
 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

 

На правах рукопису 

КОЛЄСНІК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 

 

УДК 349.22 

 

 

 

 

 

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

 

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; 

право соціального забезпечення 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

доктора юридичних наук 

 

 

Науковий консультант 

Іншин Микола Іванович, 

доктор юридичних наук, 

професор,  

академік НАПрН України, 

заслужений юрист України 

 

 

 

Харків – 2017 



2 

 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП …………………………………………………………………………..4 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ ……………………………………………………...16 

1.1. Становлення та історичний розвиток інституту дисципліни праці…….16 

1.2. Поняття, сутність і значення забезпечення дисципліни праці: 

теоретичний аспект.………………………………………………….……….50 

1.3. Причини порушення дисципліни праці ………………………………..60 

1.4. Механізм забезпечення дисципліни праці в сучасних умовах та його 

складові ………………………………………………………………………..82 

1.5. Теоретико-методологічні засади забезпечення дисципліни праці в 

умовах ринкової економіки …………………………………………………. 99 

Висновки до розділу 1………………………………………………………. 115 

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ СПОСОБИ І МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ……….126  

2.1. Поняття та види способів і методів забезпечення дисципліни праці ...126 

2.2. Забезпечення дисципліни праці за допомогою економічних засобів ..143 

2.3. Забезпечення дисципліни праці за допомогою організаційних 

заходів………………………………………………………………………….154 

2.4. Застосування методів примусу та переконання під час забезпечення 

дисципліни праці.…………………………………………………………..…163 

2.5. Значення методів виховання та перевиховання у забезпеченні трудової 

дисципліни ...………………………………………………………………….174 

Висновки до розділу 2 ……………………………………………………….183 

РОЗДІЛ 3. ЗАОХОЧЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ В РИНКОВИХ УМОВАХ……………………...189 

3.1. Характеристика заохочення як мотивуючого методу забезпечення 

дисципліни праці ……………………………………………………………..189 

3.2. Види заохочень у трудових правовідносинах …………………………205 



3 

 

 

3.3. Підстави та умови застосування заохочення до працівника: теорія і 

практика………………………………………………………………………..224 

Висновки до розділу 3………………………………………………………..239 

РОЗДІЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНАРНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ МЕТОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ……………………………………………………..243 

4.1. Дисциплінарна відповідальність як самостійний вид відповідальності у 

трудовому праві України …………………………………………………….243 

4.2. Дисциплінарний проступок як підстава для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівників ……………………………..257 

4.3. Правові наслідки накладення та зняття дисциплінарних стягнень, 

застосованих до працівників…..……………………………………………272 

4.4. Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих 

категорій працівників…………………………………………………………284 

4.5. Проблемні питання застосування дисциплінарної відповідальності до 

працівників та шляхи їх вирішення………………………………………….304 

Висновки до розділу 4………………………………………………………..322 

РОЗДІЛ 5. ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ В 

УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ…….………………………………327 

5.1. Сучасні підходи та принципи забезпечення дисципліни праці ………327 

5.2. Правове регулювання забезпечення дисципліни праці за чинним 

законодавством та проектом Трудового кодексу ………………………….358 

5.3. Комбінування різних методів та способів при забезпеченні дисципліни 

праці …………………………………………………………..……………….378 

5.4. Проблеми застосування заохочення в нових умовах ринкової економіки 

та шляхи їх вирішення ……………………………………………………….386 

Висновки до розділу 5 ....……………………………………………………..393 

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………….399 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………409 



4 

 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Зміна соціально-економічних умов розвитку 

України повною мірою знаходить своє відображення у багатьох сферах 

суспільних відносин, і трудові відносини не є винятком. Нині у сфері праці 

отримали розвиток нові форми зайнятості, які дедалі частіше зустрічаються 

на практиці, зокрема, мова йде про дистанційну зайнятість, запозичену 

працю тощо. У зв’язку з цим змінюються і виробничі завдання окремих 

категорій працівників, а також набувають актуальності питання підвищення 

дисципліни праці та удосконалення методів і способів її забезпечення.  

У сучасних умовах оновлення правового механізму забезпечення 

дисципліни праці вимагає уваги не лише з позиції визначення умов 

організації колективної праці, а й виявлення правових можливостей, 

закладених у праві щодо реалізації функцій трудового права. Захист прав 

працівників як необхідна умова існування трудового права вимагає 

максимальної реалізації соціальної, виробничої та виховної функцій 

дисципліни праці як правового інституту. Водночас забарвлення трудових 

відносин економічними мотивами, що продиктовані динамікою розвитку 

ринкових відносин, певною мірою нівелює соціальне та виховне 

призначення інституту дисципліни праці і викликає полеміку щодо заходів 

впливу на працівника за неналежне виконання або невиконання ним своїх 

трудових обов’язків. Незадоволеність працівників у розмірі оплати їх праці 

все частіше стає причиною нехтування та невиконання покладених на них 

трудових обов’язків. Попри це, будь-яка колективна суспільно-корисна 

праця потребує впорядкування та підпорядкування певним правилам 

поведінки. Саме тому наукове дослідження правового механізму 

забезпечення дисципліни праці в сучасних умовах має не лише теоретичне, 

а й практичне значення. 
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Необхідно відзначити, що питання забезпечення дисципліни праці у 

трудових відносинах були предметом наукових пошуків таких відомих 

науковців, як: В.М. Андріїв, С.С. Алексєєв, С.Я. Вавженчук, І.М. Ваганова, 

С.В. Вишновецька, Л.Я. Гінзбург, Ю.М. Гришина, К.М. Гусов, 

Т.А. Занфірова, Г.С. Іванова, М.І. Іншин, Д.А. Кєрімов, М.М. Клемпарський, 

С.І. Кожушко, В.Л. Костюк, Д.Є. Кутоманов, В.М. Лєбєдєв, С.С. Лукаш, 

П.С. Луцюк, А.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, А.Р. Мацюк, К.Ю. Мельник, 

Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, М.О. Міщук, В.І. Нікітинський, 

А.Ю. Пашерстник, П.Д. Пилипенко, О.І. Процевський, Є.Ю. Подорожній, 

С.В. Попов, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, В.М. Смірнов, А.М. Соцький, 

О.В. Тищенко, В.М. Толкунова, Л.С. Таль, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, 

С.М. Черноус, Н.М. Швець, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. Проте у 

питаннях формування ефективного правового механізму забезпечення 

дисципліни праці наукові роботи зазначених авторів переважно зводяться 

до аналізу лише окремих його елементів без комплексного підходу до 

визначення та характеристики всіх його складових, що є дуже важливим 

моментом. Разом з тим, сьогодні негайного вирішення потребують 

проблеми оновлення способів та методів забезпечення дисципліни праці в 

умовах розвитку різних форм власності, зокрема важливим є 

переосмислення значення заохочення як основного методу забезпечення 

дисципліни праці.  

Враховуючи викладене, всебічний аналіз і теоретичне осмислення суті 

та значення дисципліни праці, причин її порушення та правового механізму 

забезпечення виступає важливим науково-практичним завданням науки 

трудового права. 

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

Дисертаційне дослідження проводилося відповідно до п. 4 Пріоритетних 

напрямків наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ 

України на період 2015–2019 років, затверджених наказом МВС України від 
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16 березня 2015 р. № 275, пп. 4.6, 4.7, 12.1, 12.6 Пріоритетних напрямів 

наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх 

справ на період 2016–2019 років, схвалених Вченою радою Харківського 

національного університету внутрішніх справ 23 лютого 2016 р. (протокол 

№ 2), та відповідно до Пріоритетних напрямів наукового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ України на період 2016–2019 років, 

затверджених наказом МВС України від 16 березня 2015 р. № 275, пп. 12, 

13, 12.14, а також в рамках науково-дослідної теми Харківського 

національного університету внутрішніх справ «Законотворча та законодавча 

діяльність в Україні» (номер державної реєстрації 0113U008189). 

Мета і завдання дослідження. Мета представленого дослідження 

полягає в узагальненні основних нормативних положень у частині 

забезпечення дисципліни праці, обґрунтуванні пропозицій та рекомендацій 

щодо вдосконалення чинного законодавства у цій сфері.  

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити 

наступні завдання: 

− визначити етапи історичного розвитку інституту дисципліни праці 

як самостійного інституту трудового права; 

− охарактеризувати правову природу і значення забезпечення 

дисципліни праці; 

− визначити причини порушення дисципліни праці в сучасних умовах; 

− розкрити складові механізму забезпечення дисципліни праці в 

сучасних умовах розвитку; 

− надати характеристику правовим засадам забезпечення дисципліни 

праці за чинним законодавством і проектом Трудового кодексу та визначити 

перспективи нормативно-правового удосконалення інституту дисципліни 

праці; 

− розкрити суть та значення способів і методів забезпечення 

дисципліни праці; 
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− виокремити організаційні заходи та економічні засоби забезпечення 

дисципліни праці; 

− охарактеризувати застосування методів примусу, переконання, 

виховання і перевиховання у процесі забезпечення дисципліни праці та 

окреслити правові можливості комбінування різних методів і способів при 

забезпеченні дисципліни праці; 

− охарактеризувати заохочення як основний метод забезпечення 

дисципліни праці в сучасних умовах та виділити види заохочень у трудових 

правовідносинах; 

− розкрити поняття та сутність дисциплінарної відповідальності в 

механізмі забезпечення дисципліни праці; 

− визначити підстави дисциплінарної відповідальності працівників; 

− узагальнити правові наслідки накладення та зняття дисциплінарних 

стягнень, застосованих до працівників; 

− визначити особливості притягнення до дисциплінарної 

відповідальності окремих категорій працівників; 

− запропонувати шляхи вирішення теоретико-правових та практичних 

проблем застосування до працівників дисциплінарної відповідальності; 

− обґрунтувати пропозиції та рекомендації, спрямовані на 

вдосконалення чинного трудового законодавства України та практику його 

застосування в частині забезпечення дисципліни праці. 

Об’єктом дослідження виступає сукупність правових відносин, які 

виникають у зв’язку із забезпеченням дисципліни праці. 

Предметом дослідження є правовий механізм забезпечення 

дисципліни праці в умовах ринкової економіки. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної 

роботи є сукупність загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів 

наукового пізнання, використання яких дозволило сформувати цілісне та 

комплексне уявлення про правовий механізм забезпечення дисципліни 
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праці в умовах ринкової економіки та виокремити сучасні способи і методи 

забезпечення трудової дисципліни. За допомогою логіко-семантичного і 

дедуктивного методів та методів абстрагування і узагальнення поглиблено 

понятійний апарат – визначено поняття «трудова дисципліна», 

«забезпечення дисципліни праці», обґрунтовано авторське визначення 

дефініції «безповоротні дисциплінарні стягнення» (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 

4.3). Діалектичний метод став у нагоді при розкритті підстав та умов 

порушення трудової дисципліни, застосування до працівників заохочень і 

накладення дисциплінарних стягнень (підрозділи 1.3, 3.1, 3.3, 4.2). На основі 

дедуктивного методу розкрито особливості умов і порядок застосування 

економічних та організаційних способів і заходів забезпечення дисципліни 

праці (підрозділи 2.2, 2.3). Індуктивний метод сприяв розкриттю правових і 

практичних (фактичних) проблем застосування заохочення в нових умовах 

ринкової економіки (підрозділ 5.4). Системно-структурний метод було 

застосовано при визначенні складових механізму забезпечення дисципліни 

праці в сучасних умовах господарювання (підрозділи 1.4, 1.5). Структурно-

функціональний метод сприяв з’ясовуванню сутності і призначення методів 

примусу та переконання під час забезпечення дисципліни праці, значення 

методів виховання та перевиховання у забезпеченні трудової дисципліни 

(підрозділи 2.4, 2.5). Формально-логічний метод використано при 

визначенні особливостей комбінування різних методів і способів при 

забезпеченні дисципліни праці та умов притягнення працівників до 

дисциплінарної відповідальності як одного з правових засобів забезпечення 

дисципліни праці на підприємствах, в установах, організаціях (підрозділи 

4.1, 5.1, 5.3). Теоретико-прогностичний метод застосовано при 

обґрунтуванні пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення чинного 

трудового законодавства та доопрацювання проекту Трудового кодексу 

України з питань забезпечення дисципліни праці (підрозділи 3.2, 5.2).  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що подана 

на захист дисертаційна робота є одним із перших у вітчизняній науці 

трудового права самостійним завершеним науковим дослідженням 

теоретичних і практичних проблем забезпечення дисципліни праці в умовах 

ринкової економіки, в якому представлені нові ідеї та визначені сучасні 

тенденції розвитку правового механізму регулювання інституту дисципліни 

праці. 

У рамках проведеного дослідження одержано наступні результати, що 

мають наукову новизну і виносяться на захист. 

Уперше: 

− обґрунтовано, що в новітніх умовах розвитку України правова 

природа та значення забезпечення дисципліни праці випливають із самої 

сутності правопорядку, тому забезпечення дисципліни праці має на меті 

багатовекторне спрямування, що прямо стосується прав та законних 

інтересів працівника, роботодавця, суспільства і держави у цілому, а саме: 

1) впорядкування трудових правовідносин; 2) оптимізацію трудової 

діяльності працівників і трудового колективу та функціонування 

підприємства; 3) забезпечення росту економіки на макрорівні; 

− здійснено комплексну характеристику сучасного механізму 

забезпечення дисципліни праці та його елементів через розкриття 

юридичних, економічних і психологічних методів та способів впливу на 

працівника, що характеризуються його стимулюванням до дотримання 

дисципліни праці;  

− доведено, що ефективність забезпечення трудової дисципліни 

залежить від усебічності, всеосяжності обумовлених забезпечувальних 

заходів, що можливо досягти шляхом комбінування різних методів і 

способів забезпечення трудової дисципліни, головним чином поєднання 

методів примусу та переконання, а також матеріальних і моральних 
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стимулів, на підставі чого запропоновано нові моделі комбінації таких 

методів у залежності від конкретних виробничих завдань;  

− охарактеризовано найбільш поширені сучасні форми порушення 

трудової дисципліни, зокрема непокори, яка проявляється:  а) в ігноруванні 

працівником вказівок уповноваженої особи чи безпосередньо керівника; 

б) організації чи участі в заходах, метою яких є підрив авторитету і влади 

адміністрації підприємства чи безпосередньо роботодавця (за винятком 

правомірного мітингування, бойкотування, самозахисту);  в) порушенні 

субординації; г) прямій чи опосередкованій недобросовісній відмові 

працівника виконувати свої обов’язки, а саме дотримуватися виробничих 

норм праці;  ґ) в умисному затягуванні і невиконанні завдань у 

встановлений  строк  або іншому  неналежному  виконанні  своєї  роботи;  

д) користуванні соціальними мережами в робочий час, коли такі дії не є 

способом виконання трудових обов’язків та прямо заборонені локальними 

актами; 

− виділено серед видів дисциплінарних стягнень (загальних та 

спеціальних) безповоротні дисциплінарні стягнення та сформульовано 

визначення цього поняття, де під безповоротними дисциплінарними 

стягненнями необхідно розуміти міру впливу на порушника трудової 

дисципліни, виражену в невідновлювальних негативних правових наслідках 

при її застосуванні. 

Удосконалено:  

– періодизацію становлення та розвитку правового забезпечення 

дисципліни праці, зокрема виділено такі етапи:  1) локальна регламентація 

(з 1835 року до середини ХІХ століття); 2) централізація регламентації 

дисципліни праці (з другої половини ХІХ століття до 1917 року); 

3) централізована регламентація дисципліни праці (з 1917 до 1945 року); 

4) лібералізація у регулюванні дисципліни праці (з 1945 до 1971 року); 
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5) поєднувальна регламентація (з 1971 до 1991 року);  6) демократизація 

регламентації обов’язку дотримання дисципліни праці (з 1991 року по т. ч.);  

− визначення поняття «трудова дисципліна», під яким слід розуміти 

один із основних інститутів трудового права; сукупність загальних та 

спеціальних законодавчих та/або договірних правил (правила внутрішнього 

трудового розпорядку, колективний договір, трудовий договір чи контракт 

та низка інших локальних нормативно-правових актів, що не суперечать 

національним нормам чинного законодавства), норм, стандартів поведінки 

працівників, які підлягають чіткому і усвідомленому дотриманню та 

визначають права і обов’язки суб’єктів трудових правовідносин, порядок їх 

взаємодії у процесі праці, а разом із тим заохочення та заходи впливу за 

невиконання або порушення встановлених правил поведінки; 

− визначення поняття «забезпечення дисципліни праці», яке 

запропоновано розуміти як комплекс правових, економічних та 

психологічних заходів стимулювання належного (добросовісного) 

виконання усіма учасниками колективної праці не заборонених чинним 

законодавством та передбачених трудовим договором чи контрактом та 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, груповими чи 

персональними інструкціями трудових обов’язків у спосіб, форму та у 

термін, передбачені відповідною нормою, виконувати яку погодився такий 

учасник (норми трудового договору чи контракту і локальної 

правотворчості) або яку він змушений виконувати (норми чинного 

законодавства, які, приміром, зобов’язують суб’єкта утримуватися від 

певних діянь); 

− розуміння правових наслідків притягнення працівника до 

дисциплінарної відповідальності, що мають строковий характер і 

реалізуються у формі позбавлень особистого, організаційного та майнового 

характеру. При цьому стрижнем вказаних позбавлень є обов’язок 

працівника зазнати відповідних втрат, обмежень та вилучень; 
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− системний підхід до основних методів забезпечення дисципліни 

праці, які запропоновано розглядати у вузькому сенсі та виділити серед них: 

1) педагогічні методи (методи переконання, виховання та перевиховання); 

2) метод заохочення; 3) метод примусу; 

− умови та ознаки застосування заходів заохочення, до яких 

відносяться наступні: 1) застосовуються до суб’єктів заохочення; 

2) застосовуються лише за наявності  певної заслуги працівника; 

3) застосовуються лише з урахуванням добровільності заохочувальної 

поведінки (хоча така «добровільність» є умовною); 4) базуються на 

правилах процедурності; 5) застосовуються лише у такому вигляді, що 

передбачений у правилах внутрішнього розпорядку підприємства; 6) інколи 

застосовуються лише із попереднім погодженням даного факту із 

профспілкою (за наявності їх згоди); 7) застосовуються лише до тих 

працівників, які не притягалися до дисциплінарної відповідальності, а якщо 

і притягались, то така відповідальність на момент застосування заохочення 

погашена; 8) застосовуються лише із урахуванням принципів 

справедливості, об’єктивності та недискримінації. 

