріальну відповідальність роботодавців. Перша передбачає 

відповідальність у вигляді обмеженої і повної матеріальної відповідальності, 

проте таке поняття як підвищена (кратна) матеріальна відповідальність у 

Кодексі праці Польщі відсутнє. Також Рада Міністрів РП може 

встановлювати порядок застосування відповідальності і визначати її умови 

(стаття 126 КПП) [162]. 

У наведеному положенні щодо матеріальної відповідальності 

привертає увагу її структура (матеріальну відповідальність працівників та 

матеріальну відповідальність роботодавців), яка має знайти своє 

відображення у трудовому законодавстві України. 

На основі аналізу норм КПП до трудового законодавства України 

можна запропонувати внести наступні зміни і доповнення: 1) передбачити 

штраф за розголошення комерційної таємниці шляхом доповнення статті 134 

КЗпП пунктом 10, в якому окрім повної матеріальної відповідальності 

передбачити і штраф в розмірі не менше 25% попередньо отриманої 

заробітної плати, що має значно стимулювати працівників до її збереження; 

2) лібералізувати строки притягнення до дисциплінарної відповідальності в 

аспекті їх зменшення шляхом внесення змін до частини 2 статті 148 КЗпП, де 

закріпити строки притягнення на рівні 3-х місяців з моменту вчинення 

дисциплінарного проступку та 2-х тижнів з дня його виявлення; 3) 

передбачити окремо матеріальну відповідальність працівників та матеріальну 

відповідальність роботодавців, як на цьому неодноразово наголошувалось 

вище. 
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Закон про працю Латвійської Республіки (далі – ЗпП ЛР) передбачає 

наявність окремої глави 23 «Відповідальність працівника», в якій 

визначаються види відповідальності та санкції. Перш за все, варто відмітити, 

що виділяються окремо цивільно-правова відповідальність та дисциплінарна 

відповідальність.  

Перша представляє собою відповідальність за неналежне виконання 

обов’язків чи їх невиконання, в результаті чого настала майнова шкода, лише 

у розмірі прямих дійсних збитків.У випадку, коли шкода заподіяна за 

рахунок злого умислу чи інших протиправних дій, або дій, не пов’язаних з 

виконанням роботи, стягується повний розмір збитків (частини 1-3 статті 86 

ЗпП ЛР) [163]. При цьому статтею 87 передбачено, що працівник може бути 

повністю або частково звільнений від цивільно-правової відповідальності, 

якщо роботодавець не забезпечив належні умови праці або роботодавець не 

попередив працівника про можливість настання таких збитків, а останній не 

передбачав і не повинен був передбачати можливість їх настання, а також у 

випадку, коли роботодавець не прикладав достатніх зусиль для усунення чи 

зменшення збитків [163]. 

Окрім вказаного, статтею 88 передбачено випадок цивільно-правової 

відповідальності кількох працівників, ступінь відповідальності кожного з них 

визначають у відповідності до його участі у спричиненні збитків і вини. 

Працівники, які уклали договір підряду на виконання робіт, безпосередньо як 

співборжники за спричинені збитки відповідають солідарно [163]. 

Таким чином, у ЗпП ЛР фактично відсутнє поняття матеріальної 

відповідальності, яка замінена цивільно-правовою, а певним аналогом 

бригадної відповідальності виступають відносини співборжників за 

договором. Вказане з врахуванням системи права та розподілом у ній 

відносин за галузями навряд чи може бути застосоване в Україні.  

Аналогічно до вказаного розглядаються у ЗпП ЛР і питання 

дисциплінарної відповідальності, визначення якої відсутнє, а натомість 

закріплена наявність таких санкцій як зауваження і догана. Так, статтею 90 
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ЗпП ЛР передбачено, що за порушення встановленого розпорядку праці або 

трудового договору роботодавець може винести працівникові зауваження або 

догану у письмовій формі, зазначивши ті обставини, які вказують на 

порушення. 

Таке зауваження або догану виносять не пізніше 1 місяця з дня 

виявлення порушення, не враховуючи період непрацездатності працівника, а 

також часу, коли працівник знаходився у відпустці або не виконував роботу з 

інших поважних причин, але не пізніше 6 місяців з моменту порушення 

(частина 3 статті 90 ЗпП ЛР) [163]. 

Враховуючи зазначене, можна констатувати, що порядок притягнення 

до відповідальності у ЛР аналогічний тому, який встановлює трудове 

законодавство України. В той же час підхід, який передбачає використання 

цивільно-правової відповідальності замість майнової, є неприйнятним з 

точки зору національного законодавства. 

Отже, запозичувати досвід правового регулювання ЗпП ЛР недоцільно, 

так як його норми не співпадають з нормами трудового законодавства 

України та не містять більш сучасних новел. 

Трудовий кодекс Литви (далі – ТК ЛТ ), у свою чергу, передбачає, що 

за порушення трудового законодавства застосовуються дисциплінарні та 

матеріальні санкції. Перш за все, у статтях 234 і 235 визначається поняття 

«порушення трудової дисципліни» та наводиться перелік видів грубих її 

порушень, а в статті 236 встановлюються умови дисциплінарної 

відповідальності [164], що є доволі практично та дозволяє визначити 

характер вчиненого працівником порушення. 

Паралельно з цим статтею 237 ТК ЛТ визначаються дисциплінарні 

стягнення, до яких належать: 1) зауваження; 2) догана; 3) звільнення з роботи 

[164]. Вони застосовуються з врахуванням тяжкості порушення, його 

наслідків, вини працівника та обставин вчинення порушення, а також того,  

як працівник працював раніше. У свою чергу, строк накладення 

дисциплінарних санкцій встановлюються за загальним підходом на рівні 1 та 



 147 

6 місяців відповідно, за винятком випадку, коли порушення було виявлено в 

ході аудиту (інвентаризації, ревізії), при якому встановляється дворічний 

строк з моменту його вчинення. 

Переходячи до питань матеріальної відповідальності та санкцій за неї, 

варто відмітити, що статтями 245-246 ТК ЛТ визначено основи й умови 

настання такої відповідальності. Згідно з ними матеріальна відповідальність 

наступає у випадку вчинення правопорушення, в результаті якого один 

суб’єкт  наносить шкоду іншому, не виконуючи трудових обов’язків або 

неналежно їх виконуючи. Умовами такої відповідальності є: 1) нанесення 

шкоди; 2) нанесення шкоди в результаті незаконної діяльності; 3)  причинний 

зв’язок між незаконною діяльністю та шкодою, що виникла; 4) вина 

порушника; 5) пов’язаність трудовими правовідносинами порушника і 

потерпілого на момент нанесення шкоди були; виникнення шкоди, пов’язане 

з трудовою діяльністю [164]. Поряд з цим статтею 247 закріплюється 

врахування вини потерпілого [164]. 

Статтею 248 ТК ЛТ закріплені наступні випадки матеріальної 

відповідальності роботодавця: 1) травма або смерть працівника чи 

професійне захворювання; 2) непридатність, знищення майна працівника або 

його втрата внаслідок нанесеної шкоди; 3) інші порушення майнових 

інтересів працівника чи інших осіб; 4) нанесення працівникові майнового 

збитку [164]. 

У свою чергу, стаття 253 ТК ЛТ містить перелік випадків матеріальної 

відповідальності працівників: 1) втрата майна або зниження його вартості, 

пошкодження; 2) надмірна витрата матеріалів; 3) штрафи або компенсаційні 

виплати, які роботодавець зобов’язаний виплатити по вині працівника; 4) 

витрати, які виникли внаслідок псування речей; 6) неналежний облік 

матеріальних цінностей; 7) прийняття заходів по попередженню випуску 

неякісної продукції, крадіжки матеріальних або грошових цінностей; 8) 

порушення інших правил трудового розпорядку, посадових чи інших 



 148 

інструкцій. У статті 254 ТК ЛТ встановлено, що межею матеріальної 

відповідальності є трикратний розмір середньої заробітної плати [164]. 

Вказаний підхід значно розширює підстави матеріальної 

відповідальності у порівнянні із КЗпП, при цьому окремі з них, такі як 

перевитрата матеріалів, заходи по попередженню випуску неякісної 

продукції, крадіжки матеріальних або грошових цінностей та порушення 

правил трудового розпорядку, посадових чи інших інструкцій доцільно було 

б запровадити і у вітчизняне трудове законодавство, так як це дало б більше 

підстав роботодавцю вимагати відшкодування збитків і спонукало б 

працівників до більш ретельного виконання своїх трудових обов’язків. В той 

же час запровадження більш високого рівня санкції у вигляді трикратного 

розміру середньої заробітної плати є недоречним, оскільки це може занадто 

обтяжити працівників у матеріальному аспекті та викликати масове 

звернення за оскарженнями рішень роботодавців по відшкодуванню 

матеріальної шкоди. 

Привертає увагу також перелік підстав повної матеріальної 

відповідальності, визначених статтею 255 ТК ЛТ, серед яких окрім тих, що 

закріплені у трудовому законодавстві України, є такі як нанесення збитку в 

результаті втрати інструментів, одягу, засобів захисту, які були передані 

працівнику для використання у роботі, а також втрати матеріалів, 

напівфабрикатів або виробів у процесі виробництва та встановлення такої 

відповідальності у колективному договорі [164]. Вказані підстави безперечно 

є інноваційними і дають змогу роботодавцеві оперативніше впливати на 

працівника, а тому цілком можуть бути закріплені у трудовому законодавстві 

України. 

Статтею 256 ТК ЛТ передбачено наявність договору про повну 

матеріальну відповідальність та такого його різновиду як відповідальність 

групи працівників (аналог колективної (бригадної) матеріальної 

відповідальності), де розмір відшкодування пропорційний відпрацьованому 

часу, впродовж якого виникла шкода, якщо в договорі не встановлено інше 
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[164]. Такий підхід дозволяє визначити пропорцію відшкодування, 

базуючись на часі, а не на заробітку, що є, на наш погляд, неправильним, 

оскільки різна оплата праці працівників не може не братися до уваги при 

відшкодуванні, в то же час можливість закріплення інших підстав розподілу 

збитків між працівниками є прогресивним кроком на шляху до 

удосконалення трудового законодавства. 