Дістали подальший розвиток: 

− класифікація видів порушень дисципліни праці, до яких віднесені: 

1) виробничо-технологічні; 2) організаційно-трудові; 3) адміністративно-

карні; 4) організаційно-етичні; 

− характеристика виховної функції дисциплінарної відповідальності 

як основної, що спрямована на забезпечення правопорядку у сфері праці та 

спонукання працівників до свідомого сумлінного ставлення до своїх 

трудових обов’язків;  

− розуміння призначення дисциплінарної відповідальності у 

забезпеченні дисципліни праці, де відповідальність як інструмент впливу 

виконує службову роль у правовому механізмі, забезпечуючи у правовий 



13 

 

 

спосіб підтримку правопорядку у сфері праці на конкретному підприємстві, 

в установі, організації; 

− класифікація основних видів заохочень: 1) за юридичним змістом: 

матеріальні та моральні; 2) за територією поширення: загальнодержавні, 

регіональні та локальні; 3) за ознакою самостійності: первинні та вторинні; 

4) за критерієм суб’єкта заохочення: індивідуальні та колективні; 

− пропозиції щодо вдосконалення чинного трудового законодавства з 

питань реалізації правового механізму забезпечення дисципліни праці і 

відповідної практики його застосування, зокрема запропоновано зміни та 

доповнення до Кодексу законів про працю України, проекту Трудового 

кодексу України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані:  

− у науково-дослідній діяльності − з метою поглиблення правових 

знань у загальнотеоретичних та інституціональних дослідженнях, зокрема 

щодо особливостей забезпечення дисципліни праці в ринкових умовах; 

− у правотворчості − при доопрацюванні проекту Трудового кодексу 

України, при внесенні змін та доповнень до Глави X «Трудова дисципліна» 

Кодексу законів про працю України, а також підзаконних актів, що 

регулюють питання, пов’язані із забезпеченням дисципліни праці;  

− у правозастосовчій діяльності − при підготовці інформаційно-

аналітичної та методичної літератури для удосконалення практики 

застосування норм чинного законодавства, яке регулює дисципліну праці на 

підприємствах, в установах, організаціях, а також при розробці локальних 

нормативних актів роботодавців з питань трудової дисципліни незалежно 

від форми власності; 

− у навчальному процесі − під час підготовки відповідних розділів 

підручників та навчальних посібників та при викладанні навчальних 

дисциплін «Трудове право України», «Відповідальність у трудовому праві».   
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Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

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

спільному засіданні міжкафедрального семінару кафедри правового 

забезпечення господарської діяльності факультету № 6, кафедри цивільного 

права та процесу факультету № 6 і кафедри трудового та господарського 

права факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх 

справ, а також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних 

конференціях: «Правове регулювання економічної безпеки в умовах 

Євроінтеграції» (м. Харків, 21 лютого 2013 р.), «Трудове законодавство: 

шляхи реформування» (м. Харків, 12 квітня 2013 р.), «Проблеми та стан 

дотримання захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 21–22 червня 

2013 р.), «Юридична наука: виклик і сьогодення» (м. Одеса, 2–3 серпня 

2013 р.), «Право: історія, теорія, практика» (м. Львів, 14–15 березня 2014 р.), 

«Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та 

перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 5 березня 2014 р.), «Сучасний 

стан і перспективи розвитку держави і права» (м. Львів, 27–28 червня 

2014 р.), «Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та 

перспективи розвитку» (м. Херсон, 12–13 лютого 2016 р.), «Юридична наука 

ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» 

(м. Запоріжжя, 13–14 травня 2016 р.), «25 років господарській юрисдикції в 

Україні: досвід та перспективи» (м. Харків, 20 травня 2016 р.), «Актуальні 

питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні» 

(м. Запоріжжя, 28–29 жовтня 2016 р.), «Правоохоронна функція держави: 

теоретико-методологічні та історико-правові проблеми» (м. Харків, 

25 листопада 2016 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли 

своє відображення у 35 працях автора, серед них − одноосібна монографія, 

16 наукових статей у фахових виданнях України, 6 − у міжнародних 
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виданнях інших держав, 12 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ 

 

1.1. Становлення та історичний розвиток інституту дисципліни 

праці 

 

Дисципліна завжди викликала зацікавленість та була предметом 

дослідження юристів, економістів, політологів, соціологів, психологів та 

філософів у різні часи в різних державах як у період тоталітаризму, так і в 

епоху демократії. Серед юридичних дисциплін поняття «дисципліна» все 

глибше досліджується вченими з урахуванням щонайбільшого забезпечення 

(у процесі регламентації правил щодо дотримання такої дисципліни) прав 

людини, принципів законності, верховенства права та демократизації. 

Слід зазначити, що в загальних рисах під поняттям «дисципліна» 

розуміють форму суспільного зв'язку, що свідчить про визнання та 

дотримання людиною узгоджених правил, норм, процедур поведінки, 

спілкування, ведення певних доручених їй справ [1, с 321], або результат 

реалізації влади, управління [2, с. 14]. 

У рамках доктрини трудового права важливе місце завжди займає 

питання дисципліни праці. Власне дисципліна праці не є продуктом 

сучасної доктрини права, оскільки існувала ще в суспільстві, яке не знало 

державної організації і правового регулювання суспільних зв'язків. Разом із 

цим, з розвитком людського суспільства дисципліна праці постійно 

зазнавала якісних змін, а сам правовий зміст цього поняття формувався під 

впливом таких факторів: 1) тип виробничих відносин, що відповідає певній 

суспільно-економічній формації; 2) рівень розвитку засобів виробництва; 

3) рівень культурного розвитку і кваліфікації учасників процесу праці, їх 

свідомості; 4) методи забезпечення дисципліни праці [3, с. 178–179].  
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Так, певною мірою є актуальним дослідження становлення інституту 

дисципліни праці та відповідності сталого наукового розуміння цього 

інституту економічним змінам у світі загалом та в Україні зокрема. Зміна 

планової штучної державної економіки на ринкову, яка регулюється 

відповідними правилами, що впливають на всі сфери життєдіяльності 

людини, суспільства та держави, прямо відобразилась і на сучасній 

концепції трудового права, і на такому його самостійному інституті, як 

дисципліна праці. 

Доцільно зауважити, що і сама дисципліна праці також відіграє 

важливу економічну роль на мікро- та макрорівні. Зокрема, І.В. Лазор 

відзначає, що від продуктивної виробничої діяльності кожного 

підприємства, установи, організації залежить розвиток економіки країни, 

підвищення добробуту населення, реалізація соціальних програм, 

стабільність у суспільстві. Водночас хазяйська влада роботодавця як 

організатора виробничого процесу не повинна мати ознак експлуатації 

працівників, утиску їх трудових прав і законних інтересів, тобто 

встановлення і забезпечення роботодавцем порядку на своєму підприємстві 

повинне здійснюватися у межах певного правового поля, норми якого 

мають бути адекватні рівню розвитку ринкових відносин у суспільстві [4, 

с. 3]. 

Зважаючи на те, що ринкова економіка в Україні знаходиться у 

процесі постійної модифікації, інститут дисципліни праці, який ми можемо 

досліджувати, в національному законодавстві та вітчизняній доктрині праці 

також не характеризується сталістю, адже ще перебуває на етапі свого 

становлення. Поряд із цим цей інститут українського трудового права вже 

пройшов тривалий історичний шлях свого становлення, який найбільш 

глибоко відображений у дисертаційній роботі І.В. Лазора «Юридичні і 

соціальні аспекти дисципліни праці» [4, с. 8]. Так, взявши за основу 

періодизацію становлення і розвитку інституту дисципліни праці у 
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вітчизняному законодавстві, що була розроблена в зазначеному 

дослідженні, варто виокремити такі основні етапи становлення цього 

інституту:  

1. Локальна регламентація (з 1835 року до середини ХІХ століття). 

Протягом всього цього періоду спостерігалося регулювання дисципліни 

праці лише на локальному рівні, що мало своє підґрунтя в законодавстві 

(роботодавець мав виключне право вказувати своїм працівникам, за якими 

правилами їм працювати). Основним засобом забезпечення дисципліни 

праці була дисциплінарна відповідальність працівників за порушення такої 

дисципліни. 

2. Централізація регламентації дисципліни праці (з другої половини 

ХІХ століття до 1917 року). Цей період історії становлення інституту 

дисципліни праці характеризується його інтенсивним розвитком, зокрема 

було вдосконалено понятійний апарат, а також обмежено право на 

врегулювання питання дисципліни праці на локальному рівні. 

На особливу увагу в цей період історії становлення інституту 

дисципліни праці заслуговує Положення про відносини між власниками 

фабричних установ і робочими людьми, які поступили на ці установи за 

наймом 1835 року [5, с. 18], яким власники установ уповноважувалися 

створювати норми внутрішнього розпорядку праці (т. зв. «правила про 

порядок»), що були обов’язковими для працівників; звільняти працівника до 

закінчення терміну дії трудового договору за умови, що такий працівник не 

виконує своїх обов’язків за цим договором або ж його поведінка 

характеризується як негативна, проте за умови, що роботодавець завчасно 

попередить працівника про звільнення. Право власника встановлювати 

«правила про порядок» також пов’язане з обов’язком забезпечення їх 

публічності: такі правила власник повинен був засвідчити своїм підписом та 

розмістити на стіні робочих кімнат або контори фабрики, забезпечивши їх 
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доступність для найнятих працівників (тобто мав розмісити правила таким 

чином, щоб кожний найманий працівник міг ознайомитись із ними). 

С.І. Кожушко у своєму дисертаційному дослідженні «Становлення, 

сучасний стан та перспективи розвитку законодавства про дисципліну праці 

в Україні» зазначає, що з 1886 року (із прийняттям Закону «Про 

затвердження проекту правил про нагляд за фабричною промисловістю, про 

взаємні відносини фабрикантів і робочих та про збільшення числа чинів 

фабричної інспекції») до 1903 року був послідовно прийнятий пакет законів 

(фабрично-заводське законодавство), які застосовувалися на підприємствах 

(лише на приватних), а трудові відносини, у свою чергу, законодавцем того 

часу розглядалися як цивільні за договором особистого найму, проте з 

урахуванням несуттєвих особливостей правовідносин найму фабричних 

робочих. Учений зауважує, що законодавство того часу досить чітко 

регламентувало правила притягнення працівника до дисциплінарної 

відповідальності за невиконання ним трудових обов’язків і давало 

вичерпний перелік підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності, 

а саме: несправна робота; прогул; порушення порядку. При цьому щодо 

питання стягнень за неналежну роботу, то С.І. Кожушко зазначає, що такі 

штрафи встановлювалися пропорційно до нанесених збитків, та, більше 

того, працівник міг понести повну матеріальну відповідальність за 

заподіяну шкоду, що є характерним для цивільного права [6, с. 8]. 

У 1913 році в Російській імперії було прийнято Статут про 

промислову працю [7, с. 630], в якому було кодифіковане діюче до 

прийняття Статуту трудове законодавство. Головним чином, у Статуті було 

передбачено вичерпний перелік підстав і умов розірвання трудового 

договору, а також закріплено право роботодавця на звільнення працівника 

без попередження (негайно) за дисциплінарний проступок (ст.ст. 104-107). 

При цьому дисциплінарним проступком, за Статутом, визнавалися такі 

протиправні діяння, як неявка працівника на роботу без поважних причин 
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більше ніж три дні підряд, рівнозначно як сукупно більше шести днів за 

місяць; зухвала чи негативна поведінка працівника, за умови, що це 

потенційно загрожує майновим інтересам роботодавця чи особистій безпеці 

хоча б однієї особи з числа апарату управління підприємством, рівнозначно 

як і безпеці наглядача за працівниками (наприклад, тютюнопаління чи 

наявність при собі цигарок, трубок, сірників у тих приміщеннях, де таке 

забороняється внутрішніми правилами). 

3. Централізована регламентація дисципліни праці (з 1917 до 1945 

року). У цей період відбулась активізація щодо вивчення і нормативного 

закріплення інституту дисципліни праці, однак у формі засобу підтримки 

тоталітарного радянського адміністративного апарату влади. Також у цей 

період було скасовано грошову відповідальність (штрафи) за порушення 

дисципліни праці з подальшою її криміналізацію (законодавець вирішив, що 

для тоталітарної влади оптимальним є не штраф, а кримінальна санкція, 

наприклад, у формі виправних робіт); забезпечено безумовний пріоритет 

централізованого регулювання інституту дисципліни праці (централізація 

регулювання цього інституту в цей період є логічною, оскільки з самого 

початку існування колишнього СРСР як тоталітарної держави відбувалися 

процеси безумовної централізації управління і центрального 

підпорядкування). 

Таким чином, аналізуючи цей етап становлення інституту дисципліни 

праці, варто враховувати ту обставину, що цей історичний період охоплює 

також етап становлення тоталітарної комуністичної влади, закріплення 

тотального ідеологізму у всіх галузях життєдіяльності людини і головним 

чином трудової діяльності, оскільки акцент політики держави на 

обов’язкову працю громадян та на трудову експлуатацію прямо 

відображається і на концепції доктрини трудового права та дисципліни 

праці того часу. Іншими словами: перші кроки щодо встановлення 

дисципліни праці радянською владою були спрямовані на повсюдне 



21 

 

 

застосування такого засобу, як примус до праці, що власне і становило 

фундамент дисципліни праці, а також можливість найбільш ефективного 

управління людиною та суспільством. Так, приміром, П.М. Машеров, 

підкреслюючи ту думку, що дисципліна праці є не тільки законом 

соціалістичного виробництва, але й одним із найважливіших етичних 

принципів соціалізму, зауважував, що дисциплінованість, організованість, 

уміння раціонально використовувати кожну робочу хвилину виступає як 

необхідна умова розкриття душевного багатства людини. А порушення 

трудового ритму, у свою чергу, завдає шкоди не тільки виробництву, але й 

залишає нереалізованими духовні багатства і природні задатки людини [8, 

с. 58]. 

Отже, становлення інституту дисципліни праці відбувалося в рамках 

комуністичної ідеології та було інструментом її забезпечення. Творець 

СРСР та один з основних ідеологів комунізму В.І. Ленін наголошував, що 

виключно найсуворіша організація і трудова дисципліна може привести до 

соціалізму, і відповідно без цього соціалізму не може бути. «Вождь 

революції» стверджував, що необхідно всю увагу концентрувати на 

питаннях трудової дисципліни, яка є цвяхом всієї господарської побудови 

соціалізму, а також є основою комуністичного розуміння диктатури 

пролетаріату. Так, В.І. Ленін вважав, що сутність дисципліни праці полягає 

в тому, що вона є формою суспільного зв’язку між людьми, оскільки саме 

завдяки дисципліні праці люди можуть у процесі виробництва узгоджувати 

свої дії, дотримуючись сукупності певних правових і моральних норм та 

правил встановленого порядку. Проте радянське суспільство і соціалістична 

дисципліна праці є винятковими, оскільки, на думку ідеолога комунізму, в 

них наявна мораль, вони не характеризуються дисципліною гноблення, 

придушення і примусу людини до праці, що мало місце у рабовласницькому 

і феодальному ладі («дисципліна палиці») та при капіталізмі («дисципліна 

голоду») [9, с. 35; 10, с. 301–302]. 
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Разом із цим, трудова діяльність працездатних громадян СРСР як на 

початку його створення, так і до моменту повної лібералізації політики 

Союзу була їх обов'язком, за невиконання якого працездатна особа могла 

переслідуватися за законом (тобто праця була примусовою). 

Досліджуючи радянське законодавство відповідного періоду, також 

можна відзначити не лише негативні аспекти, але й позитивні прояви 

становлення інституту дисципліни праці.  

Перші спроби регламентації дисципліни праці на законодавчому рівні 

були зроблені ідеологом комунізму В.І. Леніним. В.М. Смирнов зазначав, 

що, входячи до опозиції із «лівими комуністами», есерами та меншовиками, 

він переконливо доказував, що дисципліна праці має бути об’єктом 

правового регулювання, а разом із цим ініціював створення та прийняття 

низки нормативно-правових актів, зокрема декретів «Про восьмигодинний 

робочий день» від 29 жовтня 1917 року, «Про організацію інспекції праці» 

від 18 травня 1918 року, а також «Про боротьбу із прогулами» від 27 квітня 

1920 року [11, с. 114]. Приміром, у розробленому за участю В.І. Леніна 

Положенні про трудову дисципліну [12], прийнятому ВЦРПС 3 квітня 1918 

року, було рекомендовано ввести на всіх державних підприємствах країни 

суворі правила внутрішнього розпорядку, а також встановити норми 

виробітку і обліку продуктивності праці, впровадити відрядну оплату праці 

і систему премій за перевиконання норм, застосовувати найсуворіші заходи 

покарання до порушників трудової дисципліни [9, с. 180]. 