Таким чином, на підставі запозичення досвіду правового регулювання 

ТК ЛТ пропонуємо внести до трудового законодавства України наступні 

зміни і доповнення: 1) закріпити поняття «порушення трудової дисципліни» 

та перелік випадків її грубого порушення у частині 4 статті 147 КЗпП, 

виклавши дану частину у наступній редакції: «Грубим порушенням трудової 

дисципліни є порушення, в результаті якого грубо порушуються положення 

законів і інших нормативних актів, які безпосередньо регламентують роботу 

працівника або іншим грубим чином порушують трудові обов’язки, або 

встановлений трудовий розпорядок. Випадками такого грубого порушення 

трудової дисципліни є: а) недопустима поведінка з клієнтами або іншими 

особами чи інші дії, які безпосередньо порушують конституційні права 

громадян; б) розголошення комерційної чи іншої таємниці або їх 

повідомлення конкуруючим з підприємством, де працює працівник, 

структурам; в) участь у діяльності, яка несумісна згідно з вимогами 

законодавства з виконанням трудових обов’язків або використанням 

посадового становища у власних інтересах, в тому числі для отримання 

неправомірної вигоди; г) порушення статевої рівноправності або статеві 

домагання; ґ) відмова у наданні інформації, якщо її надання передбачено 

законодавством, або надання завідомо недостовірної інформації; д) діяння, 

що носять ознаки крадіжки, незаконного заволодіння майном, шахрайства, 

отримання незаконної винагороди навіть у випадках, коли працівник не 

притягувався за їх вчинення до адміністративної або кримінальної 

відповідальності; е) перебування на роботі в стані алкогольного, 

наркотичного або токсичного сп’яніння, за винятком випадків, коли такий 
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стан працівника був викликаний виробничими процесами на підприємстві; є) 

відсутність на робочому місці протягом всього робочого дня (зміни) без 

поважних причин; ж) відмова від проходження перевірки стану здоров’я, 

якщо така перевірка є обов’язковою для працівника»; 2) запровадити більш 

тривалий строк притягнення до відповідальності на основі аудиту 

(інвентаризації, ревізії) в 2 роки з моменту вчинення порушення, доповнивши 

статтю 148 КзпП відповідною нормою; 3) розширити перелік підстав 

матеріальної відповідальності, додавши до них перевитрату матеріалів, 

заходи по попередженню випуску неякісної продукції та порушення правил 

трудового розпорядку, посадових чи інших інструкцій, включивши їх до 

абзацу 1 статті 132 як підстави обмеженої матеріальної відповідальності; 4) 

встановити додаткові підстави повної матеріальної відповідальності у 

вигляді нанесення збитку в результаті втрати інструментів, одягу, засобів 

захисту, які були передані працівнику для використання у роботі, а також 

втрати матеріалів, напівфабрикатів або виробів у процесі виробництва та 

встановлення такої відповідальності у колективному договорі, доповнивши 

статтю 134 абзацом 2 вказаного змісту. 

Привертає до себе увагу і новий Трудовий кодекс Чеської Республіки 

(далі – ТК ЧР), який вступив в силу 01 січня 2015 року. Так його нормами 

передбачено наявність загальної відповідальності, за якою працівник несе 

відповідальність за збиток, спричинений його винним проступком при 

виконанні виробничих завдань або у прямому зв’язку з ними.  Якщо ж збиток 

нанесений в результаті порушення обов’язків з боку роботодавця, 

відповідальність працівника є обмеженою, а роботодавець зобов’язаний 

довести вину працівника (стаття 250 ТК ЧР) [165]. 

Норма статті 251 дає право роботодавцю вимагати розподілу збитків 

між ним і працівником з врахуванням вини останнього, якщо працівник 

свідомо не вжив заходів для запобігання збитків [165].  Застосування такої 

норми у законодавстві України є також бажаним, так як воно дозволить 

покласти вину за збитки на працівника в тому випадку, коли той не вжив 
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належних заходів для уникнення збитків або зменшення їх розміру, хоча мав 

таку можливість, а також усвідомлював, що може вчинити відповідні 

суспільно корисні дії. 

Поряд із вказаним, у статті 266 ТК ЧР передбачається, що 

роботодавець несе відповідальність за збитки, спричинені працівникові в 

результаті дії спрямованих на зменшення збитків або зменшення чи усунення 

небезпеки для життя і здоров’я осіб, якщо збиток не був спричинений умисно 

працівником і понесені витрати відповідають обставинам та є пропорційними 

[165]. Дана норма, як і попередня, цілком заслуговує на залучення до 

законодавства України, оскільки надає додаткові гарантії працівникам у 

випадках рятування майна роботодавця чи запобігання іншим негативним 

наслідкам, в тому числі небезпеці для життя і здоров’я громадян. 

Також важливою є норма статті 268, згідно з частиною 1 якої 

роботодавець має виплатити збитки заподіяні працівникові, а у випадку 

умисного їх заподіяння працівник має право і на відшкодування інших 

збитків [165], в тому числі моральної шкоди. Відповідно до частини 2 цієї 

статті у випадку, коли працівник здає свої речі на зберігання у депозит 

роботодавцю, той має відшкодовувати збитки в розмірі 10 крон, крім 

випадку, коли збитки заподіяні з вини іншого працівника.  За цих обставин 

роботодавець зобов’язаний виплатити повну суму заподіяної шкоди. При 

цьому згідно з частиною 3 зазначеної статті право на відшкодування за 

частиною 2 припиняється, якщо працівник не повідомив роботодавця 

впродовж 15 днів з дати, коли йому стало відомо про збиток, окрім випадку 

затримки з вагомих підстав [165]. 

Крім вказаного, статтею 267 передбачено, що роботодавець несе 

відповідальність за речі, які, як правило, носять на роботу і які працівник 

поклав в спеціально призначене чи загальне місце їх зберігання або 

перебування на час виконання ним трудових обов’язків.  Повідомлення про 

нанесення збитку має бути подано у вищевизначеному порядку частини 3 

статті 268, тобто в 15-денний строк [165]. 
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Вказане акцентує увагу на додаткових підставах відповідальності 

роботодавця, пов’язаними з речами працівника, що є цілком справедливим і 

за що роботодавець має нести відповідальність. Аналогічні норми у КЗпП 

[23], на жаль, відсутні і для компенсації цієї прогалини на даний час 

використовуються норми цивільного законодавства. Тому доцільним є 

внесення відповідних норм до трудового законодавства України, що має 

покращити правове регулювання даних питань та одночасно вивести їх із 

необґрунтованого віднесення до цивільно-правових відносин. 

Разом з тим запровадження 15-денного терміну на повідомлення про 

пошкодження майна є недоцільним, адже працівник може виявити 

пошкодження і в інший строк, а його звернення за відшкодуванням має 

базуватися на доказах вини роботодавця і перебуванні майна у того на 

зберіганні чи в звичайному місці на території підприємства. 

Враховуючи все вищезазначене, можна констатувати, що з 

врахуванням досвіду ТК ЧР трудове законодавство України слід доповнити 

наступними нормами: 1) статтю 131 доповнити частиною 3 наступного 

змісту: «У випадку, коли працівник свідомо не вжив заходів для запобігання 

збиткам, то роботодавець має право вимагати розподілу збитків між ним і 

таким працівником з врахуванням його вини»; 2) вказану норму також слід 

доповнити частиною 4, виклавши її в такій редакції: «Роботодавець несе 

відповідальність за збитки, спричинені працівникові в результаті дій, 

спрямованих на зменшення збитків або зменшення чи усунення небезпеки 

для життя і здоров’я осіб, якщо збиток не був спричинений умисно 

працівником і понесені витрати відповідають обставинам, є пропорційними 

та мають розумні межі»; 3) ввести до КЗпП статтю 131
3
 «Відповідальність 

роботодавця за майно працівника», у якій закріпити обов’язок роботодавця 

по збереженню майна працівника та запровадити відповідальність у випадках 

заподіяння шкоди майну працівника з вини роботодавця, що пов’язана з 

неналежним зберіганням майна. 
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У свою чергу, Трудовим кодексом Республіки Молдова (далі – ТК РМ) 

передбачено наявність, як і у більшості проаналізованих кодифікованих актів 

трудового законодавства, дисциплінарної та матеріальної відповідальності. 

Статті 206 ТК РМ встановлює застосування наступних дисциплінарних 

стягнень: 1) попередження; 2) догану; 3) сувору догану; 4) звільнення. При 

цьому для окремих категорій працівників можуть передбачатися і інші 

дисциплінарні стягнення [166], як це закріплено і у трудовому законодавстві 

України. Разом з цим, частиною 3 даної статті встановлено пряму заборону 

на застосування штрафів чи інших дисциплінарних санкцій [166]. 

Стосовно застосування такої міри дисциплінарного впливу як сувора 

догана, то вона є цілком доцільною, але з врахуванням використання 

вищенаведених положень Трудового кодексу Азербайджанської Республіки, 

яким пропонується такий вид дисциплінарного стягнення як сувора догана з 

наступним попередженням, що є більш наближеним до сучасних реалій 

трудових правовідносин. Окрім того, догана з попередженням прямо вказує 

на можливість подальшого звільнення працівника в разі порушення ним 

трудової дисципліни, в той час як сувора догана є просто більш серйозним 

засобом дисциплінарного впливу. Тому більш доцільно обрати саме варіант 

стягнення у вигляді суворої догани з наступним попередженням. 

Статтею 209 ТК РМ передбачено застосування строків дисциплінарних 

стягнень у вигляді 1 і 6 місяців відповідно, а також двохрічного терміну за 

результатами ревізії або перевірки фінансово-економічної діяльності. При 

цьому є вагоме уточнення, що у вказані строки не включається час 

розслідування по кримінальній справі [166]. Останнє доволі важливе, 

оскільки непоодинокими є випадки, коли порушення встановлюються саме за 

результатами розслідування карних справ, а тому така норма має бути 

застосована і у законодавстві України. 