У першому радянському Кодексі законів про працю 1918 року [13] 

містився Розділ VIII «Про забезпечення належної продуктивності праці», в 

якому встановлювалися норми виробітку і правила, за якими необхідно 

було їх виконувати, що по суті можна розуміти як норми, які безпосередньо 

встановлюють дисципліну праці. Однак варто відзначити, що після 

закінчення Української революції та захоплення влади більшовиками 

комуністичною владою були здійснені спроби поширити силу дії 
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вищезазначеного КЗпП РСФСР 1918 року на територію України, проте, 

зважаючи на специфіку її населення та концепцію воєнного комунізму щодо 

нашої країни, повсюдно застосовувалися суворіші (переважно агресивні 

військові) заходи впливу на працівників і працю, такі як трудова 

мобілізація, мілітаризація виробництва, загальний обов’язок працювати та 

здебільшого натуральна оплата праці. Поряд із цим, варто відзначити 

прогрес для національного трудового права, який приніс Кодекс законів про 

працю РСФСР 1918 року, котрий декларував права на працю (насправді це 

була констатація обов’язку), на її оплату, на восьмигодинний робочий день, 

на відпочинок, а також обов’язок працювати для всіх працездатних 

громадян радянських республік.  

У ст.ст. 113-114 Кодексу закріплювалося правило, в силу якого на всіх 

найманих працівників та на органи управління на підприємствах, в 

установах і господарствах усіх форм власності з метою забезпечення 

належної продуктивності праці покладався обов’язок точного дотримання 

приписів зазначеного розділу Кодексу, зважаючи на що кожен трудящий 

протягом нормального робочого дня та при нормальних умовах мав 

виконати кількість роботи не менше норми виробітку, встановленої для 

категорії та групи, до якої він належав. При цьому «нормальними умовами» 

законодавцем вважалися такі умови, коли: a) роботодавцем надані 

справного стану машини, верстати та пристрої; б) забезпечена своєчасна 

подача матеріалів та інструментів, необхідних для виконання роботи; 

в) мають місце належна якість матеріалів та інструментів, а також належне 

гігієнічне та санітарне обладнання приміщення, де виконується робота. 

Статтями 115-116 та 120 КЗпП РСФСР 1918 року встановлювалася 

централізація регламентації дисципліни праці. Слід зазначити, що така 

концепція повністю відповідала ленінському розумінню дисципліни праці. 

У своїх працях В.І. Ленін особливу увагу звертав на виняткову важливість 

правильного розуміння єдиноначальності у справі організації народного 
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господарства та забезпечення дисципліни праці. Ідеолог комунізму 

зауважував, що для врегулювання питання трудової дисципліни доцільно 

буде повести трудящі маси шляхом погодження завдань мітингування про 

умови праці та безумовної покори волі радянського керівника, диктатора 

під час роботи» [9, с. 201]. 

Так, радянським законодавцем встановлювалося, що норми виробітку 

для працівників конкретних професій та норми виробітку для працівників 

окремих груп і категорій (з урахуванням кількості виробів, що 

виробляються зазвичай працівниками, які працюють у даній професії, групі 

та категорії протягом нормального робочого дня та при нормальних 

технічних умовах) повинні розроблятися місцевими та центральними 

оціночними комісіями при відповідних професійних організаціях, порядок 

діяльності яких, відповідно до примітки до ст. 61 Кодексу, визначався 

Народним Комісаріатом Праці. Такі норми виробітку повинні 

затверджуватися відповідним відділом праці за участю Ради Народного 

Господарства. Однак радянським законодавцем Вищій Раді Народного 

Господарства також надавалися повноваження у виняткових випадках 

спільно з Народним Комісаріатом Праці оголошувати про загальне 

зниження або підвищення норм виробітку і продуктивності для всіх 

працівників і для всіх підприємств, установ та господарств певного району. 

Як уже зазначалося, дисципліна праці в період становлення диктатури 

в СРСР була особливим засобом контролю громадян, тому така дисципліна, 

починаючи з регламентації першого трудового кодексу в Союзі, була прямо 

пов’язана з карною політикою влади. В.С. Богданов зауважує, що 

формування нової дисципліни, нових форм залучення людини до праці було 

нелегким і тривалим процесом, який не проходив стихійно, автоматично – 

він вимагав великої і цілеспрямованої політичної, організаторської та 

ідеологічної роботи партії і держави. Вчений підкреслює, що, висуваючи у 

вихованні дисципліни на перший план переконання, партія вважала, що у 
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відношенні порушників можна відмовлятися від примусових заходів, що з 

ними необхідно вести постійну, тверду і нещадну боротьбу, за якої 

сентиментальність, вагання стосовно нероб, дармоїдів, шахраїв, хуліганів 

були б найбільшим злочином перед соціалізмом [14, с. 18]. Проте, 

аналізуючи чинне на той час законодавство, все ж таки можна зробити 

інакший висновок: покарання та примус на той час були основними 

інструментами регламентації дисципліни праці, хоча й переконання у формі 

ідеологічної пропаганди також мало місце. 

Таким чином, дисципліна праці в цей історичний період існування 

колишнього СРСР була комплексом недобровільних правил і стандартів 

праці, порушуючи які працівник зазнавав впливу різних негативних 

наслідків, зокрема: 

a) пониження у категорії та заробітній платі. У ст. 118 Кодексу 

зазначалося, що працівник, який систематично виробляє виробів менше за 

встановлену норму виробітку, може бути за постановою відповідної 

оціночної комісії переведений на іншу роботу тієї ж групи і категорії або ж 

переведений до нижчої групи або категорії з відповідним зменшенням 

винагороди. При цьому слід зазначити, що таку постанову працівник міг 

оскаржити в місцевому відділі праці і далі – в обласному відділі праці, 

рішення якого є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає; 

б) настання дисциплінарної відповідальності. У ст. 119 КЗпП РРФСР 

зауважувалося, що в тих випадках, коли працівник не зміг досягнути норми 

виробітку в результаті недобросовісності чи грубої його недбалості, він 

може бути звільнений у встановленому порядку без попередження за два 

тижні до звільнення. 

У свою чергу, правила розпорядку викладалися законодавцем у КЗпП 

РСФСР 1918 року головним чином під кутом зору забезпечення належної 

продуктивності праці [15, с. 135]: у ст. 121 Кодексу зазначалося, що 

належна продуктивність праці забезпечується, крім дотримання зазначених 
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у Розділі VIII постанов про норми виробітку і про норми продуктивності 

підприємств, установ та господарств, також і правилами внутрішнього 

розпорядку. Прогресивним для того часу слід вважати законодавчі вимоги 

щодо конкретики, повноти і ясності правил внутрішнього розпорядку.  

Так, у Кодексі законодавцем прямо прописується вимога, за якою дані 

правила повинні містити ясні, точні та по можливості вичерпні вказівки, а 

саме: а) на загальні обов’язки всіх працівників (дбайливе поводження з 

довіреними матеріалами та знаряддями праці, підпорядкування вказівкам 

керівників щодо виконання робіт, дотримання встановленої норми робочого 

часу і т. д.); б) на спеціальні обов’язки працівників даної галузі виробництва 

(обережне поводження з вогнем при роботі на підприємствах, зайнятих 

обробкою легкозаймистих матеріалів, дотримання особливої охайності при 

роботі на підприємствах, що виготовляють харчові продукти, і т. п.) [16]; 

в) на межі й порядок відповідальності за порушення зазначених вище 

обов'язків. Тобто фактично презюмувалося, що працівник мав знати або у 

крайній мірі міг знати про те, що йому дозволено робити, а що – ні і які 

наслідки для нього настануть, якщо він порушить ці правила дисципліни 

праці. 

Важливо відзначити, що правила внутрішнього розпорядку 

встановлювалися: a) у радянських установах – органами Радянської влади, а 

затверджувалися Народним Комісаріатом Праці або його місцевими 

відділами. Здійснення нагляду за виконанням правил внутрішнього 

розпорядку в таких установах покладалося на відповідальних керівників 

цих установ; б) для підприємств і господарств радянських, 

націоналізованих, громадських і приватних – професійними спілками, а 

затверджувалися відповідними відділами праці. У свою чергу нагляд за 

виконанням правил внутрішнього розпорядку на підприємствах і 

господарствах радянських, націоналізованих, громадських та приватних 
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покладався на органи самоврядування трудящих (наприклад, фабрично-

заводські та подібні їм комітети). 

15 листопада 1922 року був прийнятий Кодекс законів про працю 

УРСР [17] (з 1940 року тимчасово діяв також на території Молдавської 

республіки), який майже повністю дублював новий КЗпП РСФСР від 

30 жовтня 1922 року [17] та в якому, як і в попередньому Кодексі 1918 року, 

радянським законодавцем не було передбачено спеціального розділу, 

конкретно присвяченого регламентації дисципліни праці. 

Разом із тим варто підкреслити, що в Кодексі мала місце безпосередня 

регламентація дисципліни праці, оскільки саме поняття дисципліни праці 

включає такий важливий елемент, як трудовий розпорядок (хоча деякими 

вченими зауважується антитетичне: дисципліна праці – це складова 

внутрішнього трудового розпорядку і з об’єктивної, і з суб’єктивної 

сторони) [18, с. 11–12], який і був регламентований у КЗпП УРСР 1922 

року, хоча і не в тій формі, у якій прийнято його розуміти в рамках 

трудового права сьогодні. 

Так, у Розділі VI «Про правила внутрішнього розпорядку», а саме у 

ст. 50 Кодексу 1922 року, законодавець зазначає, що правила внутрішнього 

розпорядку є, по суті, сукупністю норм, втілених у нормативному 

правовому акті локального значення, який спрямований на регулювання 

праці: правила внутрішнього розпорядку встановлюються з метою 

регулювання праці на підприємствах, в установах і господарствах із 

кількістю зайнятих осіб не менше п'яти. При цьому законодавець 

регламентував, що типові правила внутрішнього розпорядку розробляються 

Народним Комісаріатом Праці за погодженням із республіканською 

Центральною Радою Професійних Спілок і Вищою Радою Народного 

Господарства, іншими словами: таким чином законодавцем було 

підтверджено принцип централізації влади та централізованого 

регулювання праці усіх працівників. 
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У статтях 54-55 Кодексу зазначалося, що правила внутрішнього 

розпорядку: a) для окремих державних, громадських та приватних установ і 

підприємств вироблялися за погодженням між адміністрацією підприємства 

і місцевими відділеннями відповідних професійних спілок та 

затверджувалися постановою інспектора праці, які можна було оскаржити 

до місцевого відділу праці, постанова за скаргою до якого була остаточною; 

б) окремих галузей промисловості та народного господарства, центральних 

установ або підприємств, для груп підприємств, безпосередньо пов'язаних 

між собою, і для особливо важливих для держави підприємств і установ 

можуть вироблятися безпосередньо в центрі за угодою між Центральним 

комітетом відповідної спілки та адміністрацією і затверджуватися 

Народним Комісаріатом Праці. Передбачалося, що додаткові правила 

внутрішнього розпорядку, згідно з вимогами, встановленими Кодексом, 

можуть видаватися для окремих установ і підприємств, що входять до цих 

груп [16]. 

Окрім зазначених, законодавцем також передбачалися такі обов’язкові 

вимоги до правил трудового розпорядку: a) щодо набуття статусу 

юридичної обов’язковості. Такі правила визнавались обов’язковими лише в 

тому випадку, якщо вони не суперечили законам і постановам про працю, 

серед іншого – типовим правилам внутрішнього розпорядку, а також 

чинному на даному підприємстві чи в установі колективному договору; 

видані в установленому порядку; доведені до відома всіх працюючих; 

б) ясність, повнота і вичерпність правил. Зазначалося, що правила 

внутрішнього розпорядку повинні містити в собі ясні і по можливості 

вичерпні вказівки щодо загальних та спеціальних обов'язків працівників і 

адміністрації, а також відповідальності за їх порушення. 

Щодо стандартів про норми виробітку, то вони залишились майже 

такими, як і в Кодексі 1918 року, проте мали більше спрямування на 

закріплення принципу централізації регулювання праці. Зокрема, в Кодексі 
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1922 року зазначалося, що норми виробітку встановлюються за угодою між 

адміністрацією підприємства чи установи і спілкою або відповідним її 

органом. Також вперше регламентувалися норми виробітку і для підлітків: 

для неповнолітніх, що працюють неповний день, при погодинній оплаті 

норми виробітку встановлювалися відповідно до норм виробітку для 

дорослих працівників, пропорційно встановленому для них робочому дню. 

Слід підкреслити, що і в Кодексі 1918 року, і в КЗпП УРСР 1922 року 

були відсутні прямі вказівки щодо покарання порушників дисципліни праці, 

а саме тих, хто порушував правила внутрішнього розпорядку, і здебільшого 

в загальних рисах зазначалося про негативні наслідки невиконання норм 

про норми виробітку. Незважаючи на те, що правила застосування 

відповідальності за такі порушення все ж таки повсюдно мали місце у формі 

нормативно-правового акта, який давав дозвіл локального примусу, 

радянська влада вирішила врегулювати це питання не на республіканському 

рівні, а на загальносоюзному. 

Так, наприклад, у Постанові Ради Народних Комісарів СРСР від 

6 березня 1929 року «Про заходи щодо зміцнення трудової дисципліни в 

державних підприємствах» [19] зазначалося, що в 1929 році державна 

планована промисловість повинна збільшити продукцію більше ніж на 20 % 

і знизити собівартість не менше ніж на 7 %. Раднарком СРСР зазначав, що 

поліпшення обладнання промисловості, пуск нових фабрик, введення 

додаткових змін дозволяють досягти цих результатів за умови, якщо 

достатньо зросте і продуктивність праці (на 17 % у порівнянні з 1928 

роком), а паралельно зауважував, що мають місце побоювання за успішне 

виконання цих завдань, головним чином в силу того, що спостерігається 

ослаблення трудової дисципліни серед деяких відсталих груп працівників на 

підприємствах промисловості і транспорту. Також Рада Народних Комісарів 

у своїй постанові відзначила, що в результаті цього зросли прогули, 

збільшилася кількість запізнень на роботу, спостерігається недбале 
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поводження з машинами і матеріалами, невиконання розпоряджень 

адміністрації та інші порушення правил внутрішнього розпорядку. Бажаючи 

викорінити цю проблему та забезпечити дотримання дисципліни праці, 

виконати планові економічні завдання, Раднарком постановив, що вважає за 

необхідне зосередити виняткову увагу як господарських органів, так і 

професійних організацій на питаннях трудової дисципліни і закликав 

широкі маси працівників надати дружню підтримку всім заходам, 

спрямованим на її зміцнення. З цією метою Рада Народних Комісарів СРСР: 

a) офіційно наділила адміністрації державних підприємств (промислових, 

транспортних і т. п.) компетенцією самостійно накладати на працівників за 

порушення трудової дисципліни всі стягнення, передбачені табелем 

стягнень, які такі працівники і службовці можуть оскаржити у розціночно-

конфліктних комісіях, рішення яких визнавались остаточними; 

б) зобов'язала біржі праці при направленні на роботу безробітних 

керуватися таким дискримінаційним принципом, як надання переваги 

особам, які не піддавалися звільненню за грубе або систематичне 

порушення трудової дисципліни; в) доручила Народному Комісаріату Праці 

СРСР дати вказівки органам праці про те, щоб вони при здійсненні нагляду 

за діяльністю розціночно-конфліктних комісій у питаннях трудової 

дисципліни суворо керувалися цією постановою; г) запропонувати Радам 

Народних Комісарів союзних республік вжити заходів до того, щоб 

лікувальні, судові та інші установи, а також торговельні підприємства 

обслуговували працівників і в неробочий час. 

У Постанові Раднаркому СРСР, ЦК ВКП (б) та ВЦРПС «Про заходи 

щодо впорядкування трудової дисципліни, поліпшення практики 

державного соціального страхування і боротьби із зловживаннями в цій 

справі» [20, с. 665–672] зауважується, що поряд із чесними і сумлінними 

працівниками ще є окремі несвідомі, відсталі або недобросовісні люди – 

літуни, ледарі, прогульники і рвачі, на боротьбу з якими і було прийнято цю 
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Постанову, норми якої, зокрема: a) зобов’язували адміністрацію 

підприємств і установ разом із профспілковими органами провести рішучу 

боротьбу з усіма порушниками трудової дисципліни та правил 

внутрішнього трудового розпорядку. При цьому зауважувалося, що вимога 

закону про звільнення прогульників повинна виконуватися неухильно; у 

разі ухилення від проведення заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, 

а також невжиття заходів проти порушників керівники підприємств, 

установ, цехів і відділів будуть залучатися вищестоящими органами до 

відповідальності аж до звільнення з посади із подальшою передачею їх до 

суду; б) вводили дисциплінарну відповідальність за порушення трудової 

дисципліни. У Постанові зазначалося, що працівник чи службовець, який 

допустив запізнення на роботу без поважних причин, передчасно пішов на 

обід чи запізнився приходом з обіду, завчасно пішов з підприємства або з 

установи чи байдикував у робочий час, повинен піддаватися адміністрацією 

стягненням: зауваженню, догані або догані з попередженням про 

звільнення. Також за вказані проступки працівника могли перевести на 

іншу, менш оплачувану роботу на строк до 3 місяців або змістити на нижчу 

посаду. Разом із цим, працівник чи службовець, який допустив три таких 

порушення протягом одного місяця або чотири порушення протягом двох 

місяців поспіль, визнавався як такий, що підлягає звільненню. 

Щодо працівників і службовців, які працюють у приватних наймачів 

(домашні працівниці, працівники і службовці концесійних підприємств), то 

в даній Постанові зауважувалося, що питання, передбачені цим нормативно-

правовим актом, мають регулюватись особливими правилами, що 

видаються Всесоюзною центральною радою професійних спілок із 

погодженням Радою Народних Комісарів СРСР. 

Найбільш жорстких рис трудове законодавство в питанні дисципліни 

праці набуло у зв’язку із переходом у Союзі на восьмигодинний робочий 

день та семиденний робочий тиждень, при цьому з підвищенням норм 
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виробітку і зниженням розцінок за роботу. Так, в Указі Президії Верховної 

Ради СРСР «Про перехід на восьмигодинний робочий день, на семиденний 

робочий тиждень і про заборону самовільного залишення працівниками і 

службовцями підприємств і установ» від 26 червня 1940 року [21] (набув 

чинності на наступний день) закріплювалися такі дисциплінарні та 

загальнотрудові стандарти: a) збільшення тривалості робочого дня 

працівників і службовців у всіх державних, кооперативних та громадських 

підприємствах і установах: з семи до восьми годин – на підприємствах із 

семигодинним робочим днем; з шести до семи годин – на виробництвах із 

шестигодинним робочим днем (за винятком професій зі шкідливими 

умовами праці, за списками, що затверджувались РНК СРСР); з шести до 

восьми годин – для службовців установ; з шести до восьми годин – для осіб, 

які досягли шістнадцятирічного віку; б) перехід на семиденний робочий 

тиждень. У всіх державних, кооперативних і громадських підприємствах та 

установах переводилася робота з шестиденного на семиденний тиждень; 

в) посилення дотримання дисципліни праці за рахунок посилювання 

відповідальності за її порушення (фактична криміналізація дисциплінарних 

проступків). Особлива увага в Указі зверталася на заборону самовільного 

залишення працівниками і службовцями державних, кооперативних і 

громадських підприємств та установ, а також на заборону самовільного 

переходу з одного підприємства на інше або з однієї установи до іншої. Так, 

Президія ВР СРСР зауважувала, що звільнення з підприємства і установи 

або перехід з одного підприємства на інше та з однієї установи до іншої 

може дозволити лише директор підприємства або начальник установи. 

Водночас якщо працівник чи службовець самовільно пішов з державного, 

кооперативного чи громадського підприємства або установи, то, відповідно 

до ст. 5 Указу, його потрібно піддати народному суду, за вироком якого він 

буде ув’язнений на строк від двох до чотирьох місяців. У тих випадках, 

коли має місце прогул без поважної причини таким працівником чи 
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службовцем, то замість обов’язкового звільнення за таке порушення 

дисципліни праці (обов’язковість звільнення за такі проступки 

скасовувалася) його за вироком народного суду буде покарано виправно-

трудовими роботами за місцем роботи на строк до 6 місяців з утриманням із 

заробітної плати до 25 %. Потрібно врахувати ту обставину, що Указом 

Президії ВР СРСР від 10 серпня 1940 року встановлювалося, що справи про 

прогули з неповажних причин та про самовільне залишення підприємств і 

установ розглядаються народними суддями одноосібно, без участі народних 

засідателів [22]; г) посилення дотримання дисципліни праці за рахунок 

підвищення відповідальності керівників установ за недотримання 

стандартів зазначеного Указу Президії ВР СРСР. У ст. 6 Указу зазначалося, 

що директори підприємств та начальники установ, що ухиляються від 

передання до суду осіб, винних у самовільному звільненні з підприємств і 

установ, та осіб, винних у прогулах без поважних причин, будуть 

притягуватися до судової відповідальності. Так само директори та 

начальники несли судову відповідальність і в тих випадках, коли приймали 

на роботу осіб, що переховувалися від несення відповідальності за 

самовільний відхід з підприємства чи установи.  

У свою чергу, в Постанові РНК СРСР від 26 червня 1940 року № 1099 

«Про підвищення норм виробітку і зниження розцінок у зв’язку з переходом 

на 8-годинний робочий день» [23] зазначалося, що вимоги щодо збільшення 

тривалості робочого дня і робочого тижня також повинні обов’язково бути 

поєднані: зі збереженням без змін існуючих денних тарифних (або 

облікових) ставок та місячних посадових окладів працівників і службовців; 

з підвищенням норм виробітку та зниженням відрядної розцінки 

пропорційно збільшенню тривалості робочого дня. 

У рамках питання, яке досліджується, також важливо розглянути 

Постанову Ради Народних Комісарів СРСР «Про порядок проведення Указу 

Президії Верховної Ради СРСР від 26 червня 1940 року «Про перехід на 
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восьмигодинний робочий день, на семиденний робочий тиждень і про 

заборону самовільного залишення працівником і службовцем підприємств і 

установ» від 27 червня 1940 року № 1104 [24]. У Постанові Раднаркому 

зазначалось, що: в тих випадках, коли підприємства працюють у три зміни, 

тривалість нічної зміни потрібно встановити не у вісім, а у сім годин; крім 

недільних днів, неробочими днями виключно є 22 січня, 1 та 2 травня, 7 та 8 

листопада, а також 5 грудня; напередодні недільних і неробочих днів 

працівники працюють повний робочий день (скорочений робочий день 

скасовувався). Окрім уточнення питання відпочинку задля врегулювання 

проблем із прогулами, Раднарком також надав низку повноважень із 

зазначених питань органам влади у містах і підприємствах, а саме: в 

установах – місцеві ради депутатів трудящих своїми рішеннями, а на 

підприємствах – директори підприємств наділялися компетенцією 

визначати час початку і закінчення робочого дня; Ради Народних Комісарів 

союзних і автономних республік наділялись правом встановлювати на 

території даної республіки в національних районах замість неділі інший 

вихідний день залежно від національних та побутових умов.  

Найбільш жорстке регулювання дисципліни праці та її недотримання 

передбачалось у воєнні роки для працівників і службовців підприємств 

військової промисловості за самовільне залишення підприємств. В Указі 

Президії Верховної Ради СРСР «Про відповідальність робочих і службовців 

підприємств військової промисловості за самовільне залишення 

підприємств» [25] від 26 грудня 1941 року наголошувалося на підвищенні 

кримінальної відповідальності порушників дисципліни праці: всі 

працівники та службовці чоловічої і жіночої статі підприємств військової 

промисловості (авіаційної, танкової, озброєння, боєприпасів, військового 

суднобудування, військової хімії), у тому числі евакуйованих підприємств, а 

також підприємств інших галузей, які обслуговують військову 

промисловість за принципом кооперації, вважались на період війни 
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мобілізованими і закріпленими для постійної роботи за тими 

підприємствами, на яких вони працювали. Самовільний вихід працівників і 

службовців з підприємств зазначених галузей промисловості, у тому числі 

евакуйованих, розглядався як дезертирство, в результаті чого Президія ВР 

СРСР постановила винних у самовільному відході (дезертирстві) осіб 

карати тюремним ув'язненням на термін від 5 до 8 років шляхом передачі їх 

до військових трибуналів. Слід зазначити, що у зв’язку зі складністю 

розшуку порушників дисципліни зазначених підприємств у період війни 

військові трибунали аж до 29 червня 1944 року розглядали більшу частину 

справ про порушення дисципліни праці в заочному порядку.  

Щодо розробки поняття дисципліни праці в науці трудового права, то 

слід зауважити, що більшість праць, в яких прямо чи опосередковано було 

розглянуто це питання, були значно ідеологізовані, і власне саме питання 

дисципліни праці з правового поля переносилось у політичне. Разом із цим, 

у даний період вийшла актуальна монографія, яка залишається в доктрині 

трудового права актуальною і по сьогодні, а саме «Трудове 

правовідношення» за авторством М.Г. Олександрова. У цій праці вчений 

зазначає, що дотримання трудового розпорядку є важливою умовою 

спільної праці, що є однією зі складових такого більш загального обов’язку, 

як дотримання дисципліни праці, яка, на думку вченого, складається: a) із 

об’єктивної сторони – з цієї сторони, на думку вченого, дисципліна праці 

виступає як сукупність правил поведінки (з яких складається внутрішній 

трудовий розпорядок підприємств), що вимагаються від осіб, які належать 

до особового складу працівників суб’єктів господарювання, що базуються 

не на одноособовій праці. Іншими словами, вчений вважає, що об’єктивно 

дисципліна праці – це комплекс правил поведінки, які в своїй сукупності 

складають внутрішній трудовий розпорядок підприємства; б) із 

суб’єктивної сторони – з цієї сторони дисципліна праці виступає як 
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підпорядкування поведінки особи встановленому на підприємстві (на якому 

вона працює) розпорядку праці. 

Таким чином, вже в 1948 році вперше було здійснено найбільш 

глибокий аналіз поняття дисципліни праці, який до сьогодні за своєю 

сутністю більшістю вчених у галузі трудового права розглядають як 

найбільш точний. Так, М.Г. Олександров у вищезгаданій праці зауважив, 

що трудова дисципліна, з одного боку, є керівним принципом усієї системи 

галузі трудового права, а з іншого – системним поняттям, яке є двояким за 

своїм змістом [26, с. 126–128]. 

4. Лібералізація у регулюванні дисципліни праці (з 1945 до 1971 

року). Одразу ж у післявоєнний період у СРСР потроху почала змінюватися 

концепція праці, що було пов’язано із лібералізацією трудового права 

країни та союзних республік. Лібералізація трудового права значно 

відобразилася на регулюванні дисципліни праці, разом із цим цей період 

також характеризується зміною понятійного розуміння дисципліни праці 

радянським законодавцем поетапним зміщенням від категорії покарань до 

категорії застосування заохочувальних заходів та скорочення сфери 

адміністративного і кримінального впливу на трудове право.  

Так, зокрема вже Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про заміну 

судової відповідальності працівників і службовців за прогул, крім випадків 

неодноразового і тривалого прогулу, заходами дисциплінарного і 

громадського впливу» від 14 липня 1951 року [27] було визнано такою, що 

втратила чинність, ст. 5 Указу Президії Верховної Ради СРСР від 26 червня 

1940 року «Про судову відповідальність за прогул без поважної причини і 

самовільний вихід з підприємств та установ», а також Указ Президії 

Верховної Ради СРСР від 10 серпня 1940 року «Про розгляді народними 

судами справ про прогули і самовільне залишення підприємств і установ без 

участі народних засідателів».  
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Таким чином, в СРСР було поставлено першу крапку у 

кримінальному переслідуванні незначних порушників дисципліни праці: в 

Указі зазначалося, що у зв'язку зі зміцненням трудової дисципліни на 

підприємствах і в установах подальше застосування заходів кримінального 

покарання за прогул, крім випадків неодноразового і тривалого прогулу, не 

є необхідністю та може бути замінено заходами дисциплінарного і 

громадського впливу. У зв’язку із цим Президія ВР СРСР постановила, що 

за прогул без поважної причини, вчинений працівниками і службовцями 

державних, кооперативних та інших громадських підприємств і установ, 

директор підприємства або начальник установи застосовує один із таких 

заходів: a) дисциплінарне стягнення згідно з правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, а на підприємствах і в установах, де діють спеціальні 

статути про дисципліну, – згідно з цими статутами. Таким чином Указ дав 

значний розвиток локальному регулюванню дисципліни праці, незважаючи 

на те, що мало місце домінування централізовано-правових приписів; 

б) позбавлення права на отримання відсоткової надбавки на строк до трьох 

місяців або зниження одноразової винагороди за вислугу років у розмірі до 

25 % на підприємствах і в установах, де встановлена виплата за вислугу 

років процентних надбавок до заробітної плати або одноразової винагороди; 

в) звільнення з роботи із зазначенням у трудовій книжці про те, що 

працівник звільнений за прогул без поважної причини. 

У ст. 2 Указу Президії Верховної Ради СРСР також схвалюється 

стримувана локалізація управління дисципліною праці та прийняття 

рішення щодо покарання за її порушення. Зокрема, Президія ВР СРСР 

уповноважувала директорів підприємств та начальників установ правом на 

власний розсуд, замість застосування заходів дисциплінарного стягнення чи 

будь-яких інших, передбаченим цим Указом заходів покарання, направляти 

справи про прогули працівників чи службовців без поважних причин на 

розгляд товариського суду.  
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Щодо значних порушників дисципліни праці, то в Указі 

підкреслюється, що у випадку прогулу без поважної причини, вчиненого 

неодноразово (більше двох разів протягом трьох місяців), або якщо такий 

прогул тривав понад три дні, директор підприємства або начальник 

установи може передати справу до суду, який може притягнути порушника 

до кримінальної відповідальності, а саме винести щодо такого працівника 

чи службовця вирок, яким засудити його до виправно-трудових робіт за 

місцем роботи на строк до шести місяців з відрахуванням із заробітної 

плати до 25 %. При цьому працівники чи службовці державних, 

кооперативних і громадських підприємств та установ, що є винними у 

самовільному залишенні підприємства чи установи, передаються до суду і 

за його вироком піддаються виправно-трудовим роботам на строк до шести 

місяців з відрахуванням із заробітної плати до 25 % або позбавляються волі 

на строк від двох до чотирьох місяців. 

Остаточно крапку у питанні декриміналізації порушення дисципліни 

праці було поставлено Указом Президії ВР СРСР «Про скасування судової 

відповідальності працівників і службовців за самовільний вихід з 

підприємств та з установ і за прогул без поважної причини» [28] від 

25 квітня 1956 року. Так, цим актом скасовувалася відповідальність 

працівників і службовців за самовільний вихід з підприємств та установ і за 

неодноразовий або тривалий прогул без поважної причини. У результаті 

цього були звільнені від відбування покарання вже засуджені за 

самовільний вихід і прогул без поважних причин (з них також знімалася 

судимість), а також припинялося судочинство у таких справах.  

Також цим Указом вводилися корективи щодо права на звільнення з 

роботи та наслідків такого звільнення. Зокрема, визнавалося, що працівник 

може за власним бажанням звільнитися з місця роботи, це не буде 

порушенням дисципліни, однак, якщо такий працівник попередить про 

бажання звільнитись адміністрацію підприємства, на якому він працює, за 
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два тижні до звільнення. При цьому працівники і службовці, звільнені з 

роботи за власним бажанням, аналогічно як і ті, що звільнені за прогул без 

поважних причин, втрачали стаж безперервної роботи та право на 

забезпечення допомогою у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю після 

того, як пропрацює не менше шести місяців на новому місці роботи. 

Щодо доктрини трудового права, то питання дисципліни праці 

продовжувало розглядатися з позиції комуністичної ідеології. Значне 

ідеологічне навантаження на працю аналогічно відображалось на концепції 

права, оскільки комуністична влада в СРСР впливала на громадян не лише 

адміністративним та судовим методом, але й нормативним та науковим. 

Однак якщо відібрати з низки наукових праць із трудового права того часу 

ідеологію, можна зауважити, що серед науковців не існувало спільної думки 

або аналогічних, близьких підходів до розуміння дисципліни праці.  

Проте більшість науковців, досліджуючи питання дисципліни праці, 

продовжували, цитуючи В.І. Леніна, вказувати на ефект, завдання 

дисципліни праці та в основному вивчали цю проблему через питання 

порушення дисципліни праці [29; 30 с. 70–82; 31; 32, с. 101–108].  

Разом із цим науковці все ж таки намагалися дати визначення 

поняттю «дисципліна праці», хоч і з суб’єктивної та об’єктивної сторони 

окремо. Зокрема, в енциклопедичному словнику «Трудове право», що 

вийшов у світ у 1959 році, відсторонюючись від конкретики, автори 

зазначають, що дисципліна праці – це порядок, що є необхідним при будь-

якій суспільній роботі [33, с. 105]. О.О. Абрамова, конкретизуючи зазначену 

дефініцію, в монографії «Дисципліна праці в СРСР» зазначала, що під 

поняттям дисципліна праці потрібно розуміти сукупність правових норм, 

які визначають трудові обов'язки [34, с. 11], проте через вісім років у праці 

«Дисципліна праці в СРСР: правові питання», імовірно, наслідуючи ідею 

М.Г. Олександрова, розглядає трудову дисципліну вже у трьох аспектах: як 
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принцип трудового права; як самостійний інститут трудового права; як 

елемент трудового правовідношення [34, с. 9]. 

5. Поєднувальна регламентація (з 1971 до 1991 року). Цей історичний 

період становлення інституту дисципліни праці прямо пов’язаний із 

процесом здійснення третьої радянської кодифікації трудового 

законодавства, а також із прийняттям Основних Законів СРСР 1977 року та 

Української РСР 1978 року. Усі ці чинники та вимоги часу значно вплинули 

на розуміння поняття трудової дисципліни, у результаті чого було 

зумовлено поєднання централізованого і локального регулювання цього 

інституту; на загальносоюзному рівні було остаточно декриміналізовано 

дисциплінарні правопорушення, а також скасовано адміністративну 

відповідальність за такі проступки; визнано, що забезпечення дисципліни 

праці має досягатися шляхом поєднання двох методів: примусу і 

заохочення, а також заходів колективного (громадського) пливу 

(громадський осуд, розміщення оголошення про порушника у газеті чи на 

стінгазеті підприємства і т. п.). 

Основи законодавства про працю стали правовою базою для 

прийняття нового Кодексу законів про працю УРСР від 10 грудня 1971 року 

(є чинним нині в новій редакції), який дублював основні положення Основ 

законодавства про працю, а також доповнював їх та конкретизував низку 

правових норм. Особливої уваги заслуговує той факт, що питання 

дисципліни праці вперше регулювалися законодавцем в окремій главі – 

Главі Х «Трудова дисципліна» (тобто, на відміну від КЗпП 1918 та 1922 

років, не було спеціального розділу «Про правила внутрішнього трудового 

розпорядку»), хоча об’єктивно статті, що входили до цієї Глави, 

повторювали аналогічні норми Основ законодавства, зокрема обов'язки 

працівників, службовців, а також обов'язки адміністрації, положення щодо 

забезпечення трудової дисципліни, правила внутрішнього трудового 

розпорядку (варто звернути увагу, що вперше вживається з додаванням 
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слова «трудовий»), статути про дисципліну (зокрема, законодавцем 

передбачалася на основі статутів про дисципліну дисциплінарна 

відповідальність для окремих категорій працівників), заохочення за успіхи в 

роботі та порядок їх застосування, стягнення за порушення трудової 

дисципліни і порядок їх застосування, а також оскарження стягнень. 