Матеріальна відповідальність згідно з ТК РМ передбачає регулювання 

даних питань на основі трьох складових (розділ ХІ): 1) загальних положень; 
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2) відшкодування шкоди роботодавцем; 3) матеріальної відповідальності 

працівника. 

Так, згідно зі статтею 327 ТК РМ сторона трудового договору 

(роботодавець чи працівник), яка спричинила матеріальний і/або моральний 

збиток іншій стороні при виконані своїх трудових обов’язків, має 

відшкодувати такий збиток відповідно до вимог законодавства. 

Індивідуальними і/або колективними договорами може конкретизуватися 

матеріальна відповідальність сторін договору. При цьому матеріальна 

відповідальність роботодавця перед працівником не може бути нижчою, а 

працівника перед роботодавцем – вищою, ніж це передбачено 

законодавством [166]. Остання норма вже неодноразово згадувалась при 

розгляді інших кодифікованих актів, вона виступає вагомою гарантією, перш 

за все, прав працівників, що ще раз підтверджує її важливість. 

Відповідно до статті 328 ТК РМ передбачається, що сторона 

індивідуального трудового договору відшкодовує матеріальні збитки, які 

спричинені нею іншій стороні в результаті протиправного і винного діяння 

або бездіяльності, якщо законодавством не передбачено інше [166]. Така 

конструкція має ряд недоліків. Перш за все, в ній не враховано наявність 

причинного зв’язку між шкодою і діянням працівника, а також, зважаючи на 

те, що дані елементи не структуровані, немає посилання на необхідність їх 

одночасної наявності для утворення складу матеріального правопорушення, 

на підставі якого має настати матеріальна відповідальність. 

Враховуючи вказане, більш прийнятною у порівнянні з наведеною є 

конструкція на основі одночасної наявності: 1) збитку, який заподіяний при 

виконанні трудових обов’язків; 2) протиправної поведінки (дії чи 

бездіяльності) працівника; 3) прямого причинного зв’язку між протиправною 

поведінкою та збитком; 4) вини працівника в нанесенні збитку. 

Переходячи до питань матеріальної відповідальності роботодавця, слід 

зазначити, що вона базується на відшкодуванні матеріальної і моральної 

шкоди. Так, статтею 329 передбачено, що роботодавець має відшкодувати в 
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повному розмірі матеріальний і моральний збиток, який був спричинений 

працівникові у зв’язку з виконанням ним своїх трудових обов’язків або в 

результаті незаконного позбавлення його права працювати. Моральний 

збиток виражається в грошовій чи іншій матеріальній формі, яка визначена 

сторонами [166]. 

Такий підхід молдовського законодавця є виправданим, адже питання 

відшкодування моральної шкоди доволі часто не беруться до уваги в ході 

відшкодування матеріальних збитків працівникові, а тому наявність прямої 

вказівки на таку відповідальність у нормах трудового законодавства України 

є вкрай бажаною. 

Згідно зі статтею 330 роботодавець зобов’язаний відшкодувати особі не 

отриману нею заробітну плату у всіх випадках незаконного позбавлення 

можливості працювати.  Такий обов’язок, зокрема, наступає у випадку: 1) 

необґрунтованої відмови у прийомі на роботу; 2) незаконного звільнення чи 

переведення на іншу роботу; 3) простою підприємства з вини роботодавця, за 

винятком періоду технічного простою; 4) затримки видачі трудової книжки; 

5) затримки виплати заробітної плати; 6) затримки всіх виплат чи часткових у 

зв’язку зі звільненням; 7) розповсюдження будь-яким способом (у засобах 

масової інформації, письмових характеристиках тощо) інформації, що 

порочить працівника; 8) невиконання у встановлений строк рішення 

компетентного органу трудової юрисдикції, яким вирішений конфлікт (спір) 

про можливість працювати. Також частиною 2 даної статті передбачено у 

випадку затримки з вини роботодавця виплати заробітної плати, оплати 

відпустки, виплат у зв’язку зі звільненням або інших виплат йому 

виплачується додатково за кожен день прострочки 0,1% від суми, яка не була 

виплачена в строк. 

Останнє має особливу вагу, так як дає можливість впливати 

матеріально на інтереси роботодавця, змушуючи його вчасно виконувати 

свої фінансові зобов’язання перед працівником. З урахуванням цього 

доцільно запровадити дану норму і у законодавстві України з метою 
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належного законодавчого впливу на роботодавців у частині виконання ними 

приписів трудового права щодо фінансових розрахунків з працівниками. 

Стосовно матеріальної відповідальності працівника, то тут, як і у 

переважній більшості вищерозглянутих кодифікованих актів, передбачено 

підстави матеріальної відповідальності (стаття 333), обставини, що її 

виключають (стаття 334), право роботодавця на відмову від стягнення (стаття 

335), межі матеріальної відповідальності (стаття 336), сутність та підстави 

повної матеріальної відповідальності (статті 337 і 338), колективна 

(бригадна) матеріальна відповідальність (стаття 340), визначення розміру 

шкоди (стаття 341), обов’язок роботодавця визначати розмір матеріального 

збитку і причини його виникнення (стаття 342) [166]. Вони охоплюють усі 

важливі питання матеріальної відповідальності працівників, при цьому не 

виходячи за рамки вже розглянутих аспектів і не пропонуючи більш 

прогресивне правове регулювання даних питань. 

Таким чином, відповідно до вищезазначеного правового регулювання 

ТК РМ до трудового законодавства України можна запропонувати внести 

наступні зміни і доповнення: 1) доповнити статтю 148 КЗпП частиною 3 

наступного змісту: «У вказані строки не включається час розслідування 

кримінальної справи»; 2) встановити норму щодо відшкодування 

матеріальної шкоди в разі порушення роботодавцем трудового 

законодавства, в тому числі за безпідставну відмову у прийнятті на роботу, 

доповнивши КЗпП статтею 131
2
 відповідного змісту; 3) доповнити статтю 

117 КЗпП абзацом 3 наступного змісту: «У випадку затримки з вини 

роботодавця виплати заробітної плати, оплати відпустки, виплат у зв’язку зі 

звільненням або інших виплат працівнику виплачується додатково за кожен 

день прострочки 0,1% від суми, яка не була виплачена в строк». 

Підсумовуючи весь проведений аналіз зарубіжного досвіду з питань 

санкцій, можна констатувати, що значна кількість норм трудового 

законодавства зарубіжних країн може бути запроваджена у трудове 

законодавство України. Ще раз вкажемо на них в узагальненому вигляді. 
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1. Слід розширити перелік видів дисциплінарної відповідальності, 

включивши до абзацу 2 статті 147 КЗпП пункт 1)
1 

попередження, яке може 

застосовуватись за незначні порушення чи в інших випадках на розсуд 

роботодавця, що дасть змогу більше диференціювати дисциплінарну 

відповідальність, як це передбачено у більшості проаналізованого трудового 

законодавства зарубіжних країн. 

2. Закріпити поняття дисциплінарного проступку у статті 147, додавши 

до неї абзац 3, в якому передбачити умови для притягнення до матеріальної 

відповідальності за умови їх одночасного настання у вигляді: 1) збитку, 

заподіяному при виконанні трудових обов’язків; 2) протиправної поведінки 

(дії чи бездіяльності) працівника; 3) прямого причинного зв’язку між 

протиправною поведінкою та збитком; 4) вини працівника в нанесенні 

збитку, доповнивши абзац 1 статті 130 нормою відповідного змісту. Наведене 

загалом відповідає сучасній практиці притягнення до дисциплінарної 

відповідальності у зарубіжних країнах. 

 Закріпити також поняття «порушення трудової дисципліни» та 

випадки її грубого порушення у частині 4 статті 147 КЗпП, виклавши дану 

частину у наступній редакції: «Грубим порушенням трудової дисципліни є 

порушення, в результаті якого грубо порушуються положення законів і 

інших нормативних актів, які безпосередньо регламентують роботу 

працівника або іншим грубим чином порушують трудові обов’язки, або 

встановлений трудовий розпорядок. Випадками такого грубого порушення 

трудової дисципліни є: а) недопустима поведінка з клієнтами або іншими 

особами чи інші дії, які безпосередньо порушують конституційні права 

громадян; б) розголошення комерційної чи іншої таємниці або їх 

повідомлення конкуруючим з підприємством, де працює працівник, 

структурам; в) участь у діяльності, яка несумісна згідно з вимогами 

законодавства з виконанням трудових обов’язків або використанням 

посадового становища у власних інтересах, в тому числі для отримання 

неправомірної вигоди; г) порушення статевої рівноправності або статеві 
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домагання; ґ) відмова у наданні інформації, якщо її надання передбачено 

законодавством, або надання завідомо недостовірної інформації; д) діяння, 

що носять ознаки крадіжки, незаконного заволодіння майном, шахрайства, 

прийняття незаконної винагороди навіть у випадках, коли працівник не 

притягувався за їх вчинення до адміністративної або кримінальної 

відповідальності; е) перебування на роботі в стані алкогольного, 

наркотичного або токсичного сп’яніння, за винятком випадків, коли такий 

стан працівника був викликаний виробничими процесами на підприємстві; є) 

відсутність на робочому місці протягом усього робочого дня (зміни) без 

поважних причин; ж) відмова від проходження перевірки стану здоров’я, 

якщо така перевірка є обов’язковою для працівника». 

3. Закріпити норму про відповідальність керівника організації, 

структурного підрозділу, їх заступників за вимогою представницького органу 

працівників шляхом введення у КЗпП статті 147
1
,
  
в якій має міститися дана 

норма, як це передбачено Трудовим кодексом РФ. 

4. Передбачити можливість закріплення у колективних і трудових 

договорах додаткових видів дисциплінарних стягнень за аналогією з нормою 

абзацу 2 статті 147 КЗпП, доповнивши його відповідною нормою, що має 

стимулювати працівників та розширити можливості для офіційного впливу 

на них з боку роботодавця, як це передбачено Трудовим кодексом Республіки 

Білорусь. 

5. Закріпити норму про 2-річний строк притягнення до дисциплінарної 

відповідальності з моменту виявлення порушень за результатами аудиту 

(перевірок, ревізій), внісши відповідні доповнення до абзацу 2 статті 148 

КЗпП, як передбачено переважною більшістю проаналізованого трудового 

законодавства зарубіжних країн. А також доповнити статтю 148 КЗпП 

частиною 3 наступного змісту: «У вказані строки не включається час 

розслідування кримінальної справи» 

6. Передбачити таку дисциплінарну санкцію як сувору догану з 

наступним попередженням, доповнивши абзац 1 статті 147 пунктом 3 
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«Сувора догана з наступним попередженням», за аналогією з Трудовим 

кодексом Азербайджанської Республіки. 

7. Лібералізувати строки притягнення до дисциплінарної 

відповідальності в аспекті їх зменшення шляхом внесення змін до статті 148 

КЗпП, де у частині 2 закріпити строки притягнення на рівні 3-х місяців з 

моменту вчинення дисциплінарного проступку та 2-ї тижнів з дня його 

виявлення, спираючись на досвід Кодексу праці Польщі.  

8. Систематизувати матеріальну відповідальність, розділивши її 

правове регулювання на три блоки: загальні положення, відповідальність 

працівників, відповідальність роботодавців. Закріпити окремі норми 

матеріальної відповідальності роботодавців з визначенням видів порушень 

санкцій (розмір відшкодування) шляхом переформатування глави ІХ КЗпП, 

виділивши у її структурі параграф 1 «Загальні положення матеріальної 

відповідальності», параграф 2 «Матеріальна відповідальність працівника» та 

параграф 3 «Матеріальна відповідальність роботодавця», як це зроблено 

законодавцем у переважній більшості проаналізованих зарубіжних країн. 

9. Передбачити умови для притягнення до матеріальної 

відповідальності за умови їх одночасного настання у вигляді: 1) збитку, 

заподіяному при виконанні трудових обов’язків; 2) протиправної поведінки 

(дії чи бездіяльності) працівника; 3) прямого причинного зв’язку між 

протиправною поведінкою та збитком; 4) вини працівника в нанесенні 

збитку, доповнивши абзац 1 статті 130 нормою відповідного змісту, за 

аналогією з більшістю іноземних країн. 

10. Збільшити розмір матеріальної відповідальності для керівних 

працівників до трикратного розміру середньої заробітної плати, доповнивши 

норму статті 132 КЗпП абзацом 2 відповідного змісту (на основі досвіду 

Республіки Білорусь). 

11. Закріпити норму про те, що договірна відповідальність не повинна 

бути вищою за межу, встановлену законодавством для працівника і нижчою 

для роботодавця, виключивши дану можливість із договірного регулювання у 
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трудових відносинах шляхом доповнення КЗпП статтею 131
1
 з указаним 

змістом (на основі досвіду Республіки Узбекистан). 

12. Запровадити норму про зобов’язання роботодавця визначати розмір 

шкоди і причину її виникнення, доповнивши відповідним чином статтю 135
3
, 

що сприятиме об’єктивній оцінці збитку та обсягу і характеру вини 

працівника і може вказати на наявність вини роботодавця, що відобразиться 

на обсязі відшкодування працівником. 

13. Доповнити статтю 117 КЗпП абзацом 3 наступного змісту: «У 

випадку затримки з вини роботодавця виплати заробітної плати, оплати 

відпустки, виплат у зв’язку зі звільненням або інших виплат працівнику 

виплачується додатково за кожен день прострочки 0,1% від суми, яка не була 

виплачена в строк». 

14. Закріпити такі підстави матеріальної відповідальності роботодавця 

як розголошення про працівника неправдивих відомостей, що заважають 

працевлаштуванню, неповна або невчасна виплата заробітної плати та 

сексуальні домагання, внісши їх у вигляді окремої статті до Глави ІХ, взявши 

за основу норми трудового права Азербайджанської Республіки. 

15. Виключити норму про підвищену (кратну) матеріальну 

відповідальність, вилучивши абзац 4 статті 135
3
, яка відсутня у всіх 

проаналізованих кодифікованих актах зарубіжних країн. 

16. Передбачити право відмови роботодавця від відшкодування 

збитків, доповнивши статтю 138 КЗпП абзацом 2 відповідного змісту за 

зразком Трудового кодексу Киргизької республіки. 

17. Передбачити штраф за розголошення комерційної таємниці шляхом 

доповнення статті 134 КЗпП пунктом 10, в якому, окрім повної матеріальної 

відповідальності, передбачити і штраф в розмірі не менше 25% попередньо 

отриманої заробітної плати, що має значно стимулювати працівників до її 

збереження, згідно з підходом Кодексу Праці Польщі та Трудового кодексу 

Республіки Узбекистан. 
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18. До статті 131 КЗпП додати частину 3 наступного змісту: «У 

випадку, коли працівник свідомо не вжив заходів для запобігання збиткам, 

роботодавець має право вимагати розподіл збитків між ним і таким 

працівником з врахуванням його вини». Варто доповнити також дану статтю 

частиною 4, виклавши її в такій редакції: «Роботодавець несе 

відповідальність за збитки, спричинені працівникові внаслідок дій, 

спрямованих на зменшення збитків або зменшення чи усунення небезпеки 

для життя і здоров’я осіб, якщо збиток не був спричинений умисно 

працівником, понесені витрати відповідають обставинам , є пропорційними і 

мають розумні межі» за прикладом Трудового кодексу Чеської Республіки. 

19. Ввести до КЗпП статтю 131
3
 «Відповідальність роботодавця за 

майно працівника», у якій закріпити обов’язок роботодавця по збереженню 

майна працівника та запровадити відповідальність у випадках заподіяння 

шкоди майну працівника з вини роботодавця, що пов’язано з неналежним 

зберіганням майна, на основі Трудового кодексу Чеської Республіки. 

20. Розширити перелік підстав матеріальної відповідальності, додавши 

до них перевитрату матеріалів, заходи по попередженню випуску неякісної 

продукції та порушення правил трудового розпорядку, посадових чи інших 

інструкцій, включивши їх до абзацу 1 статті 132 як підстави обмеженої 

матеріальної відповідальності. А також встановити додаткові підстави повної 

матеріальної відповідальності у вигляді нанесення збитку в результаті втрати 

інструментів, одягу, засобів захисту, які були передані працівнику для 

використання у роботі, а також втрати матеріалів, напівфабрикатів або 

виробів у процесі виробництва та встановлення такої відповідальності у 

колективному договорі, доповнивши статтю 134 абзацом 2 вказаного змісту, 

за аналогією з Трудовим кодексом Литви. 

Враховуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що трудове 

законодавство України в частині застосування санкцій потребує значного 

удосконалення з огляду на зарубіжний досвід, який є більш прогресивним у 
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порівнянні із дещо удосконаленим законодавством радянської доби, яке 

використовується в Україні. 

Значної модернізації потребують питання застосування 

дисциплінарних санкцій, у яких на даний час відсутнє як саме визначення 

дисциплінарного проступку, так і поняття такої її складової як грубе 

порушення і випадки такого порушення. Крім цього, важливим аспектом є 

закріплення таких видів дисциплінарних санкцій як попередження і сувора 

догана з наступним попередженням та надання можливості встановлювати 

додаткові дисциплінарні санкції, що можуть бути закріплені у колективних 

договорах. Також важливо збільшити строк притягнення до дисциплінарної 

відповідальності за результатами проведення аудиту (перевірок, ревізій) і 

разом з цим провести лібералізацію строків притягання до дисциплінарної 

відповідальності з інших підстав. 

Стосовно ж матеріальної відповідальності, то найважливішими 

аспектами її удосконалення, з врахуванням зарубіжного досвіду, можна 

визначити розподіл на загальні умови матеріальної відповідальності, 

матеріальну відповідальність працівників та матеріальну відповідальність 

роботодавців. І вже на цій основі розширити перелік підстав і умов 

матеріальної відповідальності, в тому числі стосовно відповідальності 

роботодавця перед працівником і додаткових підстав відповідальності 

працівника, в першу чергу, зумовленими сучасним характером трудових 

відносин, який зобов’язує законодавця захистити працівника від 

необґрунтованих претензій роботодавця і порушення останнім його прав 

власності (через зношення чи втрату майна в процесі виконання трудових 

обов’язків), ділової репутації, сексуальної свободи. Разом з цим, додаткового 

захисту через матеріальну відповідальність потребують і права роботодавця, 

насамперед, щодо збереження працівниками комерційної таємниці і 

інструментів та спеціального одягу, а також обладнання, наданого їм для 

виконання трудових обов’язків. 
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3.2 Зарубіжний досвід заборон у трудовому праві та шляхи запозичення 

Україною 

 

Трудове право акцентує свою увагу на захисті прав і інтересів 

працівників, при цьому враховуючи в повній мірі інтереси роботодавців та 

потреби виробництва, що є об’єктивним фактором, який впливає на 

виконання працівниками їх трудових обов’язків. 

У трудовому законодавстві існує цілий ряд заборон, які покликані 

сприяти захисту працівників, а в окремих випадках і гарантувати інтереси 

роботодавців. Такі заборони містяться у Кодексі законів про працю України 

(далі – КЗпП) [23], зокрема стосовно заборони дискримінації працівників, 

недопущення примусової праці, окрім чітко визначених законодавством 

випадків, свободи трудового договору тощо. В той же час, переважна 

більшість таких заборон базується на загальних принципах трудового права 

та має прив’язку до попередньої моделі трудових відносин, які 

використовувалися ще в радянський час. 

Враховуючи зазначене, вкажемо, що заборони мають відображати 

сучасний рівень трудових відносин, які складаються між працівниками і 

роботодавцями та сприяють першим у дотриманні їх прав, а другим – у 

можливостях використовувати трудовий потенціал працівників та не 

потерпати від їх свавільних дій або необґрунтованих сучасністю заборон. 

Заборони за своєю сутністю запроваджують обмеження у трудових 

відносинах, що мають об’єктивний характер, і на цій основі забезпечують 

реалізацію основоположних засад – принципів трудового права. А останні 

виступають підвалинами самого трудового законодавства. Загалом принципи 

трудового права можуть бути класифіковані на дві групи. До першої 

належать принципи трудового права, які забезпечують трудові відносини на 

ринку праці: свобода трудового договору, рівність трудових прав громадян. 