Слід акцентувати увагу, що питання дисципліни праці в контексті 

було згадане і в новій Конституції УРСР [35]. Так, у ст. 110 Основного 

Закону 1976 року проголошувалося, що кожний громадянин Української 

РСР зобов’язаний додержуватися Конституції Української Радянської 

Соціалістичної Республіки, виконувати закони, дотримуватися дисципліни 

праці, чесно ставитися до громадського обов'язку, поважати правила 

соціалістичного співжиття. Таким чином, самим конститутивним актом 

стверджувалося, що дотримання дисципліни праці є не приватноправовим 

трудовим, а публічно-правовим конституційним обов’язком кожного 

працездатного громадянина республіки. 

Особливі зміни в концепції розуміння трудового права та зрушення у 

питанні відокремлення науки і права відбулись у період перебудови. Такі 

зміни знайшли відображення в Основах законодавства Союзу РСР і 

республік про зайнятість населення від 15 січня 1991 року, в яких, зокрема, 

проголошувалися: свобода праці і право на добровільну незайнятість, 

заборона адміністративного примусу до праці, право громадян на 

професійну діяльність за кордоном. Варто також звернути увагу на те, що в 

Основах законодавства вперше було введено термін «роботодавець», який 

пізніше був закріплений і у вітчизняному законодавстві про працю [6, с. 11]. 

Щодо розвитку наукової думки про правову природу, сутність і зміст 

інституту дисципліни праці того часу, то, як уже зазначалось, реформування 

трудового права в 1971 та 1991 роках на законодавчому рівні значно 

відобразилося і на процесі розвитку розуміння цього інституту. Зокрема, 

виключення з КЗпП УРСР старої назви глави, що об’єднувала норми про 
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дисципліну праці, та подання її у редакції «Дисципліна праці», наштовхнула 

вчених на проведення правового аналізу понять «дисципліна праці» і 

«внутрішній трудовий розпорядок» у світлі правової природи цих понять та 

відповідних тогочасних змін у трудовому законодавстві. З цього питання 

цікавою є наукова позиція М.В. Тартаковича, який майже одразу після 

реформування трудового законодавства зазначив, що хибним є змішування 

поняття «трудова дисципліна» із поняттям «правила трудового розпорядку 

підприємства», тобто дисципліни праці із режимом підприємства. Вчений 

зауважував, що під режимом трудового колективу прийнято розуміти 

систему правил, засобів, методів, необхідних для досягнення мети, – 

зміцнення дисципліни. Причому для кожного трудового колективу в 

залежності від його характеру, розмірів, ступеня згуртованості, 

особливостей праці має здійснюватися свій оптимальний 

загальноприйнятний режим, який і є основою формування трудової 

дисципліни [36, с. 39]. 

Загалом реформа трудового законодавства спонукала вчених різних 

галузей по-новому розуміти ті чи інші інститути цієї галузі права. Так, уже у 

1975 році В.М. Корельський зазначав, що в наукових колах того часу 

спостерігається найбільш активна розробка вчення про трудову дисципліну. 

Вчений зауважує, що цією проблематикою займаються і економісти, і 

галузеві юристи. Так, у працях економістів та деяких представників 

доктрини трудового права обґрунтовується теза про те, що дисципліна праці 

входить до системи виробничих відносин, оскільки без неї неможливий і 

сам трудовий процес. При цьому економісти, які більш активно, ніж 

правники, зайнялись дослідженням зазначеного питання, схильні розуміти 

поняття «дисципліна праці» більш широко, включаючи в нього майже усі 

види соціалістичних дисциплін [37, с. 183–185]. 

Також потрібно відзначити ту обставину, що починаючи з 70-х років 

ХХ ст. більшість фахівців у галузі трудового права дисципліну праці почали 
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розглядати як певну систему, сукупність норм, відповідний порядок. 

Наприклад, О.С. Пашков та Б.Ф. Хрустальов тлумачили трудову дисципліну 

як заснований на принципах соціалістичної моралі і санкціонований 

нормами права порядок взаємовідносин учасників виробничого процесу, що 

виражається у свідомому і точному виконанні працівником своїх трудових 

обов’язків та дотриманні правил товариської співпраці і взаємодопомоги. 

Крім того, вони зазначали, що обов’язок дотримуватися дисципліни праці 

не є самостійним, ізольованим від інших, а містить у собі весь комплекс 

вимог, що висуваються до працівників [38, с. 144–146; 39, с.19]. 

Також потрібно відзначити працю В.М. Смирнова «Дисципліна праці 

в СРСР», в якій учений вперше (і в науці, і у своїй науковій практиці, 

оскільки в подальшому вчений продовжував досліджувати це поняття) 

особливо глибоко систематизував поняття, елементи, явища, фактори тощо, 

що в науці трудового права позначилися загальним поняттям «дисципліна 

праці», а також визначив шляхи зміцнення такої дисципліни. Так, виходячи 

із розробленої М.Г. Олександровим концепції об’єктивного та 

суб’єктивного розуміння дисципліни праці, вчений розглядав поняття 

дисципліни праці з об’єктивної та суб’єктивної сторін в органічній єдності, 

при цьому вважав, що об’єктивна сторона не тільки охоплює правила 

поведінки, але й сукупність трудових правовідносини, що складаються у 

процесі праці і будуються на внутрішньому трудовому розпорядку [40, 

с. 13]. Вважаючи внутрішній трудовий розпорядок об’єктивною стороною 

дисципліни праці, В.М. Смирнов зробив висновок, що суб’єктивна сторона 

дисципліни праці охоплює правомірну поведінку працівника і службовця 

(враховуючи керівників підприємств), а саме: добросовісне виконання ними 

своїх трудових обов’язків; неправомірну поведінку працівників та 

представників адміністрації, відповідно невиконання ними своїх обов'язків і 

повноважень або/та перевищення своїх повноважень; дисциплінарну 
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відповідальність, яку він розглядає як правовий спосіб відновлення 

правомірної поведінки працівника та службовця [40, с. 16–19]. 

У 1982 році у своєму дисертаційному досліджені «Внутрішній 

трудовий розпорядок – основа дисципліни праці» [41] В.М. Смирнов знову 

ж таки зазначав, що замість нормативного визначення дисципліни праці в 

об'єктивному сенсі необхідно розрізняти об'єктивну сторону дисципліни 

праці: не тільки норми права, а й частину соціалістичного правопорядку, що 

діє на конкретних підприємствах, в установах (внутрішній трудовий 

розпорядок), у результаті чого дисципліна праці вченим розуміється як 

органічна складова частина правопорядку, що належить безпосередньо до 

сфери виробництва і діє в межах певного підприємства. Вчений вважав, що 

визнання внутрішнього трудового розпорядку об’єктивною стороною 

дисципліни праці дозволяє: a) «вписувати» розуміння дисципліни праці в 

систему уявлень загальної теорії права; б) систематизувати всі поняття, що 

розглядаються як елементи загального правового явища дисципліни праці 

(так, В.М. Смирнов вперше в теорії трудового права зазначив, що такий 

підхід, по суті, усуває запитання, чому, розглядаючи дисципліну праці, ми 

аналізуємо дисциплінарні проступки, дисциплінарну відповідальність, 

дисциплінарні стягнення); в) не відкидати необхідності вивчення 

суб’єктивної сторони дисципліни праці, а саме реалізацію прав і обов'язків у 

процесі праці конкретними працівниками та керівниками цього процесу, що 

здійснюють оперативне керівництво, нагляд і контроль. Так, у своєму 

дисертаційному дослідженні вчений зробив досить прогресивний на той час 

висновок, що залишається актуальним і донині: дисципліна праці як складне 

правове явище володіє об’єктивною і суб’єктивною сторонами, при цьому 

об’єктивна сторона – це внутрішній трудовий розпорядок, що складає 

об’єктивну основу дисципліни праці [41, с. 9–10]. 

Варто зауважити, що зміни у трудовому законодавстві не тільки 

стимулювали вчених активно здійснювати дослідження питання дисципліни 
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праці, але й зумовили виникнення різних доктринальних позицій і розумінь 

цього інституту трудового права. Однак, як зазначав ще в 1979 році 

О.В. П’ятаков, при всій різноманітності визначень дисципліни праці 

характерним для всіх них є наявність ознаки необхідності дотримання 

працівниками встановленого порядку (внутрішнього трудового розпорядку), 

який представляється у вигляді системи правових норм, що регламентують 

порядок трудової діяльності працівників конкретного підприємства, 

установи, організації [42, с. 27]. 

6. Демократизація регламентації обов’язку дотримання дисципліни 

праці (з 1991 року і донині). У цей період відбулися значні зміни у 

трудовому праві, пов’язані з відходом України від ідеологізації та 

переходом до демократичних принципів ринкової економіки. Слід 

зауважити, що ці зміни для своєї реалізації в нашій державі потребують 

значного обсягу часу, хоча, приміром, у деяких постсоціалістичних 

державах (наприклад, у Прибалтиці) такі «остаточні» зміни і реформи вже 

давно відбулися та постійно модернізуються з урахуванням законодавства 

Європейського Союзу. 

За час незалежності нашої держави було змінено (нова редакція) 

більшість положень КЗпП, прийнято низку нормативно-правових актів, 

змінено концепцію праці та інституту дисципліни праці, пріоритетності 

методів її забезпечення. Однак особлива увага вітчизняних та закордонних 

науковців до питання цього інституту трудового права була спрямована 

лише в останні декілька років. 

Загалом, слід підкреслити, що для становлення поняття «дисципліна 

праці» повною мірою характерною є різноманітність розуміння цього 

поняття доктриналістами і законодавцями різних країн, при цьому ці 

поняття змінюються одне за одним у силу розвитку суспільства, виду форми 

правління і форми реалізації державної економіки. Так, необхідно 

зауважити, що стан вивчення питання дисципліни праці за останні часи 
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зрушив з місця, що також можна пояснити переходом нашої держави та 

багатьох держав колишнього СРСР до ринкової економіки і демократичного 

режиму. Проте донині ні вітчизняними вченими, ні вченими зарубіжних 

держав, власне як і в законодавстві (у проекті ТК України також) [43] не 

сформульовано єдиної думки з приводу того, що потрібно розуміти під 

поняттям «дисципліна праці», тому вбачається необхідність комплексного 

аналізу найбільш характерних підходів вчених до розуміння цього поняття.  

С.В. Ненароков вважає, що дисципліна праці базується на 

органічному поєднанні інтересів суспільства в найкращій організації і 

найбільшій продуктивності праці з особистою зацікавленістю працівника в 

отриманні винагороди відповідно до кількості і якості праці. У свою чергу, 

сутність трудової дисципліни полягає в тому, що в рамках трудового 

законодавства роботодавець має право зажадати, а працівник зобов'язаний 

виконати дії, що відповідають його трудовій функції, обумовленій трудовим 

договором. При цьому сумлінний працівник заохочується, а порушник 

дисципліни притягується до відповідальності [44, с. 95]. З таким 

абстрактним філософським поглядом до поняття дисципліни праці підійшов 

І.В. Гущин, на думку якого трудова дисципліна – це свідоме сумлінне 

виконання працівником своїх трудових обов'язків, добровільне дотримання 

встановленого порядку, своєчасне і точне виконання наказів та 

розпоряджень наймача [45, с. 12–13]. 

Також учені вважають, що під поняттям дисципліна праці потрібно, 

серед іншого, розуміти обов’язок роботодавця створювати працівнику 

умови праці, що є необхідними для найбільш ефективного здійснення 

трудової функції. У свою чергу обов’язок працівника – безумовно 

виконувати правила поведінки, що встановлені в актах держави та на їх 

основі роботодавцем [46, с. 259].  

В.І. Прокопенко вважає, що трудова дисципліна є встановленим 

нормами права порядком взаємовідносин учасників трудового процесу, 
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котрий визначає точне виконання ними своїх трудових функцій [47, с. 403]. 

Інші ж учені вбачають під цим поняттям не порядок, а сукупність правових 

норм, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, які встановлюють 

трудові обов’язки працівників та власників чи уповноваженого ними 

органу, а також що визначають заходи заохочення за трудові досягнення та 

відповідальність за невиконання трудових обов’язків [48, с. 30]. Подібну 

думку висловлює С.І. Кожушко. На думку вченого, трудова дисципліна – це 

система правових норм, що підлягають чіткому і усвідомленому 

дотриманню суб’єктами трудових правовідносин, що забезпечується 

застосуванням методів заохочення та примусу [6, с. 12]. 

І.В. Лазор вважає, що дисципліна праці – це порядок поведінки на 

підприємстві, в установі чи організації, що включає вимоги 

функціонального, організаційного і морально-етичного характеру, 

забезпечує координацію дій учасників спільного трудового процесу, 

рентабельність виробничої діяльності і належний психологічний клімат у 

колективі [4, с. 6]. Вчений зазначає, що на сучасному етапі така дисципліна 

виконує головним чином виробничу та соціальну функції, що сприяє 

забезпеченню продуктивності виробництва у межах всієї держави, 

соціального миру, законності і правопорядку у суспільстві [4, с. 9–10]. 

Так, проаналізувавши та узагальнивши низку визначень поняття 

«дисципліна праці», що пропонуються вченими сьогодні, та ті, що були 

сформульовані в різні періоди становлення інституту дисципліни праці, слід 

зазначити, що ці визначення вказують на те, що вчені в галузі трудового 

права переважно розглядали дисципліну праці в суб’єктивному (по суті, 

фактичне дотримання регламентованих правил поведінки, а також 

підпорядкування працівника встановленому розпорядку) та об’єктивному 

(регламентований порядок організації та діяльності трудового колективу) 

сенсі окремо, чи, навпаки, поєднуючи суб’єктивний та об’єктивний 

характер цього поняття. 
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Разом із цим вважаємо, що поняття «дисципліна праці» найбільш 

повно розглядають (і до дефініції яких ми схиляємось) С.В. Попов та 

С.І. Кожушко, які, власне, як і деякі інші сучасні вчені, вказують на ту 

обставину, що поняття «дисципліна праці» є системним поняттям, яке 

відображає такі її прояви, як [6, с. 12; 49, с. 153–155]:  

1) дисципліна праці як один з основних принципів трудового права. У 

першу чергу варто зауважити, що за своєю суттю принципи права є 

певними фундаментальними ідеями та ідеалами, які сформульовані на 

основі наукового і практичного досвіду. В.К. Бабаєв зазначає, що в цьому 

плані вони разом із принципами правосвідомості є найважливішими 

компонентами панівної юридичної ідеології [50, с. 239]. Так, будучи 

принципом доктрини трудового права, дисципліна праці демонструє 

правову природу цієї галузі права, а саме: регламентацію порядку трудової 

діяльності та забезпечення виконання своїх обов'язків суб'єктами трудових 

правовідносин. Тому, як зазначає В.М. Толкунова, повною мірою 

виправдано вчені розглядають дисципліну праці як принцип трудового 

права, зумовлений вимогами економічних законів організації праці в 

суспільстві, що разом із тим слугує основою напрямку та подальшого 

розвитку законодавства про працю [51, с. 44]; 

2) дисципліна праці як елемент трудового правовідношення. 

Дисципліна праці є сукупністю певних законодавчих та/або договірних 

правил, норм, стандартів поведінки працівників [52, с. 82], при цьому 

невід'ємність цієї складової пояснюється специфікою трудових 

правовідносин: працівник зобов'язується за заробітну плату виконувати 

певну трудову функцію на конкретному виробництві (підприємстві, 

установі, організації), дотримуючись при цьому внутрішнього трудового 

розпорядку, а роботодавець зобов'язується, у свою чергу, створювати всі 

необхідні умови праці та оплачувати її відповідно до законодавства, із 
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врахуванням положень колективних і трудових договорів чи контрактів [46, 

с. 106]. 

Важливість цієї складової також підкреслює Т.Ю. Сабельфельд, яка, 

наприклад, відзначає, що закріплення дисципліни праці як правової 

категорії визначається необхідністю підтримання правопорядку у трудових 

відносинах. Дисципліна необхідна не тільки роботодавцю, але і 

виробничому колективу, окремому працівникові для успішного виконання 

виробничих завдань [53, с. 102]; 

3) дисципліна праці як інститут трудового права. Сьогодні інститут 

дисципліни праці, як зазначає С.М. Попов, об’єднує три тісно 

взаємозалежних блоки: a) правова регламентація прав і обов'язків учасників 

трудового процесу; б) стимулювання високоякісної праці; 

в) відповідальність за порушення трудових обов'язків. Причому якщо до 

цього часу правове регулювання трудової дисципліни відбувалося 

переважно шляхом постійного вдосконалення відповідальності за 

неналежне виконання трудових обов'язків, то на етапі переходу до 

соціально орієнтованої ринкової економіки така політика має бути змінена в 

бік перших двох блоків [49, с. 154];  

4) дисципліна праці як фактична поведінка учасників трудового 

процесу. Як одна із основних принципів та інститутів трудового права, а 

також важливий елемент трудових правовідносин, дисципліна праці також 

являє собою фактичну поведінку суб'єктів таких правовідносин або ж, 

іншими словами, ступінь дотримання усіма працівниками дисципліни праці 

у процесі виконання ними своїх трудових обов’язків [34, с. 10; 51, с. 282; 54, 

с. 13].  

Вищевказане дозволяє визначити юридичне поняття трудової 

дисципліни у такій формі: трудова дисципліна – це один із основних 

принципів та інститутів трудового права; сукупність спеціальних 

законодавчих та/або договірних правил (правила внутрішнього трудового 
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розпорядку, колективний договір, трудовий договір чи контракт та інші 

локальні нормативно-правові акти, що не суперечать національним нормам 

чинного законодавства), норм, стандартів поведінки працівників, що 

підлягають чіткому і усвідомленому дотриманню, визначають права і 

обов'язки суб'єктів трудових правовідносин, порядок їх взаємодії у сфері 

внутрішнього трудового розпорядку, а разом з тим заохочення та заходи 

впливу за невиконання або порушення встановлених правил поведінки; 

фактична поведінка суб'єктів трудових правовідносин. 