А до другої – принципи, спрямовані на підтримання трудових прав громадян: 
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заборона дискримінації у сфері праці, заборона примусової праці, заборона 

дитячої праці [14, с. 85-86] 

Розглядаючи принципи трудового права, С.В. Колобова акцентує увагу 

на тому, що в основі кожного з них лежать конституційні трудові права та 

свободи, а також їх юридичні гарантії. При цьому принципи повинні 

проголошувати не лише права і свободи, а й забезпечувати їх реальне 

здійснення [167, c. 38]. Таке здійснення переважно реалізується у вигляді 

імперативних приписів для сторін трудових правовідносин, які у значній 

кількості випадків набувають вигляду заборон на вчинення тих чи інших дій 

з боку працівника чи роботодавця. При цьому, звичайно, переважна 

більшість заборон стосується саме роботодавця, який у силу переважаючого 

статусу може обмежувати права працівника. 

Важливими засобами регулювання заборон і обмежень у правовому 

регулюванні трудових відносин є норми щодо заборони примусової праці та 

недопущення дискримінації [8, c. 107], що знайшло своє відображення у 

статті 43 Конституції України, якою заборонено використання примусової 

праці [1]. Подібні норми містяться і у цілому ряді трудових кодексів країн 

пострадянського простору та Східної Європи. 

Зокрема, у статті 3 Трудового кодексу Російської Федерації (далі – ТК 

РФ) визначено заборону дискримінації у сфері праці, згідно з якою ніхто не 

може бути обмежений у трудових правах і свободах або отримувати будь-які 

переваги в залежності від статі, раси, кольору шкіри, національності, мови, 

походження, майнового, сімейного, соціального, і посадового положення, 

віку, місця проживання, відношення до релігії, переконань, приналежності 

або не приналежності до громадських об’єднань або будь-яким соціальним 

групам, а також від інших обставин, не пов’язаних з діловими якостями 

працівника [155]. При цьому не є дискримінацією встановлення різниці, 

виключення, переваги, а також обмеження прав робітників, які визначаються 

властивими даному виду праці вимогам, встановлених законом, або 

обумовлені особливим піклуванням про осіб, які потребують підвищеного 
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соціального і правового захисту або встановлені у відповідності до 

законодавства про правове положення іноземних громадян з метою 

забезпечення національної безпеки, підтримання оптимального балансу 

трудових ресурсів, сприяння в пріоритетному порядку працевлаштуванню 

громадян Російської Федерації в цілях вирішення інших завдань внутрішньої 

і зовнішньої політики [155]. 

Більш розширене трактування містить стаття 14 Трудового кодексу 

Республіки Білорусь (далі – ТК РБ) [156], згідно з якою дискримінацією є 

обмеження у трудових правах або отримання будь-яких преваг в залежності 

від статі, раси, національного або соціального походження, мови, релігійних 

чи політичних переконань, участі або неучасті в профспілках або інших 

громадських об’єднаннях, майнового або службового стану, віку, місця 

проживання, недоліків фізичного або психічного характеру, які не 

перешкоджають виконанню відповідних трудових обов’язків, інших 

обставин, не пов’язаних з діловими якостями і не обумовлених специфікою 

трудової функції працівника. 

Також у даній статті відмічається, що дискримінаційні умови 

колективних договорів, угод є недійсними, та визначається, що не є 

дискримінацією будь-яка різниця, виключення, перевага чи обмеження: 1) 

засновані на властивих данній роботі вимогах; 2) обумовлені необхідністю 

особливого піклування державою про осіб, які потребують підвищеного 

соціального і правового захисту (жінки, неповнолітні, інваліди, особи, що 

постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС та ін). А  особи, 

які вважають, що вони підпали під дискримінацію в сфері трудових відносин, 

вправі звернутися до суду з відповідною заявою про усунення дискримінації 

[156]. 

Схожий підхід до даного питання у Трудовому кодексі Республіки 

Узбекистан (далі – ТК РУ), норма статті 6 якого забороняє дискримінацію, 

встановлює виключення та закріплює за працівником право на судовий 

захист [157]. У свою чергу, Трудовий кодекс Киргизької Республіки (далі – 
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ТК КР) у статті 9 додатково до вказаного встановлює недопустимість 

нерівної оплати за рівну працю [161]. А Трудовий кодекс Азербайджанської 

Республіки (далі – ТК АР) у статті 16 доповнює вказане нормою про те, що 

винятки можуть стосуватися видів професій і посад, які не допускають 

роботу осіб, що живуть з вірусом імунодефіциту людини. При цьому відмова  

у прийнятті їх на роботу, просуванні по службі або звільнення з роботи по 

причині зараження вірусом імунодефіциту людини не допускаються. І 

роботодавець, що володіє інформацією про зараження даним вірусом, не 

повинен розкривати цю інформацію [160]. 

Доцільно звернути увагу на те, що найбільш повне визначення терміна 

«дискримінація» було розроблено Швейцарським інститутом порівняльного 

права, відповідно до розробок якого дискримінація – це соціальна подія або 

ситуація, що характеризується наявністю відмінності, винятку, обмеження 

або переваги, заснованих на довільній класифікації окремих осіб, їх груп або 

категорій, з огляду на расу, колір шкіри, стать, мову, релігію, політичні чи 

інші переконання, національне чи соціальне походження, економічне 

становище, народження або на інші обставини, природні або соціальні 

характеристики, ніяк не пов’язані з особистими здібностями чи заслугами 

або з конкретною поведінкою людини, а також якщо на певну людину, групу 

або категорію осіб поширюється негативне ставлення (в сенсі, що воно 

сприймається як негативне), викликане якою-небудь формою поведінки 

(включаючи бездіяльність) державних органів або окремих осіб і таке, що 

має кінцевою метою порушення або знищення визнання, використання або 

здійснення на рівних умовах прав і свобод людини в політичній, економічній, 

соціальній, культурній чи будь-якій іншій сферах суспільного життя [168,              

с. 7]. Також відповідно до статті 1 Рекомендації МОП щодо дискримінації в 

галузі праці та занять № 111 термін «дискримінація» охоплює: 1) 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 
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рівності можливостей чи поводження в галузі праці та занять; 2) будь-яке 

інше розрізнення, недопущення або перевага, 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 [51]. При цьому згідно з частиною 2 цієї 

статті будь-яке розрізнення, недопущення або перевага відносно певної 

роботи, що ґрунтується на її специфічних вимогах, не вважається 

дискримінацією [51]. 

Н.Г. Присєкіна на основі актів МОП приходить до наступних висновків 

щодо явища дискримінації у сфері праці: 1) нею слід вважати неповну 

наявність у особи таких же можливостей, якими користуються інші у сфері 

праці й зайнятості, внаслідок її раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних 

переконань, національної належності чи соціального походження; 2) рівність 

можливостей або поводження може бути порушена не лише негативним 

ставленням, виявити яке не є особливою складністю, а й установленням 

преференцій, де виявити дискримінацію досить важко; 3) це явище 

поширюється як на ситуації, де рівність ліквідована, так і на випадки, коли 

вона порушена; 4) відмінність, виняток, перевага можуть бути будь-якими; 5) 

забороняється дискримінація не тільки пряма, коли встановлюються відверто 

дискримінаційні положення, а й непряма, коли вони виникають як 

об’єктивний наслідок заходів, що вводяться й застосовуються до всіх 

категорій трудящих без будь-яких відмінностей; 6) терміни «праця» і 

«заняття» включають доступ до професійного навчання, до праці й різних 

занять, до оплати праці, умов праці [169, с. 71]. 

Таким чином, більш розширені тлумачення законодавства іноземних 

держав терміна «дискримінація» повністю відповідають міжнародній 

практиці у сфері трудових відносин, а деталізація питань дискримінації, 

пов’язаних з вірусом імунодефіциту людини у ТК АР [160], взагалі надає 

більш розширені гарантії працівникам, які живуть з даною хворобою. 
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У той же час, чинне трудове законодавство не містить прямої вказівки 

на наявність заборони недопущення дискримінації. Так, статтею 2
1 

КЗпП 

встановлено, що Україна забезпечує рівність трудових прав усіх громадян 

незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та 

національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 

переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин 

[23]. Проте дані вказівки далеко не охоплюють всі можливі варіанти 

дискримінації працівників.  

А тому доцільним є закріпити норму про відсутність дискримінації у 

вигляді, подібному до вищевикладених норм кодексів Російської Федерації, 

Республіки Білорусь, Республіки Узбекистан, Азербайджанської Республіки, 

Киргизької Республіки, яка загалом має зводитись до наступного: 1) давати 

більш розширене тлумачення дискримінації у трудових відносинах, 

включаючи випадки як прямого, так і опосередкованого дискримінаційного 

впливу; 2) закріпити заборону дискримінації у вигляді нерівної оплати праці 

за рівну роботу; 3) закріпити заборону дискримінації осіб, які живуть з 

вірусом імунодефіциту людини, окрім випадків, коли доступ до окремих 

професій і посад не дозволяє приймати на них таких працівників; 4) 

закріпити право працівника оскаржувати таку дискримінацію у судовому 

порядку. 

Поряд із дискримінацією важливою забороною у трудовому 

законодавстві є примусова праця. Так, примусова праця за своїм характером 

може межувати з рабством, коли особа не з власної волі, а за протизаконним 

примусом повинна виконувати певну роботу, дискримінація ж позбавляє 

особу свободи вибору, створює напруженість у сфері трудових відносин [52, 

с. 234]. Відповідно порушення обох заборон призводить до фактичного 

нівелювання прав працівника на працю, її вільний вибір, отримання за неї 

гідної винагороди та загалом принижує гідність працівника. 

Враховуючи значення заборони на примусову працю, її доцільно 

розглядати поряд із забороною на дискримінацію, як базову для забезпечення 
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прав працівників. Зі змісту частини 1 статті 43 Конституції України можна 

визначити, що свободою праці є можливість кожного вільно обирати собі 

працю, або вільно погоджуватися на неї. У свою чергу, частиною 3 даної 

статті прямо забороняється використання примусової праці, при цьому  

уточнюється, що не вважається примусовою працею військова або 

альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка 

виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до 

законів про воєнний і про надзвичайний стан [1]. Проте чинне трудове 

законодавство норми, якою б прямо заборонялась примусова праця не 

містить, а тому доцільно звернутися до практики вирішення цього питання 

зарубіжних країн. 

Перш за все, варто відмітити, що переважна більшість трудових 

кодексів вміщують норми, які забороняють примусову працю. Так, стаття 4 

ТК РФ прямо встановлює, що примусова праця заборонена, в тому числі та, 

яка виконується під загрозою застосування будь-якого покарання (силового 

впливу), зокрема: 1) з метою підтримання трудової дисципліни; 2) в якості 

міри відповідальності за участь у страйку; 3) в якості засобу мобілізації 

використання робочої сили для потреб економічного розвитку; 4) в якості 

міри покарання за наявність або вираз політичних поглядів, або ідеологічних 

переконань, протилежних встановленій політичній, соціальній або 

економічній системі; 5) в якості засобу дискримінації за ознаками расової, 

соціальної, національної або релігійної приналежності. Також згідно з даною 

статтею до примусової праці належить робота, яку працівник змушений 

виконувати під загрозою застосування будь-якого покарання 

(насильницького впливу), в той час як у відповідності до законодавства він 

має право відмовитися від її виконання, в тому числі у зв’язку з:                                

1) порушенням встановлених строків виплати заробітної плати або виплати її 

не в повному розмірі; 2) виникненням безпосередньої загрози життю і 

здоров’ю працівника внаслідок порушення вимог охорони праці, зокрема не 
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забезпечення його засобами колективного або індивідуального захисту у 

відповідності до встановлених норм [155]. 

Окрім вказаного, стаття 4 ТК РФ визначає, що примусова праця не 

включає в себе: 1) роботу, виконання якої обумовлено законодавством про 

військовий обов’язок і військову службу або таку, що заміняє її 

альтернативною цивільною службою; 2) роботу, виконання якої обумовлено 

введенням надзвичайного або військового стану в порядку, встановленому 

законодавством; 3) роботу, яка виконується в умовах надзвичайних обставин, 

тобто у випадку лиха або загрози лиха (пожежі, повені, голоду, землетрусу, 

епідемії або епізоотії) і в інших випадках, які ставлять під загрозу життя або 

нормальні життєві умови всього населення, або його частини; 4) роботу, яка 

виконується внаслідок вироку суду, що вступив у законну силу під наглядом 

державних органів, відповідальних за дотримання законодавства при 

виконанні судових вироків [155]. 

Більш лаконічно, але  близько до вищезазначеного змісту трактує 

примусову працю і стаття 13 ТК РБ [156], яка не включає при цьому такий 

важливий виняток із примусової праці як виконання роботи за умов 

надзвичайних обставин. Подібне до ТК РБ трактування містить і ТК РУ, у 

статті 7 якого визначається заборона примусової праці та встановлюються 

винятки з неї [157]. 

Трудовий кодекс Азербайджанської Республіки також містить 

визначення примусової праці та винятки, які дають можливість її 

застосовувати (військовий або надзвичайний стан, виконання судових 

вироків, які вступили в законну силу) (стаття 17) [160]. У свою чергу, 

Трудовий кодекс Киргизької Республіки встановлює додаткового до 

вказаного пряму заборону на використання дитячої праці в її найгірших 

формах [161]. 

І якщо стосовно останнього можна дискутувати, спираючись на те, що 

дитяча праця заборонена для виконання трудової функції і для неї 
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встановлено мінімальний вік, то питання визначення примусової праці та 

винятки з неї мають бути закріплені законодавчо. 

Якщо конкретніше звернутися до питання використання дитячої праці, 

то варто відмітити, що у більшості країн СНД і Балтії забороняється 

приймання на постійну роботу малолітніх дітей [170, с. 150]. Так, в 

Азербайджані заборонено приймати на постійну роботу дітей віком до 15 

років (ст. 17 Конституції Азербайджанської Республіки від 12 листопада 1995 

року) [171], а у Вірменії – до 16 років (ст. 32 Конституції Республіки 

Вірменія від 5 липня 1995 року) [172]. 

Стосовно ж примусової праці, то і у трудовому законодавстві країн 

Європейського Союзу, зокрема у Польщі містяться норми про заборону 

примусової праці (розділ І Кодексу праці Польщі [162]). У пункті 2 статті 4 

Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 

закріплено, що ніхто не повинен примушуватись до примусової чи 

обов’язкової праці [39]. 

З приводу військової або альтернативної (невійськової служби) служби 

слід наголосити, що вона не є примусовою в аспекті виключно виконання 

військового обов’язку або несення виключно військових повинностей. Такий 

підхід доречно було б перенести у вітчизняне трудове законодавство, що 

однозначно могло б запобігти використанню військовослужбовців для робіт, 

не пов’язаних з їх військовою службою. 

Враховуючи все вищезазначене, можна констатувати, що у чинному 

трудовому законодавстві України, перш за все, у Кодексі законів про працю 

[23] відсутнє закріплення відповідної заборони на примусову працю з 

вказаними вище уточненнями, що негативно впливає на загальний рівень 

правового регулювання трудових відносин. Незважаючи на дію в Україні 

вказаних вище конвенцій, їх законодавча реалізація і унормування є вкрай 

бажаними для належного захисту трудових прав працівників, адже, як 

зазначає О.І. Новікова, свобода праці є елементом права на саморозвиток і 

самореалізацію людини, на противагу цьому примусова праця виступає 
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неприродним для людини станом виконання роботи у зв’язку з примусовим 

чи іншим впливом на працівника [173, с. 19]. 

Відповідно чинне трудове законодавство потребує в даному аспекті 

суттєвого вдосконалення шляхом включення до КЗпП окремої статті, у якій 

би були визначені наступні аспекти щодо примусової праці: 1) чітка заборона 

примусової праці; 2) визначення примусової праці та зазначення її проявів; 3) 

випадки, коли праця не вважається примусовою (військова чи альтернативна 

невійськова служба, надзвичайний чи військовий стан, надзвичайні 

обставини, виконання вироку суду уповноваженими державними органами). 

Поряд з цим важливо також закріпити норму, якою б прямо заборонялося 

використовувати військовослужбовців на роботах, не пов’язаних із 

виконанням військового обов’язку і несенням військової служби. Необхідно 

також врахувати, що у Трудовому кодексі Російської Федерації визначено, 

що примусовою працею є невиконання роботодавцем обов’язку щодо 

несвоєчасної виплати заробітної плати, утому числі не в повному обсязі, 

виконання роботи працівником, яка загрожує його життю і здоров’ю, а також 

будь-яке покарання (силовий вплив) на працівника [155]. Зазначене 

положення доцільно було б відобразити і у законодавстві України у вигляді 

однозначних вказівок на примусову працю у випадках, коли працівник не 

отримує винагороду за працю або отримує її не в повному обсязі, а також 

коли його життя і здоров’я піддаються небезпеці через порушення 

роботодавцем правил техніки безпеки чи санітарних або інших норм. 

У контексті досліджуваного на увагу заслуговує і питання тимчасового 

переведення працівника на іншу роботу, так як воно може порушити його 

права на добровільність праці. Перш за все, це стосується питання підстав 

переведення без згоди працівника у надзвичайних випадках, визначених 

законодавством. 

Так, стаття 72
2
 ТК РФ встановлює такі підстави переведення як 

катастрофи природного або техногенного характеру, виробничі аварії, 

нещасні випадки на виробництві, пожежі, повені, голод, землетруси, епідемії 
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або епізоотії та інші виняткові випадки, які ставлять під загрозу життя і 

здоров’я людей, нормальні умови життя всього населення або його частини 

[155]. Відповідно до ТК РБ передбачається переведення не лише в межах 

суб’єкта господарювання, де працює працівник, а й до іншого роботодавця 

(стаття 33) [156]. 

Статтею 95 ТК РУ не містить чітко визначеного строку переведення, 

він визначається за погодженням із представницьким органом працівників та 

підставою для такого переведення може бути виробнича необхідність [157]. 

На підставу для переведення у вигляді виробничої необхідності посилається і 

ТК АР (стаття 60) [160], таку ж підставу наводить ТК КР (стаття 72) [161]. 

Загалом, як цілком слушно відмічає А.М. Юшко, переведення на 

визначений законодавством термін без згоди працівника у виняткових 

випадках, зокрема у разі простою, викликаного надзвичайними обставинами, 

які неможливо заздалегідь передбачити, не суперечить принципу свободи 

праці [174, с. 85]. З нашої точки зору, роботодавцю у цьому питанні варто 

надати більшу свободу дій, закріпивши, на відміну від статті 34 КЗпП [23], 

підхід, за яким роботодавець міг би перевести працівника у випадку 

виробничої необхідності. Разом з цим недоцільно надавати роботодавцю 

можливість погоджувати строк переведення із представницьким органом 

працівників, залишивши його на нинішньому рівні (1 місяць). 

Переходячи до інших складових заборон, важливо відмітити, що 

свобода трудового договору передбачає наявність можливості обом сторонам 

трудових правовідносин вступати у договірні трудові відносини вільно і за 

взаємним бажанням. Історично свобода договору як особливий вираз 

автономії індивіда пов’язана з так званою теорією автономії волі, згідно з 

якою визнання та виконання договірних зобов’язань базується на постулаті, 

що сторони договору самі добровільно прийняли рішення поєднати себе 

зобов’язаннями [175, с. 8]. Свобода праці – це можливість вільно обирати рід 

діяльності й професію та застосовувати свою працю, у тому числі у формі 

несамостійної (найманої) праці, за допомогою вступу в трудові відносини з 
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роботодавцем. Таким чином, принцип свободи праці знаходить своє 

продовження й конкретизацію в принципі свободи трудового договору [176, 

с. 36]. 