 

 

1.2. Поняття, сутність і значення забезпечення дисципліни праці: 

теоретичний аспект 

 

Дотримання трудової дисципліни є неодмінною умовою успішної 

праці у всіх організаціях незалежно від форми власності та сфери 

господарської діяльності. Саме тому нині роботодавці, як правило, 

вимагають від кадрової служби розробки на підприємстві таких умов праці, 

які забезпечували б узгоджену діяльність працівників у процесі їх 

колективної праці та кожен працівник міг максимально використовувати 

наявні у нього знання і здібності. Зокрема, вважається необхідним надання 

працівнику роботи, що обумовлена нормами укладеного між працівником і 

роботодавцем трудового договору, а також створення умов безпеки праці, її 

охорони та гігієни, забезпечення обладнанням, інструментами, технічною 

документацією та іншими засобами, необхідними для виконання 

працівниками покладених на них трудових обов’язків. А працівники, у свою 

чергу, зобов’язуються дотримуватися відповідних правил поведінки [55, с. 

224-227]. 

Слід зазначити, що питання забезпечення дотримання дисципліни 

протягом багатьох десятиріч залишається актуальним для вітчизняного 



51 

 

 

трудового права, як у часи існування колишнього СРСР, так і за 

незалежності України. Якщо раніше питання забезпечення праці 

розглядалось у сенсі забезпечення соціалістичної дисципліни праці, то 

сьогодні воно розглядається в розрізі таких питань, як забезпечення прав 

працівників, прав люди, принципу законності та верховенства права. Однак 

необхідно зауважити, що хоча питання забезпечення дисципліни праці за 

часів СРСР було через міру ідеологізовано, використовувалось як спосіб 

дискримінації людей та як засіб забезпечення загальнообов’язковості праці, 

все ж таки у багатьох дослідженнях з цього питання містяться в достатній 

мірі корисні визначення цього поняття, методи та рекомендації щодо 

забезпечення дисципліни праці. 

Особливої уваги в рамках питання, що розглядається, заслуговує 

проблема основних принципів правового регулювання праці, які є 

фундаментом та каркасом всього комплексу трудового права. У доктрині 

трудового права зазначається, що такі принципи визначають створення, 

реалізацію та захист норм трудового законодавства, але не встановлюють, 

на відміну від конкретної правової норми, правила поведінки в окреслених 

ситуаціях і не мають елементів норми права – гіпотези, диспозиції та санкції 

[56]. Ці принципи, у свою чергу, впливають на правову політику держави 

щодо регулювання праці незалежно від форм власності та організаційно-

правових форм підприємства, на яких базується праця [57, с. 61]. Правила і 

стандарти забезпечення дисципліни праці, що ґрунтуються на основних 

принципах правового регулювання праці, за своєю сутністю деталізують 

такі принципи головним чином у рамках питання забезпечення нормального 

трудового процесу, оптимального виробництва тощо, на що прямо впливає 

дисципліна праці. 

Разом із цим слід зауважити, що саме забезпечення дисципліни праці 

не повинно будуватись лише на принципах правового регулювання праці чи 

взагалі бути хаотичним. По-перше, сам процес забезпечення має 
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відбуватись відповідно до сформованих у законодавстві або прямо не 

заборонених законодавцем методів, у певних формах та способах. Отже, 

забезпечення дисципліни праці тісно пов’язане із правовим регулюванням 

такої дисципліни.  

Правовими формами такого регулювання на сьогодні в Україні є: 

1) національні закони. Основним законом, який регулює відносини у 

сфері дисципліни праці, є КЗпП України, незважаючи на те, що кодекс 

неефективно здійснює таке регулювання (оскільки окремі його положення є 

морально застарілими – ст. 140), та окремі положення інших законодавчих 

актів; 

2) національні підзаконні нормативно-правові акти. До таких в 

основному належать різні положення та статути про дисципліну у 

специфічних галузях господарства, а також різні технічні стандарти й 

інструкції, як власне правила та стандарти щодо охорони праці, враховуючи 

специфіку та особливості конкретної службово-трудової діяльності (на 

залізниці, в шахтах тощо); 

3) локальні нормативно-правові акти. Якщо забезпечення дисципліни 

праці для деяких категорій працівників регулюється нормативно-правовими 

актами у централізованому порядку, то таке забезпечення за загальним 

правилом регулюється локальними актами (через локальне нормативно-

правове регулювання дисципліни праці забезпечується диференціація цього 

масиву норм трудового права) [58, с. 121]. Так, до означених локальних 

нормативно-правових актів слід віднести правила внутрішнього трудового 

розпорядку, посадові інструкції (персональні чи загальні), кодекси 

корпоративної етики і т. п. 

Таким чином, забезпечення дисципліни праці в сучасній Україні 

відбувається на двох рівнях:  

1) центральному – основні загальні норми й правила щодо 

забезпечення дисципліни праці розробляються на рівні законодавця (у 
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формі законів) і компетентних органів виконавчої влади (у формі 

підзаконних актів). Безперечно, нормотворцем у сфері забезпечення 

дисципліни праці може бути й судова влада, проте у цьому випадку її акт 

буде знаходитися на центральному рівні, якщо положення цього акта буде 

поширене на невизначене коло осіб на території України (прикладом цього 

є, зокрема, рішення Конституційного Суду України, які мають силу закону і 

є обов’язковими для всіх осіб, що перебувають на території нашої держави). 

Таким чином, органи центральної влади врегульовують своїми актами як 

спеціальні, так і базові питання забезпечення дисципліни праці, метою чого 

є систематизація та однакова реалізація заходів і застосування методів, 

пов’язаних із забезпеченням дисципліни праці з урахуванням певного 

мінімального рівня законних інтересів, прав людини і трудових прав 

найманих працівників, інших спеціальних прав (прав інвалідів, вагітних, 

дітей, ВІЛ-інфікованих тощо) та гарантій їх реальної реалізації на практиці; 

2) локальному – його специфіка полягає в тому, що органи місцевого 

самоврядування, роботодавці чи уповноважені органи адміністрації 

підприємства повноважні регламентувати специфічні питання забезпечення 

дисципліни праці на місцях, проте в порядку, у формі та у спосіб, що не 

суперечать чинному законодавству. Тобто якщо органи центральної влади 

регламентують загальні правила і стандарти базового чи спеціального 

забезпечення дисципліни праці, то на місцях повноважні органи чи особи 

можуть деталізувати та конкретизувати ці правила і стандарти, якщо такі 

деталізація та конкретизація не будуть спотворювати сутність забезпечення 

дисципліни праці.  

У свою чергу роль судів України у процесі забезпечення дисципліни 

праці є безумовною: з одного боку, вони можуть ухвалювати рішення за 

позовами працівників чи професійних спілок, національних органів 

прокуратури у справах, в яких позивачі позиваються проти конкретного 

роботодавця, який, за їх переконанням, встановлює несправедливі правила і 



54 

 

 

стандарти забезпечення дисципліни праці, у результаті чого порушуються 

чи реально можуть бути порушені права чи законні інтереси працівників 

(тобто суд у процесі забезпечення дисципліни праці на конкретному 

підприємстві за заявами компетентних осіб може, зважаючи на норми 

чинного законодавства, вплинути на конкретні правила й норми такого 

забезпечення, визнаючи, наприклад, їх недійсними чи нікчемними), а з 

іншого – суди можуть розглядати справи про дисциплінарні стягнення. 

По-друге, реалізація заходів забезпечення дисципліни праці не 

повинна суперечити принципам поваги до прав людини, трудових прав 

працівників, порушувати гідність та свободу працівника і роботодавця, що є 

можливим лише у випадках, коли роботодавець у процесі забезпечення 

дисципліни праці буде керуватись такими принципами: 

1) принцип добровільності. Відповідно до ч. 1 ст. 19 Основного 

Закону України [59], правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, 

відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не 

передбачено законодавством, іншими словами: ніхто не може бути 

зобов’язаний вчиняти ті чи інші дії, якщо вони будуть здійснюватися проти 

його волі і якщо таке прямо не передбачено законодавством. У процесі 

забезпечення дисципліни праці цей принцип реалізується таким чином: 

стандарти та правила виконання трудових обов’язків, дотримання охорони 

праці, правила корпоративних відносин і т. п., що відображаються у 

правилах внутрішнього трудового розпорядку, трудових інструкціях тощо, 

повинні ґрунтуватися на нормах законодавства або регламентувати 

правопорядок чи окремі його елементи таким чином, що вони не будуть 

суперечити нормам законодавства про працю та іншим галузевим 

нормативно-правовим актам національного та міжнародного права (у 

ратифікованій частині, коли таке потребується для такого міжнародно-

правового акта); 



55 

 

 

2) принцип рівноправності. У ст. 21 Конституції України зазначається, 

що всі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. У процесі 

забезпечення дисципліни праці такий принцип проявляється у двох формах: 

a) рівноправність працівника та роботодавця (як елемент принципу 

соціального партнерства, паритетності). Принцип рівноправності таких 

сторін не означає, що працівник може дати вказівки роботодавцю чи 

роботодавець може бути зобов’язаний виконувати трудові функції 

працівника. Рівність у цьому випадку є умовною і у процесі забезпечення 

дисципліни праці фактично означає, що правила і стандарти дисципліни 

праці у конкретному підприємстві мають ґрунтуватися на стандартах 

взаємоповаги сторін трудового правовідношення та взаємного врахування їх 

інтересів; на реальності зобов'язань, які покладаються на сторони такими 

правилами; на реальності відповідальності сторін у разі порушення ними 

правил дисципліни праці (по суті, мається на увазі, що працівники будуть 

нести відповідальність за дотримання трудових обов'язків, а роботодавець, у 

свою чергу, – за добросовісне забезпечення виробничої дисципліни). Тобто 

правова рівність працівника та роботодавця у процесі забезпечення 

дисципліни праці виражається в тому, що законодавець ставить учасників 

трудових правовідносин у рівне однакове початкове правове становище, 

тому, відповідно, забезпечення дисципліни праці не може 

характеризуватись як односторонній вплив однієї сторони на іншу; 

б) рівноправність працівників між собою (принцип рівних 

можливостей). Принцип рівноправності у цьому сенсі не може бути 

проігнорований, оскільки його ігнорування неодмінно призведе до актів 

дискримінації у сфері праці, що є не лише порушенням трудового 

законодавства, але й чинником, що провокує дискримінованих працівників 

на порушення дисципліни праці. Таким чином, забезпечуючи дисципліну 

праці, приміром, шляхом заохочення, роботодавець мусить об’єктивно 

оцінювати працівників і заохочувати їх за професійні досягнення, а не за 
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певні суб’єктивні ознаки, як то національність, раса, стать, релігія, політичні 

погляди тощо. 

С.М. Лихолат зазначає, що через систему соціально-трудових 

відносин дисципліна праці органічно вбудована в систему суспільних 

відносин людей та характеризується як дисципліна трудових відносин. 

Такої поведінки в сучасних умовах господарювання вимагають рівень 

розвитку техніки і технології, суспільний поділ праці, колективний характер 

виробництва, рівень усуспільнення відносин економічної власності, рівень 

формування економічної безпеки організації, розвиток господарського 

механізму, необхідність узгодження різних типів і форм інтересів. Вчена 

зауважує, що завдяки дисципліні праці поведінка людей стає 

упорядкованою, усвідомленою і саме застосування виробничої демократії 

виявляється важливим чинником соціального механізму регулювання 

трудової діяльності [60, с. 193–194]. 

Щодо сутності та значення забезпечення дисципліни праці, то варто 

відзначити, що, наприклад, Ю.В. Топчеєва вважає, що забезпечення 

дисципліни праці полягає: 1) у підтриманні правопорядку у трудових 

правовідносинах; 2) вихованні у працівника самодисципліни, природної 

потреби в сумлінному творчому виконанні трудових обов’язків; 

3) створенні на підприємстві таких умов трудової діяльності, при яких 

вимоги трудової дисципліни є вищими за власні інтереси; 4) мобілізації 

трудового колективу на боротьбу з появою бюрократизму та зневаги до 

інтересів суспільства і держави; 5) створенні у трудовому колективі та у 

взаєминах роботодавця і працівника нормального морально-психологічного 

клімату, що базується на повазі до людської праці, її честі та гідності [61, 

с. 255].  

У свою чергу Є.О. Ісайчева вважає, що таке витікає: 1) зі сприяння 

досягненню високої якості результатів праці кожного працівника і всього 

виробництва, роботи без дефектів; 2) сприяння реалізації можливості 
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працівника трудитися з повною віддачою, проявляти ініціативу, 

новаторство у роботі; 3) підвищення ефективності виробництва та 

продуктивності праці кожного працівника; 4) сприяння охороні здоров'я під 

час трудової діяльності, охороні праці кожного працівника і всього 

трудового колективу (при поганій трудової дисципліні трапляється більше 

аварій та нещасних випадків на виробництві); 5) сприяння раціональному 

використанню робочого часу кожного працівника та всього трудового 

колективу [62]. 

Р.А. Гіззатуллін вказує на особливу актуальність дисципліни праці в 

умовах ринкової економіки та відносин, з чого випливає, що забезпечення 

дисципліни праці нині набуває особливого значення у питаннях: 

1) оптимізації організації взаємодії усіх виробничих ланок (науково-

технічний прогрес веде до ускладнення виробничих зв'язків на 

підприємствах, у галузях, отже, в економіці в цілому, і це вимагає 

підвищеної чіткості та точності в організації взаємодії всіх виробничих 

ланок); 2) оптимізації праці у часі (у сучасному виробництві різко зростає 

ціна одиниці робочого часу у зв'язку із залученням до виробничого процесу 

значно більшої кількості високопродуктивних знарядь праці); 

3) встановлення відповідальності працівника за успіх компанії (радикальна 

зміна системи господарського управління в умовах ринкової економіки з 

особливою гостротою висуває вимогу відповідальності кожного працівника 

не тільки за свою особисту працю, але і за успіх персоналу як первинного 

підрозділу, так і всього підприємства) [63, с. 17]. 

Виходячи з того, що наведені елементи значення забезпечення 

дисципліни праці можна об’єднати у групи, та зважаючи на те, що сутність і 

значення забезпечення дисципліни праці випливають із самих завдань такої 

дисципліни, можна підкреслити, що забезпечення дисципліни праці має на 

меті багатовекторні блага, що прямо стосуються прав і законних інтересів 
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працівника, роботодавця, суспільства та держави у цілому. Головним 

чином, це такі блага: 

1. Упорядкування трудових правовідносин. Важко уявити, що будь-

які відносини між особами, зважаючи на віковічні конфлікти інтересів 

сторін будь-яких правових відносин, будуть стабільними та справедливими. 

Якщо вони не будуть ґрунтуватися на певних правилах і стандартах, то вони 

будуть хаотичними. Іншими словами, без дисциплінованості сторін 

правовідносин неможливе досягнення мети, яка була ціллю правовідносин, 

як і неможлива стабільність самих правовідносин. Т.П. Базаров прямо 

вказує, що у спричиненні всіх катастроф, які мали місце в суспільстві та які 

не пов'язані з природними катаклізмами, винна особа, яка порушила 

дисципліну [64, с. 134]. Трудова дисципліна є необхідною умовою будь-якої 

спільної праці, незалежно від галузі економіки, організаційно-правової 

форми роботодавця та соціально-економічної формації суспільства, в якому 

вона протікає.  

Як зазначає Ю.В. Топчеєва, відсутність належної координації 

діяльності та злагодженості в роботі не дозволяє належним чином 

управляти працею осіб, які працюють на умовах трудового договору. Без 

дотримання встановленої дисципліни праці, отже, без підпорядкування всіх 

учасників трудового процесу певним правилам розпорядку, встановлених на 

підприємстві, неможливе досягнення тієї мети, для якої організовується 

спільний трудовий процес [61, с. 252–253].  

І.В. Лазор, у свою чергу, зазначає, що дисципліна праці є необхідним 

елементом будь-якої колективної праці для досягнення узгодженості дій 

окремих осіб, що прямо відображається і на одержанні високого результату 

спільної діяльності. Вчений підкреслює, що з моменту появи найманої праці 

дисципліна праці стала невід'ємною складовою її регулювання, про що 

свідчить історично-правовий досвід розвитку суспільних відносин із 

застосуванням найманої праці [65, с. 6]. 
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2. Оптимізація трудової діяльності та функціонування підприємства. 

Особливо на сучасному етапі ринкових відносин рентабельність кожного 

підприємства багато в чому залежить від правильної організації найманої 

праці, рівня правопорядку у ньому, сумлінного виконання своїх трудових 

функцій кожним працівником, узгодженого функціонування всіх 

структурних підрозділів. Дисципліна праці, як зазначають вчені, дозволяє 

активізувати людський фактор в економіці, підвищити рівень трудової 

віддачі працівників. Разом із цим фактичне дотримання дисципліни праці 

суб'єктами трудового правовідношення забезпечує правопорядок у межах 

конкретного виробничого об'єкта, а цей правопорядок виступає складовим 

елементом правопорядку в суспільстві. І.В. Лазор наголошує на тому, що 

ефективне правове регулювання дисципліни праці має значущість не тільки 

для окремо взятого підприємства, конкретного роботодавця або працівника, 

але і для всього суспільства у цілому [60, с. 193–194; 65, с. 3–4]. 