Дана заборона стосується необґрунтованої відмови у прийнятті на 

роботу (статті 22 КЗпП). При цьому відповідно до Конституції України будь-

яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або 

непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору 

залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та 

національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 

переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, 

роду і характеру занять, місця проживання не допускається [23]. 

У контексті вказаного важливо звернути увагу на норму статті 64 ТК 

РФ, згідно з якою будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи 

встановлення прямих або опосередкованих преваг при укладенні трудового 

договору в залежності від статі, раси, кольору шкіри, національності, мови, 

походження, майнового, сімейного, соціального, посадового становища, 

місця проживання (в тому числі наявності або відсутності реєстрації по 

місцю перебування), відношення до релігії, переконань, приналежності чи 

неприналежності до громадських об’єднань або будь-яких соціальних груп, а 

також інших обставин, не пов’язаних з діловими якостями працівників, не 

допускаються, за винятком випадків, в яких право або обов’язок 

встановлювати такі обмеження або переваги передбачено законами [155]. 

Дещо по-іншому підходить до даного питання ТК РБ, стаття 16 якого 

передбачає заборону необґрунтованої відмови окремим громадянам в 

укладенні трудового договору (особам, що направляються на роботу 

комітетом по праці Мінського міського виконавчого комітету; переведеним з 

інших місць роботи; тим, що прибули по направленню; тим, які мають право 

на укладення договору згідно з колективним договором, угодою; жінкам з 

мотивів, пов’язаних з вагітністю; військовослужбовцям, що мають броню 
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першого робочого місця) [156]. Подібний перелік наводиться і у статті 78 ТК 

РУ [157]. 

На відміну від вказаного, ТК АР [160] не врегульовує окремо дане 

питання, а ТК КР у статті 59 підходить до даної заборони з точки зору 

окремих категорій громадян [161]. 

Відповідно можна констатувати, що трудове законодавство України не 

містить визначень ані обґрунтованої, ані необґрунтованої відмови у 

прийнятті на роботу. З цього приводу Ю.П. Дмитренко, зазначає, що гарантії 

для працівників містяться у змісті поняття «обґрунтована відмова». 

Роботодавець може відмовити у прийнятті на роботу лише в таких випадках 

як: 1) відсутність вакантних місць; 2) недостатність або відсутність належної 

кваліфікації у працівника, який влаштовується на роботу; 3) обмеження, 

встановлені законодавством щодо прийому на роботу (вік, важкі чи шкідливі 

умови праці (для неповнолітніх, жінок), заборона в судовому порядку 

обіймати певні посади, робота близьких родичів (крім педагогічної, медичної 

діяльності тощо), стан здоров’я тощо); 4) обмеження за медичними 

показниками (коли за станом здоров’я працівник не в змозі виконувати певну 

роботу) та ін. [177, с. 7]. Всі ж інші випадки відмови мають вважатися 

порушенням законодавства, як це цілком обґрунтовано підкреслюють 

С.М. Прилипко та О. М. Ярошенко [178, с. 107]. 

О.І. Процевський також зазначає, що «обґрунтованою відмова у 

прийнятті на роботу вважається лише тоді, коли професійні і ділові якості 

працівника або стан його здоров’я не відповідають вимогам роботи, на яку 

працівник претендує» [179]. О.О. Коваленко з цього приводу вказує, що 

необґрунтована відмова у прийнятті на роботу – це відмова, яка ґрунтується 

не на об’єктивних критеріях, визначених у законодавстві, тобто це відмова, 

яка будується на суб’єктивних поглядах конкретного роботодавця, а отже,  

порушує законні права працівника [180, с. 45]. 

З указаним варто погодитися, так як відмова у прийнятті на роботу без 

відповідних законодавчих підстав може чітко трактуватися як 
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необґрунтована, а отже така, що порушує вимоги чинного законодавства. 

Саме таке її трактування має бути закріплене у чинному законодавстві.  

Стосовно ж питань визначення лише окремих категорій працівників, на 

яких розповсюджується гарантія, забезпечена забороною у необґрунтованій 

відмові від прийняття на роботу. Такий підхід є хибним, так як він дає 

підстави порушити законні права працівника і позбавляє останнього як 

можливості працевлаштуватися, так і оскаржити незаконну відмову, а тому 

його не слід застосовувати у трудовому законодавстві України. 

Вказане базується на тому, що існування обґрунтованої і 

необґрунтованої відмови є певним чином системою стримувань і противаг на 

етапі відносин, що передують укладенню трудового договору, адже вона не 

тільки дозволяє реалізувати свої права, але й одночасно не дозволяє 

обмежити права потенційних сторін трудового договору [180, с. 46]. 

Також важливо закріпити норму, якою б передбачалась можливість 

прийняття на роботу осіб без реєстрації, як цього вимагає Закон України 

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» 

[181], на основі тимчасового порядку постановки на облік чи іншого підходу, 

який би дозволив забезпечити таким особам право на працю на рівних 

умовах з іншими претендентами. 

У зв’язку з вказаним виникає також питання, що стосується заборони 

відмови у прийомі на роботу особам, які прибувають у порядку переведення 

від іншого роботодавця. Так, згідно зі статтею 24 КЗпП особі, запрошеній на 

роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації 

за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може 

бути відмовлено в укладенні трудового договору [23]. 

Більш прагматично до даного питання підходить російський 

законодавець, який у статті 64 ТК РФ прямо вказує, що забороняється 

відмовляти в укладенні трудового договору працівникам, які запрошені у 

письмовій формі на роботу у порядку переведення від іншого роботодавця, 

протягом одного місяця з дня звільнення з попереднього місця роботи [155]. 
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Зазначена норма не лише гарантує права працівника, а й позбавляє 

роботодавця зайвих проблем, пов’язаних з необхідністю виконання 

законодавчих вимог, з одного боку, та виробничою необхідністю, з іншого, в 

разі затягування часу приходу на роботу працівника, який переводиться з 

одного місця роботи на інше. 

На відміну від вказаної норми, ТК РБ (стаття 16) [156], ТК РУ (стаття 

78) [157], ТК КР (статті 59) встановлюють обов’язок безумовного прийняття 

такого працівника на роботу, ТК АР [160] не врегульовує прямо дане питання 

[161]. 

Враховуючи вказане, слід внести відповідні зміни і доповнення у 

норму 22 КЗпП [23], яку варто викласти у наступній редакції: «Забороняється 

необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. 

Необґрунтованою є відмова у прийнятті на роботу, яка не базується на 

відповідних нормах законодавства про працю і щодо якої роботодавець не 

може надати аргументованого заперечення стосовно особи, яка претендує на 

певну роботу. 

Будь-які прямі чи непрямі обмеження прав, чи встановлення прямих 

або опосередкованих преваг при укладенні трудового договору в залежності 

від статі, раси, кольору шкіри, національності, мови, походження, майнового, 

сімейного, соціального, посадового становища, місця проживання (в тому 

числі наявності або відсутності реєстрації у осіб, які працевлаштовуються і 

при цьому мають реєстрацію, проведену у спеціальному порядку за 

відсутності постійного місця проживання), відношення до релігії, 

переконань, приналежності чи неприналежності до громадських об’єднань 

або будь-яких соціальних груп, а також інших обставин, не пов’язаних з 

діловими якостями працівників, не допускаються, за винятком випадків, в 

яких право або обов’язок встановлювати такі обмеження або переваги 

передбачено законами України. 
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Забороняється відмовляти в укладенні трудового договору 

працівникам, які запрошені у порядку переведення від іншого роботодавця, 

протягом одного місяця з дня звільнення з попереднього місця роботи». 

Таким чином, розглянувши основні аспекти заборон у трудовому праві, 

можна дійти висновку, що основними шляхами запозичення Україною 

зарубіжного досвіду є наступні: 1) закріплення норми у трудовому 

законодавстві, якою б заборонялась дискримінація у більш розширеному 

вигляді порівняно з нормою чинного КЗпП, що має надати додаткові 

антидискримінаційні гарантії працівникам у відносинах з роботодавцями;               

2) внесення доповнень до чинного трудового законодавства у вигляді окремої 

статті, якою б прямо заборонялась примусова праця, давалось визначення 

такої праці та випадки винятків з даної заборони, а також врегульовувались 

питання праці військовослужбовців і вважались примусовою працею випадки 

відсутності або затримки винагороди за роботу та небезпечних умов праці;  

3) надання роботодавцю більшої свободи дій у питаннях переведення у 

випадку виробничої необхідності; 4) внесення змін і доповнень до КзпП, 

якими була б закріплена пряма заборона необґрунтованої відмови у 

прийнятті на роботу, визначалась сутність такої відмови, а також 

встановлювався місячний термін заборони для працівників по переведенню з 

моменту звільнення з іншого місця роботи. 

Розглянувши питання заборон у контексті зарубіжного досвіду, можна 

констатувати, що трудове законодавство зарубіжних країн, навіть тих, які 

знаходились на пострадянському просторі, значно випередило національне. І 

хоча не завжди норми кодифікованих актів цих країн є повністю 

досконалими, проте вони більше адаптовані до сучасних трудових відносин, 

а тому цілком логічним є комплексне залучення таких норм до національного 

законодавства з обов’язковим  проведенням їх у відповідність до потреб 

українського ринку праці та регулювання відносин між працівниками та 

роботодавцями. 

 



 179 

Висновки до розділу 3 

 

1. Слід розширити перелік видів дисциплінарної відповідальності, 

включивши до абзацу 2 статті 147 КЗпП пункт 1
1 

попередження, яке може 

застосуватись за незначні порушення чи в інших випадках на розсуд 

роботодавця, що дасть змогу більше диференціювати дисциплінарну 

відповідальність, як це передбачено у більшості проаналізованого трудового 

законодавства зарубіжних країн. 

2. Аргументовано доцільність закріплення поняття «дисциплінарний 

проступок» у статті 147, додавши до неї абзац 3, в якому передбачити умови 

для притягнення до матеріальної відповідальності за умови їх одночасного 

настання у вигляді: 1) збитку, заподіяного при виконанні трудових 

обов’язків; 2) протиправної поведінки (дії чи бездіяльності) працівника;                  

3) прямого причинного зв’язку між протиправною поведінкою та збитком;             

4) вини працівника в нанесенні збитку, доповнивши абзац 1 статті 130 

нормою відповідного змісту. 

3. Запропоновано закріпити норму про 2-річний строк притягнення до 

дисциплінарної відповідальності з моменту виявлення порушень за 

результатами аудиту (перевірок, ревізій), внісши відповідні доповнення до 

абзацу 2 статті 148 КЗпП, як передбачено переважною більшістю 

проаналізованого трудового законодавства зарубіжних країн. Зокрема, 

доповнити статтю 148 КЗпП частиною 3 наступного змісту: «У вказані 

строки не включається час розслідування кримінальної справи» 

4. Обумовлено потребу передбачити підстави для притягнення до 

матеріальної відповідальності за умови їх одночасного настання у вигляді:               

1) збитку, заподіяному при виконанні трудових обов’язків; 2) протиправної 

поведінки (дії чи бездіяльності) працівника; 3) прямого причинного зв’язку 

між протиправною поведінкою та збитком; 4) вини працівника в нанесенні 

збитку, доповнивши абзац 1 статті 130 нормою відповідного змісту, за 

аналогією з більшістю іноземних країн. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні представлене теоретичне узагальнення 

та нове вирішення наукової задачі, що полягає у визначенні концептуальних 

засад модернізації та оптимізації національного трудового законодавства у 

сфері правового регулювання заборон і санкцій. Основними науковими і 

практичними результатами роботи є наступні висновки та пропозиції. 

1. Під терміном «заборона в трудовому праві» слід розуміти 

комплексну категорію трудового права, яка водночас може виступати як 

спосіб правового регулювання, принцип трудового права, конституційна 

засада трудового права та гарантія реалізації права на працю, і полягає в 

покладенні на учасників трудових правовідносин зобов’язань утримуватися 

від передбачених трудовим законодавством дій. 

Ознаками заборон у трудовому праві є такі: 1) імперативний характер; 

2) наявність керуючого та керованого суб’єктів; 3) є суб’єктивним 

юридичним обов’язком за своєю сутністю; 4) пасивний характер;                              

5) закріплення неналежної поведінки, за яку передбачена заборона, в нормах 

трудового права; 6) однозначність та категоричність; 7) обов’язковість для 

сторін. 

2. Поділ становлення та розвитку заборон у трудовому праві 

передбачає такі етапи: 1) 1882-1918 роки – від прийняття першого закону в 

трудовому праві до Жовтневого перевороту; 2) 1918-1940 роки – від 

Жовтневого перевороту до початку підготовки Радянського Союзу до участі 

у війні; 3) 1940-1957 роки – від прийняття «воєнного» законодавства до його 

скасування; 4) 1957-1991 роки – від початку формування повноцінного 

союзного законодавства про працю до проголошення незалежності 

Україною; 5) 1991 рік – і до сьогодні – період незалежності України. 

3. Обґрунтовано поділ видів заборон в трудовому праві на три групи: 

1) заборони, закріплені Конституцією: заборона використання примусової 

праці; заборона використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних 
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для їхнього здоров’я роботах; 2) заборони, закріплені Кодексом законів про 

працю України: заборона необґрунтованої відмови в прийомі на роботу; 

заборона в процесі укладення трудового договору; заборона тимчасового 

переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором; 

заборона роботи в нічний час для окремих категорій працівників; заборона 

залучення до надурочних робіт; заборона роботи у вихідні дні; заборона на 

ненадання щорічних відпусток протягом двох років поспіль; 3) заборони, 

закріплені міжнародними правовими актами: недопущення дискримінації у 

сфері праці; заборони, пов’язані з працею неповнолітніх осіб. 

4. Дефініція «санкції в трудовому праві» тлумачиться як правомірні 

норми у сфері трудових відносин, які закріплюються законодавством та 

містять вказівку на можливість застосування примусового заходу у вигляді 

певного позбавлення особистого, майнового чи організаційного характеру, 

що здійснюються відповідними органами у випадку порушення 

передбачених законом трудових норм, і тим самим гарантують захист прав та 

законних інтересів учасників трудових відносин. 

Особливостями санкцій в трудовому праві є такі: мають особливу 

мету; можливість застосування трудових санкцій як міри захисту, так і міри 

відповідальності; носять превентивний характер; трудові санкції можуть бути 

як матеріального, так і дисциплінарного характеру; мають примусовий 

характер до правопорушника трудових відносин. 

5. До переліку підстав застосування санкцій у трудовому праві 

належать такі: 1) порушення трудового законодавства; 2) вчинення 

дисциплінарного проступку; 3) порушення трудової дисципліни, а не правил 

трудового розпорядку; 4) вина чи непрямий умисел (порушення норм техніки 

безпеки працівником на підприємстві). Надано класифікацію санкцій у 

трудовому праві: 1) каральні санкції; 2) кумулятивні санкції;                                      

3) дисциплінарні санкції; 4) матеріальні санкції. 

6. До проблем санкцій у трудовому праві належать наступні: 

неефективність застосування існуючих санкцій; недостатня кількість санкцій, 
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які передбачаються трудовим законодавством; відсутність належного 

механізму притягнення до відповідальності юридичних осіб та застосування 

до них санкцій; відсутність чітко встановлених санкцій щодо забезпечення 

відшкодування моральної шкоди працівникам; неналежний розвиток 

колективно-договірного регулювання у питанні встановлення додаткових 

санкцій. 

Напрями вирішення проблем санкцій у трудовому праві:                                  

1) встановлення імперативного характеру трудо-правових норм, щодо 

застосування санкцій; 2) розширення переліку дисциплінарних санкцій;                  

3) встановлення ефективного механізму притягнення до відповідальності 

юридичних осіб та керівників юридичних осіб; 4) чітке закріплення санкцій 

за вчинення моральної шкоди роботодавцем; 5) встановлення норм щодо 

можливості колективно-договірного порядку встановлення та застосування 

санкцій; 6) згрупування в окрему главу Кодексу законів про працю норм 

щодо можливості застосування, компетенції та порядку застосування санкцій 

у сфері дисциплінарних правопорушень, нанесення матеріальної та 

моральної шкоди, а також щодо інших порушень законодавства у сфері 

праці. 

7. У контексті аналізу досвіду інших країн щодо правового 

регулювання санкцій у трудовому праві виокремлено такі шляхи 

запозичення: 

1) розширити перелік видів дисциплінарної відповідальності, 

включивши до абзацу 2 статті 147 КЗпП пункт про попередження (досвід 

РФ); 2) закріпити поняття дисциплінарного проступку у статті 147 КЗпП 

(досвід РФ); 3) закріпити норму про дворічний строк з моменту виявлення 

порушень, притягнення до дисциплінарної відповідальності за результатами 

аудиту (перевірок, ревізій), внісши відповідні доповнення до абзацу 2 статті 

148 КЗпП, як це передбачено переважною більшістю проаналізованого 

трудового законодавства зарубіжних країн; 4) передбачити таку 

дисциплінарну санкцію як сувора догана з наступним попередженням, 
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доповнивши абзац 1 статті 147 пунктом 3 «Сувора догана з наступним 

попередженням» (за аналогією з Трудовим кодексом Азербайджанської 

Республіки); 5) закріпити норму про те, що договірна відповідальність не 

повинна бути вищою за межу, встановлену законодавством для працівника, і 

нижчою для роботодавця, виключивши дану можливість із договірного 

регулювання у трудових відносинах шляхом доповнення КЗпП статтею 131
1
 

із вказаним змістом (на основі досвіду Республіки Узбекистан);                                

6) передбачити право відмови роботодавця від відшкодування збитків, 

доповнивши статтю 138 КЗпП абзацом 2 відповідного змісту (за зразком 

Трудового кодексу Киргизької Республіки); 7) передбачити штраф за 

розголошення комерційної таємниці шляхом доповнення статті 134 КЗпП 

пунктом 10, в якому, окрім повної матеріальної відповідальності, 

передбачити і штраф у розмірі не менше 25% попередньо отриманої 

заробітної плати, що має значно стимулювати працівників до її збереження 

(згідно з підходом Кодексу Праці Польщі та Трудового кодексу Республіки 

Узбекистан); 8) ввести до КЗпП статтю 131
3
 «Відповідальність роботодавця 

за майно працівника», у якій закріпити обов’язок роботодавця по 

збереженню майна працівника та запровадити відповідальність у випадках 

заподіяння шкоди майну працівника з вини роботодавця, що пов’язано з 

неналежним зберіганням майна (на основі Трудового кодексу Чеської 

Республіки); 9) встановити додаткові підстави повної матеріальної 

відповідальності у розмірі нанесеного збитку в результаті втрати 

інструментів, одягу, засобів захисту, які були передані працівнику для 

використання у роботі, а також втрати матеріалів, напівфабрикатів або 

виробів у процесі виробництва та встановлення такої відповідальності у 

колективному договорі, доповнивши статтю 134 абзацом 2 вказаного змісту 

(за аналогією з Трудовим кодексом Литви). 

8. На основі зарубіжного досвіду заборон у трудовому праві 

виокремлено такі головні напрями їх запозичення: 
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1) закріплення норми у трудовому законодавстві, якою б заборонялась 

дискримінація у більш розширеному вигляді порівняно з нормою чинного 

КЗпП, що має надати додаткові антидискримінаційні гарантії працівникам у 

відносинах з роботодавцями; 

2) внесення доповнень до чинного трудового законодавства у вигляді 

окремої статті, якою б прямо заборонялась примусова праця, давалось 

визначення такої праці та випадки виключення з даної заборони, а також 

врегульовувались питання праці військовослужбовців і вважались 

примусовою працею випадки відсутності або затримки винагороди за роботу 

та небезпечних умов праці; 

3) надання роботодавцю більшої свободи дій у питаннях переведення  

працівників у випадку виробничої необхідності; 

4) внесення змін і доповнень у КЗпП, якими б була закріплена пряма 

заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу, визначалась 

сутність такої відмови, а також встановлювався місячний термін заборони 

для працівників по переведенню з моменту звільнення з іншого місця роботи. 
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