3. Забезпечення росту економіки на макрорівні. Діяльність 

підприємців прямо відображається на рості економіки держави, відповідно, 

організованість, безпечність, заниження ризиків виробництва, які мають 

безпосередній вплив на них, досягаються шляхом забезпечення дисципліни 

праці. Подібна думка висловлюється й іншими вченими, зокрема 

вказується, що від продуктивної виробничої діяльності кожного 

підприємства, установи, організації залежать розвиток економіки країни, 

підвищення добробуту населення, реалізація соціальних програм, 

стабільність у суспільстві [65, с. 4]. 

Щодо забезпечення дисципліни у сенсі фактичного вчинення 

компетентним суб’єктом певних дій (так званий дисциплінарний 

менеджмент), використання певних заходів, що впливають на поведінку 

особи таким чином, що вона починає дотримуватися дисципліни праці, то 

слід зазначити, що його сутність та значення виражаються у реалізації 

певних особливих методів і засобів забезпечення дисципліни праці, які 
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головним чином виконують власну, притаманну лише їм роль, хоча й 

спрямовані на досягнення однієї й тієї самої мети та застосовуються 

залежно від виду порушення дисципліни праці чи його причини.  

Так, Г. Бєлоголова зазначає, що сам дисциплінарний менеджмент 

передбачає сукупність певних заходів, які мають спиратися, по-перше, на 

використання адміністративних засобів, які передбачають розробку 

локальних нормативно-правових актів, які включають норми поведінки, 

адекватні змісту і умовам праці на підприємстві; по-друге, на методи 

економіко-статистичного обліку, аналізу та оцінки втрат робочого часу 

через порушення трудової дисципліни; по-третє, повинні регулярно 

використовувати методи соціологічного опитування, що дозволяє виявляти 

актуальні соціокультурні аспекти та ціннісно-мотиваційні чинники 

дотримання персоналом норм трудової поведінки [66, с. 146]. 

 

 

1.3. Причини порушення дисципліни праці 

 

Порушення трудової дисципліни існували в усі часи: і в період 

тоталітаризму, і в період розквіту демократії. Змінилися та значно 

розширилися лише способи боротьби із такими порушеннями, власне, як і 

змінилося ставлення працівника до порушення дисципліни праці та форм 

здійснення такого делікту. 

Найбільш поширеною формою порушення трудової дисципліни є 

непокора, яка насамперед проявляється: у прямому ігноруванні працівником 

вказівок уповноваженої особи чи безпосередньо керівника; організації чи 

участі в заходах, метою яких є підрив авторитету та влади адміністрації 

підприємства чи безпосередньо роботодавця (не слід плутати із 

мітингуванням, бойкотами, заходами самозахисту); порушенні 

субординації; прямій чи опосередкованій недобросовісній відмові 
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працівника виконувати свої обов’язки, а саме дотримуватися норм праці, на 

які він погодився; умисному затягуванні і невиконанні завдань у 

встановлений строк або іншому неналежному виконанні своєї роботи; 

відвідуванні та спілкуванні, користуванні соціальними мережами в робочий 

час, коли такі дії не є способом виконання трудових обов’язків або це прямо 

забороняється правилами трудового розпорядку. 

Тобто порушенням дисципліни праці є вчинення працівником певних 

негативних дій або негативне утримування його від вчинення позитивних 

дій, що йде врозріз із нормами чинного законодавства, а також локальними 

нормативно-правовими актами.  

Такими негативними діями працівників, приміром, можуть бути: 

недотримання вимог техніки безпеки; створення для адміністрації наявності 

праці у той час, коли сам працівник не виконує своїх трудових обов’язків; 

підбурювання або участь у змові проти адміністрації чи недобросовісна 

критика керівництва або власника підприємства у трудовому колективі чи 

на сторінках соціальних мереж (Facebook, Twitter, у власних інтернет-

блогах, на форумах тощо); недобросовісне взяття на себе великого 

трудового навантаження з метою, щоб у подальшому мати змогу посилатися 

на надзвичайну зайнятість як виправдання того чи іншого порушення 

дисципліни праці або ж обґрунтування відмови отримувати нові, невигідні 

для працівника завдання; пасивне очікування подальших вказівок та 

інструкцій від керівництва; затягування справи, щоб у конкретний момент, 

посилаючись на відсутність можливості виконання ним одноосібно роботи у 

встановлений строк, скористатися допомогою керівника; приховування 

об’єктивного стану справ, відомих помилок, неточностей, прорахунків у 

виконаній ним справі з тим, щоб уникнути зауважень з боку керівництва; 

використання слабкостей керівника. 

Отже, порушення дисципліни праці працівником часто пов’язане із 

негативним ставленням його до питання підпорядкування керівництву, 
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роботодавцю, а також із такою категорією, як його готовність до 

добросовісного виконання вимог вказівок керівника та правил виконання 

власних обов’язків, на які він погодився.  

Таке ставлення працівника може виражатись у таких формах, як: 

a) усвідомлене підпорядкування керівництву (працівник розуміє покладені 

на нього (і на них він добровільно погодився) роль, функції, необхідність 

діянь, зазначених у локальних нормативно-правових актах, чи обов’язки, на 

виконання яких вказує адміністрація підприємства, з урахуванням того, що 

такі вказівки не суперечать нормам чинного законодавства та локальним 

актам, головним чином трудовому договору чи контракту, який підписав 

працівник, колективному договору та трудовому розпорядку); б) пасивне 

підпорядкування керівництву (працівник апатично ставиться до всіх 

розпоряджень, наказів та вказівок, що надходять від керівництва, проте 

виконує їх, хоча й формально); в) вимушене підпорядкування керівництву 

(працівник не задоволений своїм трудовим становищем, не розуміє усіх 

завдань і трудових вимог, що на нього покладаються, а разом із тим 

протиборствує розпорядженням, наказам і вказівкам адміністрації, що в 

подальшому може вилитись у відверті акти непокори працівника 

роботодавцю).  

Разом із цим необхідно зауважити, що не кожне порушення 

дисципліни праці може вважатися таким із суб’єктивної сторони, навіть 

якщо є таким із об’єктивної сторони складу делікту. В даному випадку 

потрібно звернути особливу увагу на концепцію «поважності» і 

«неповажності» причин самого дисциплінарного порушення. Велика 

кількість правопорушень може вчинятися працівником із поважних причин: 

працівник не вийшов на роботу, оскільки захворів, потрапив у ДТП тощо; 

не встиг закінчити обумовлене завдання у строк, оскільки недоотримав 

потрібні деталі від роботодавця чи постачальника; роботодавець не 

забезпечив працівників новим обладнанням, лише використовуючи яке 
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працівник може виконати умови трудового договору в повному обсязі, в 

силу того, що такі, приміром, верстати не побудували або не доставили у 

строк або літак, який перевозив ці верстати, зазнав катастрофи чи, 

наприклад, через коливання валют роботодавець не зміг в повному обсязі 

оплатити таке обладнання їх виробнику. Як виявляється, концепція 

«поважності» і «неповажності» причин дисциплінарного порушення в силу 

диспозитивності сучасного трудового права (раніше трудове право теж 

певною мірою було диспозитивним, проте більшою мірою включало 

імперативні норми і правила, а також містило норми галузі кримінального 

права) відіграє важливе значення у визначенні потреби застосування 

конкретних заходів впливу на працівника чи незастосування таких заходів 

взагалі.  

Також слід зазначити, що найбільш показовим прикладом порушення 

дисципліни праці з об’єктивної сторони є самозахист трудових прав 

працівника. Так, коли працівник відмовляється виконувати свої трудові 

функції, не виходить на роботу чи, перебуваючи на робочому місці, не 

виконує свої трудові функції, то це буде визнаватись об’єктивно 

порушенням дисципліни праці. Однак якщо такий працівник у законодавчо 

визначеному порядку попереджає роботодавця про такі дії та наводить їх 

аргументацію, це не буде порушенням, проте лише тоді, коли аргументи 

стосуються порушення норм трудового законодавства роботодавцем, у 

відповідь на що працівник звертається до самозахисту. Зокрема, коли 

працівника несправедливо позбавили премії чи не видали у строк 

нараховану йому заробітну платню, такий працівник, попередивши про 

самозахист роботодавця, об’єктивно порушує дисципліну праці, що за 

своєю суттю суб’єктивно є не деліктом, а формою позаінституціонального 

способу захисту своїх трудових прав та законних інтересів. 

Виходячи з вищевикладеного, варто зауважити, що проявів 

порушення дисципліни праці працівником існує дуже багато, і з 
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урахуванням лібералізації трудового права, зміни пріоритетів у працівників 

та роботодавців такі порушення можуть мати прояви у все більш 

різноманітних формах. Тому вивчення правової сутності та форм 

порушення дисципліни праці не є ефективним для юриспруденції та інших 

наук, якщо при цьому не буде визначено причин таких порушень. Загалом, 

слід зазначити, що і забезпечення дисципліни праці неможливе без 

урахування причин, чинників, що зумовлюють порушення такої 

дисципліни. Незважаючи на актуальність цього питання, необхідно 

підкреслити, що питання причин порушення дисципліни праці в необхідній 

мірі досліджено не було. Так, якщо в радянський період це питання було 

заідеологізоване і під причинами порушення дисципліни праці часто 

розумілися: вплив ідеології капіталізму (антикомуністичні ідеї), лінощі 

людини, схильність окремих категорій людей до паразитизму (життя за 

чужий рахунок) і т. п., то сьогодні це питання якщо і є об’єктом 

дослідження, то необхідно підкреслити, що переважно науковців та 

практиків у галузі економіки, HR-менеджменту, психології та соціології [67, 

с. 249–251].  

У період існування СРСР, окрім ідеологічного обґрунтування 

порушення дисципліни праці, також розглядались окремі об’єктивні 

елементи таких чинників. Ще в 1957 році в роботі «Економіка праці» 

вченими підкреслювалось, що правильна організація праці, повне і 

своєчасне забезпечення робочих усім необхідним для безперебійної роботи, 

як і здорові умови праці мають велике значення для зміцнення трудової 

дисципліни. При цьому автори дослідження наголошують, що всі ці умови 

перш за все залежать від добросовісної, чіткої та продуманої роботи 

керівників [68]. З цього виходить, що автори дослідження «Економіка 

праці» вважали, що провокувати до невиконання правил дисципліни праці 

може і сам керівник підприємства, якщо він не забезпечить працівникам 



65 

 

 

передбачені відповідними нормативно-правовими актами умови праці, за 

яких можливе дотримання такої дисципліни.  

Також варто відзначити одне з найперших об’єктивних, прогресивних 

і комплексних радянських досліджень з питання, яке нами розглядається, а 

саме статтю О.О. Соколова «Соціально-економічні та ідейно-моральні 

проблеми виховання соціалістичної дисципліни праці». У цій статті ще в 

1975 році автор зазначав, що причинами порушення дисципліни праці 

потрібно вважати такі чинники: 1) особисту неорганізованість та 

безвідповідальність осіб, що допускають дисциплінарні вчинки; 2) сімейно-

побутові обставини; 3) зовнішні фактори: незадовільну роботу міського 

транспорту, віддаленість місця проживання і дитячих установ від місця 

роботи і т. д.; 4) незадоволеність роботою та умовами праці на виробництві 

(робота не за фахом, незадоволення зарплатою, шкідливі умови праці, 

штурмівщина, понаднормова робота, застаріле обладнання, важка фізична 

робота тощо) [69, с. 137].  

У дослідженні «НОТ та соціалістична дисципліна праці» О.С. Довбо 

зазначав, що дотримання трудової дисципліни прямо пов’язане із науковою 

організацією праці та трудової дисципліни, що, на думку вченого, 

підтверджується тим, що більше половини втрат робочого часу в 

промисловості викликано причинами, пов'язаними з недоліками в 

організації праці, виробництва, а також управління. Вчений зауважував, що 

проведений ним аналіз питання вказує на те, що близько 2/3 цілісно-денних 

втрат робочого часу пов’язані саме з порочною практикою надання 

відпусток з дозволу адміністрації [70, с. 121]. 

Сьогодні ж учені та практики у своїх дослідженнях з цього питання 

все більше схильні дотримуватися думки, що основною причиною 

порушень дисципліни праці з боку працівника є неефективне управління 

підприємством та колективом адміністрацією чи роботодавцем 

безпосередньо. Зокрема, К. Оксінойд зазначає, що причинами порушень 
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дисципліни праці є низка факторів, проте найбільшу увагу слід приділити 

саме недостатньому розумінню важливості і складності завдання 

забезпечення дисципліни праці, яке в менеджменті головним чином 

розглядається як таке, що саме по собі вирішується наявністю у менеджера 

досить високої власної технологічної грамотності, підготовленістю 

персоналу, своєчасністю видачі завдання, хорошим заробітком і 

дисциплінованістю, яка розуміється в основному як підпорядкування. 

Вчений підкреслює, що досить часто серед таких менеджерів зустрічається 

ставлення до найманого персоналу як до видаткового матеріалу, який 

завжди можна замінити в тому разі, якщо він «не підходить» [71, с. 12]. 

Проаналізувавши низку праць, в яких розглядалася досліджувана 

проблема, вважаємо за доцільне виокремити такі причини порушення 

дисципліни праці (тобто невиконання або неналежне виконання 

працівником своїх обов'язків, вчинення діянь (дії або бездіяльності), що 

суперечать вимогам законодавства, коли за ними стоїть необережність або 

умисел):  

І. Виробничо-технологічні причини. Основними видами і проявами 

порушень трудової дисципліни у виробничо-технологічній сфері є, 

приміром, невиконання обов’язкових завдань, що покладаються 

спеціальними вказівками та нормами, у необхідний строк; нераціональне та 

неефективне використання працівником матеріалів, що надавались для 

виконання покладених трудових обов’язків; відхилення від затвердженої 

технології виробництва. Основними причинами вчинення працівником 

таких порушень дисципліни праці є:  

1) недостатні знання працівника щодо стандартів і технології 

виробництва або відсутність таких знань взагалі, відсутність у працівника 

досвіду виконання покладених на нього завдань та навиків. Так, якщо 

працівник був найнятий роботодавцем на таку посаду і роботодавець знав, 

що той не володіє необхідними знаннями, то не вбачається справедливість у 
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застосуванні роботодавцем негативних наслідків до такого працівника 

(якщо умовою працевлаштування не була вимога до працівника у короткий 

час оволодіти мінімальними необхідними знаннями, необхідними для 

якісного виконання покладених завдань, і такий «короткий» час минув).  

Варто звернути увагу на те, що, якщо роботодавець найняв 

працівника, у якого відсутній досвід виконання необхідних функцій 

(причини найму таких осіб різноманітні: від дефіциту кадрів до бажання 

роботодавця заощадити на досвідчених кадрах), то роботодавець повинен, 

якщо таке обговорювалося при працевлаштуванні, навчити працівника всім 

знанням, необхідним для виконання ним трудових функцій. У будь-якому 

випадку порушення працівником правил і виробничо-технологічних 

стандартів не буде припинене до того моменту, поки не буде усунена сама 

причина, тобто поки працівник не набуде потрібних знань і навичок та поки 

не отримає необхідного досвіду роботи. Подібну думку висловлює 

А.К. Довгань: недостатня кваліфікація працівника та незадовільний стан 

його здоров’я є об’єктивними причинами, що зумовлюють відсутність вини 

працівника в невиконанні або неналежному виконанні ним роботи, 

дорученої йому власником або уповноваженим ним органом [72, с. 88]; 

2) природна неуважність працівника чи неуважність у силу великих 

навантажень на нього, що спричиняє перевтому. Зважаючи на те, що в 

процесі виробництва мають дотримуватися стандарти виробництва, 

потребується значна увага працівника до виконання власних трудових 

функцій. Однак або через свою природну характеристику (фізіологічні 

причини), або через надмірне навантаження (надмірним воно є в силу 

загальноприйнятих норм чи специфічно для цього працівника в силу 

об’єктивних або суб’єктивних обставин) працівник не може якісно 

сконцентрувати свою увагу на виконуваних ним функціях;  
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3) недоліки виховної роботи, яку проводять роботодавець, 

адміністрація чи уповноважені особи (як правило, менеджери з персоналу, 

штатні психологи); 

4) недоліки у корпоративній системі стимулювання. Так, причинами 

таких правопорушень можуть бути відсутність чи незначний прояв стимулів 

до праці, удосконалення своїх знань щодо найбільш ефективного 

використання своєї праці та наданих працівнику ресурсів. Недоліки системи 

стимулювання можуть виявлятися, наприклад, у відсутності можливості 

кар’єрного зростання (наприклад, механік не може стати старшим 

механіком, керівником бригади чи зміни, входити до адміністративного 

апарату підприємства); відсутності премій, разових надбавок або 

підвищення заробітної плати, а якщо таке має місце, то характеризується 

малою значимістю (мізерністю чи невиправданістю); керівник або 

безпосередньо роботодавець однаково негативно чи апатично ставиться до 

всього колективу (як до тих, хто успішно справляється із поставленими 

завданнями, так і до тих, хто з такими завданнями не справляється), або 

індиферентно ставиться до різних результатів праці, тобто і до негативних, і 

до позитивних (так, працівник бачить, що його успіхи у виконанні роботи 

оцінюються, приміром, так само, як і посередня робота багатьох інших, у 

результаті чого працівник не бачить необхідності докладати зусиль до 

виконання роботи); 

5) слабкий контроль за дотриманням працівниками дисципліни та 

конкретно виробничої технології з боку безпосереднього керівника, що 

уповноважений керувати працівниками або найнятий для здійснення 

прямого контролю за виконанням норм праці; 

6) недоліки умов праці (пил, шум, відсутність достатнього повітря, 

слабке освітлення і т. п.), застаріле обладнання, інструменти, надані для 

виконання трудових обов’язків, або наявність на підприємстві застарілих 

норм, технологій, які не застосовні на сьогодні або це негативно 
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відображається на процесі праці. З приводу такого комплексного чинника, 

зокрема, А.К. Довгань зазначає, що слід мати на увазі, що немає вини 

працівника у випадку, якщо неналежне виконання ним роботи зумовлено 

браком необхідних умов праці або впливом різноманітних зовнішніх 

чинників. Порушувати питання про невідповідність працівника можна 

тільки у випадку, якщо йому була забезпечена можливість виконання 

роботи на необхідному рівні, а її невиконання залежало виключно від нього 

самого [72, с. 88]. Таку ж думку було висловлено і Т.Ю. Сабельфельд: при 

чіткому виконанні роботодавцем своїх обов'язків з організації праці та 

побуту працівників створюються необхідні умови для дотримання ними 

дисципліни праці [53, с. 103]. 

ІІ. Організаційно-трудові причини. Як правило, до цієї групи 

порушень входять:  

1) свідомий чи несвідомий прогул (мається на увазі без поважних 

причин), запізнення або передчасне залишення робочого місця, безпідставна 

відсутність працівника на робочому місці, надання працівником лікарняних 

листів, які не пов’язані із реальними проблемами його здоров'я (як правило, 

такі листи купуються у сімейних лікарів чи отримуються через знайомих 

працівників лікарень), оформлення повторюваних адміністративних 

відпусток, незважаючи на реальний стан справ на підприємстві; вживання 

алкоголю на робочому місці та/або схиляння до цього інших працівників 

(якщо це заборонено правилами трудової дисципліни), прихід на роботу в 

нетверезому стані чи у стані сп’яніння в результаті вживання наркотичних 

та/або психотропних препаратів, так само схиляння інших працівників до 

вживання психотропних чи наркотичних речовин або їх продаж. Так, якщо 

причиною, приміром, паління працівника в недозволеному місці є 

елементарна відсутність місць, відведених адміністрацією підприємства для 

паління, то загальними причинами порушень організаційно-трудового 

характеру можуть бути:  
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a) об’єктивний чи суб’єктивний недолік – це недостатня 

інформованість працівників про графік роботи (найчастіше такі ситуації 

мають місце на підприємстві із позмінним режимом роботи або існує 

практика екстреного виклику групи працівників);  

б) відсутність належного контролю, недостатньо чітко визначений 

організаційний порядок та слабке нормування праці, невисока 

напруженість. Іноді працівники можуть вчиняти перелічені 

правопорушення в тому разі, коли сам процес здійснення такими 

працівниками своїх професійних обов’язків не контролюється 

уповноваженою особою. Так, слід відзначити, що відсутність необхідного 

контролю пов’язана не тільки із порушеннями дисципліни праці виробничо-

технічного характеру, але й може стати причиною певних правопорушень 

організаційно-трудового характеру; 

в) відсутність зацікавленості співробітника у справах компанії. 

Працівник не турбується про те, що його праця віддзеркалюється на 

успішності підприємства, де він працює, що потім буде відображено у 

різних заходах заохочення, пов’язаних із процесами забезпечення 

дисципліни праці і т. п. Відсутність такого зацікавлення не завжди є 

першопричиною порушень, оскільки є іноді й самим наслідком, приміром, 

таких причин, як відсутність системи заохочення роботи, негативне 

ставлення до безпосереднього керівника чи роботодавця тощо;  

г) сформована трудова поведінка працівника. Досить часто причиною 

багатьох зазначених дисциплінарних порушень є сама поведінка 

працівника, яка характеризується відсутністю внутрішньої 

дисциплінованості працівника (відсутність пунктуальності, відповідальності 

за виконуваний ним процес, системності в діяннях тощо);  

ґ) сімейні, побутові проблеми. Як правило, працівники можуть 

вчиняти зазначені правопорушення внаслідок власних сімейних та/або 

побутових проблем. Сімейними проблемами можуть виступати, приміром, 
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хвороби одного з членів сім’ї (особливо дитини чи батьків у похилому віці), 

конфлікти в сім’ї, розлучення чи смерть члена сім’ї. Щодо побутових 

проблем, то такими можуть бути: затоплення квартири сусідом, ДТП, 

поламка домашніх вхідних дверей тощо;  

д) побутове пияцтво або алкоголізм, психофізіологічна залежність. 

Г.Б. Шишко зазначає, що на ґрунті зловживання спиртними напоями 

вчиняється близько 90 % усіх прогулів. Поява працівника на роботі в 

нетверезому стані призводить до зниження продуктивності праці й 

погіршення якості виготовленої ним продукції. Вчений зауважує, що за 

підрахунками, «отверезіння» (рос. «отрезвление») трудових процесів могло 

б забезпечити ріст продуктивності праці приблизно на 10 %. Окрім цього, 

Г.Б. Шишко підкреслює, що на ґрунті пияцтва відбувається кожен 

двадцятий випадок виробничого травматизму, до 20 % побутових травм і 

майже 50 % травм, отриманих на вулиці [73]; 

2) невиконання, неякісне, неповне або несвоєчасне виконання дій, які 

працівника було зобов’язано вчинити наказом, розпорядженням, іншим 

організаційно-розпорядчим документом або усною вказівкою; пряме 

ігнорування влади повноважного керівника чи категорична непокора владі 

адміністрації та/або безпосередньому роботодавцю; відверте 

демонстрування неповаги до начальства, роботодавця чи колективу під час 

роботи. Причинами вчинення працівником деліктів такої групи порушень 

можуть виступати: 

a) недостатній професіоналізм працівника та психологічні особливості 

особистості. Працівнику може об’єктивно бракувати знань, навичок і 

досвіду роботи, внаслідок чого він вчиняє зазначені порушення дисципліни, 

а з іншого боку, такі порушення можуть бути наслідком депресії 

працівника, психологічних розладів, його темпераменту, психологічного 

типу тощо; 
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б) недостатній професіоналізм керівників та їх психологічні 

особливості особистості. Власне, всі ті обставини, що вище адресувалися до 

працівника, аналогічним чином можуть бути стосуватися і керівника як 

працівника особливої групи;  

в) незгода з методами стимулювання адміністрацією працівників до 

дотримання ними дисципліни праці. Іноді це може викликати апатію у 

працівників, головним чином тоді, коли роботодавець чи адміністрація 

встановлює високі норми виробітку, які об’єктивно неможливо виконати: 

при цьому невиконання таких норм тягне за собою відповідальність 

працівника у формі звільнення чи догани;  

г) особливості сформованої корпоративної культури та нездоровий 

соціально-психологічний клімат у колективі. Зокрема, в колективі може 

мати місце специфічна «атмосфера», в якій працівники, наприклад, за умови 

чергування певного начальника можуть вчиняти зазначені правопорушення 

в силу демонстрації неповаги до такого керівника або в результаті того, що 

такий керівник не здійснює належного нагляду за дотриманням дисципліни 

праці працівниками або також бере участь у таких правопорушеннях; 

ґ) недоліки системи преміювання чи її відсутність взагалі; 

3) щоденні або внутрішньо змінні простої робочого часу, відсутність 

конкретизації меж відповідальності за здійснювану роботу та виконання 

декількома відділами працівників чи окремими працівниками різних 

фахових профілів аналогічних (дубльованих) функцій, міжфункціональна 

неузгодженість працівників. Загальними причинами вчинення такої групи 

порушень, як правило, виступають:  

a) відсутність системи стимулювання праці працівників без втрат 

робочого часу. Досить часто перед працівниками постають завдання 

виконання певних трудових обов’язків у встановлений час, при цьому не 

звертається увага на те, що такі працівники більшість робочого часу можуть 

не займатися своїми трудовими обов’язками, а потім за короткий час до 
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закінчення строку здачі необхідної роботи інтенсивно її виконують або 

виконують її на початку зазначеного строку, а весь «вільний» час 

приділяють позаробочим справам. Так, для подолання проблем появи таких 

порушень і зважаючи на те, що в деяких випадках майже неможливо 

проконтролювати, на якому етапі знаходиться працівник при виконанні 

покладеного на нього завдання, уповноважена особа може стимулювати 

«відкритість» такого процесу завдяки оголошенню внутрішньобригадних чи 

позмінних змагань за швидкістю та якістю виконаних робіт, переможці яких 

отримують надбавки, премії і т. п.; 

б) недоліки організації праці та контролю за реалізацією працівниками 

покладених на них завдань. Будь-які простої робочого часу, а також 

наявність дублюючих повноважень працівників є результатом неефективної 

організації праці, з одного боку, а з іншого – недосконалого контролю за 

трудовим процесом працівників уповноваженими на те особами; 

в) застаріле обладнання. Неефективне застаріле обладнання і 

інструменти, за допомогою яких працівники виконують свої трудові 

обов’язки, є прямим чинником не лише правопорушень групи виробничо-

технічного характеру, але й організаційно-трудового, головним чином тому, 

що неякісний стан верстатів може спричинити не лише пошкодження 

виробів, що виготовляє працівник, однак і власну поломку, в результаті якої 

працівник може поранитися чи буде унеможливлений виконувати свої 

трудові обов’язки та дотримуватися дисципліни праці в повному обсязі; 

4) розголошення конфіденційної інформації підприємства або 

інформації особистого характеру про керівників, власників підприємства чи 

інших працівників (умисно чи з необережності), використання зазначеної 

конфіденційної інформації в особистих цілях, її продаж чи, наприклад, 

передача іншому підприємству, порушення стандартів зберігання та 

експлуатації носіїв інформації (наприклад, зберігання інформації у папці, 

розміщеній у локальній мережі, до якої мають вільний доступ працівники, 
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які не мають право ознайомлюватись з такою інформацією, або розміщення 

такої інформації в папці без пароля на комп’ютері загального 

користування). Причинами таких порушень можуть бути наступні чинники:  

a) недоліки системи контролю і системи захисту інформаційного обігу 

та документообігу на підприємстві. Якщо на підприємстві не створені 

спеціальні комісії або не призначені спеціальні особи, які мали б 

відслідковувати обмін, потік інформації з підприємства, або такий контроль 

не є ефективним, то завжди існує ризик вчинення працівником зазначених 

правопорушень. Найбільше провокування працівника до вчинення таких 

правопорушень відбувається тоді, коли конфіденційна інформація 

підприємства знаходиться на різних носіях інформації, до яких у нього 

відкритий доступ, або зберігається в незапаролених папках локальної 

мережі; 

б) нелояльність, особисті образи, незадоволення потреб співробітника. 

Якщо працівник стає об’єктом постійних образ чи глузувань з боку 

керівника чи власника підприємства, зазнає певного роду несправедливості, 

то він може як помсту вчинити такі правопорушення, вважаючи, що таким 

чином встановлює певну справедливість. Також такі порушення можуть 

бути наслідком підлості працівника, а саме результатом заздрості успіхам 

керівника, зростанню економічних показників підприємства тощо. 

ІІІ. Адміністративно-карні причини. До цієї групи правопорушень та 

їх причин слід віднести:  

1) розкрадання працівником майна підприємства, крадіжка 

працівником особистого майна інших працівників на території 

підприємства. Основними причинами таких порушень дисципліни праці є:  

a) недоліки системи безпеки, слабкий контроль за працівниками, а 

також недоліки застосування відповідальності на практиці. У тих випадках, 

коли контроль за працівниками відсутній або він є неефективним та 

неефективною є також внутрішня система безпеки на підприємстві, існує 
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великий ризик, що особа, яка в силу об’єктивних чи суб’єктивних факторів 

схильна до злочину чи адміністративного проступку, може здійснити 

розкрадання майна підприємства чи свого колеги. Подібний стан речей 

може бути зумовлений і недоліками відповідальності подібних порушників, 

зокрема якщо особу, яку було викрито хоча б в одному із зазначених 

порушень, не було покарано чи піддано іншим заходам впливу, існує ризик, 

що ця особа або інша (за її прикладом) може вчинити таке саме чи подібне 

порушення. Слід зауважити, що загроза здійснення таких правопорушень 

буде актуальною для підприємства до того моменту, поки санкція за 

порушення буде значно перевищувати вигоду, яку отримає порушник у разі 

вчинення вдалого для нього порушення дисципліни праці і законодавства 

загалом; 

б) соціально-економічні фактори. Підштовхувати до вчинення 

правопорушень можуть, приміром, загальноекономічна ситуація в державі 

чи окремому регіоні, економічний стан підприємства (вчасність виплат 

авансів та заробітних плат, обіцяних премій, надбавок і т. п., чутки про 

розпад підприємства, його банкрутство тощо), персональний економічний 

стан працівника, його моралістичний підхід до правопорушення, коло його 

спілкування, проблеми у сім’ї, поява необхідності у сплаті ним боргу за 

кредитами, за оренду чи іпотеку і т. п.; 

2) усвідомлене та несвідоме нанесення працівником матеріальних 

збитків підприємству, враховуючи вчинення розтрат, нецільове 

використання коштів та несанкціоноване використання майна підприємства 

у власних інтересах. Основними причинами зазначених порушень є такі: 

a) слабкий контроль чи недостатня відповідальність та відчуття 

безкарності. Вчинення правопорушень можливе тоді, коли відсутній або 

наявний, проте неефективний контроль за діяльністю працівників, а особи, 

які були викриті у вчиненні хоча б одного з наведених вище злочинів, не 

несуть серйозної юридичної, фінансової відповідальності або несуть 
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незначну таку відповідальність. Таким чином, у таких сприятливих умовах 

працівник може вчиняти означені правопорушення в силу того, що існує 

великий ризик не бути викритим у вчиненні злочинів, а у разі викриття – 

нести незначну відповідальність або, більше того, не нести її взагалі, що 

наштовхує працівника на думку про те, що він може повністю чи частково 

безкарно вчиняти суспільно небезпечні діяння; 

б) соціально-економічні фактори. Ними можуть бути різного роду й 

рівня економічні проблеми, а також проблеми соціального характеру, які 

безпосередньо впливають, відображаються на конкретному працівникові 

або членові його сім’ї, близькій людині, знайомому, якому погодився (чи 

вважає за потрібне) допомогти такий працівник (неважливо – матеріально 

чи морально); 

в) почуття несправедливості, недооціненості, незадоволеності 

зарплатою. У тих випадках, коли до працівників ставляться, як до 

«видаткового матеріалу», або їх успіхи залишаються поза увагою 

керівництва, або обіцяна премія, надбавка, підвищення за службою не 

будуть надані працівнику, або мають місце нелогічні, жорсткі правила 

внутрішнього трудового розпорядку та керівництвом застосовується 

виключно карний метод спонукання до дотримання працівниками 

дисципліни, існує великий рівень можливості того, що в силу 

незадоволеністю роботою, ставленням до нього роботодавця тощо 

працівник буде схильним до вчинення зазначених правопорушень і за 

сприятливої для нього нагоди вчинить їх. Також слід відзначити, що 

супутньою причиною може виступати надмірне несправедливе 

навантаження на працівників (на всю бригаду, зміну чи окремо на одного 

працівника), в результаті чого такі працівники стомлюються, у них виникає 

почуття несправедливості, вони залишаються незадоволеними оплатою і 

умовами праці, тому вважають, що такими порушеннями дисципліни праці 

вони «компенсують» собі весь негатив, в якому вони працюють; 



77 

 

 

3) розробка, здійснення або сприяння здійсненню правочинів, що 

завдають пряму шкоду підприємству або негативний наслідок яких 

відобразиться на підприємстві в короткочасній чи довготривалій 

перспективі. Причинами таких порушень, як правило, виступають: 

a) недоліки системи економічної безпеки або її відсутність. На 

підприємствах мають бути створені комісії або призначені відповідальні 

особи, які будуть виконувати аналіз усіх договорів та досліджувати користь 

від здійснення того чи іншого правочину для підприємства. Якщо такий 

орган чи посада відсутні на підприємстві, виникає велика загроза того, що 

працівник у силу суб’єктивних чи об’єктивних факторів може бути 

паралельно найнятим іншим підприємством для виконання завдань з 

реалізації плану рейдерського захвату першого підприємства. Також 

працівник може вчиняти такі правопорушення із власної ініціативи або за 

вказівками ініціативної групи працівників, що бажають розорення 

підприємства з певних причин; 

б) слабкий контроль, недоліки відповідальності. Зважаючи на 

відсутність контролю за виконанням працівником своїх завдань та 

відсутність відповідальності за подібні правопорушення або якщо така 

відповідальність незначна, працівник може вирішити ризикнути і вчинити 

правопорушення; 

4) порушення працівником норм чинного законодавства, яке 

спричиняє негативні матеріальні чи моральні наслідки для підприємства, 

його власників чи працівників тощо. Причинами таких порушень можуть 

бути: 

a) правовий нігілізм або недостатні знання керівників з певних 

правових питань. Те, що керівники підприємства або начальники змін, 

бригад і т. п. можуть не володіти потрібним комплексом знань з права або в 

силу характерного їм правового нігілізму порушують законодавство, може 

потенційно спричинити негативні наслідки для обумовлених осіб. 
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Наприклад, керівники можуть не сплачувати податки підприємства у 

повному обсязі або не зареєструвати куплене чи побудоване нерухоме 

майно підприємства у встановленому законом порядку, що вони мають 

зробити в силу займаної посади. У результаті цього до підприємства можуть 

застосовуватися передбачені законом негативні наслідки, головним чином 

фінансового характеру, що прямо відображається на бюджеті такої 

юридичної особи, а відповідно, її спроможності виплатити заробітну плату, 

надбавки, винагороди, премії працівникам, а також сплатити інші 

обов’язкові платежі, закупити нове обладнання та інструменти, покращити 

умови праці; 

б) недбальство або недобросовісна самовпевненість. Якщо працівник 

характеризується такими специфічними рисами характеру і поведінки, існує 

загроза, що така особа може вчинити зазначені вище правопорушення; 

в) корисливий інтерес. Іноді працівник може порушувати дисципліну 

праці, вчиняючи зазначені правопорушення з метою отримання певних благ. 

Так, приміром, у друкарні працівник може за відсутності необхідного 

контролю з метою подальшої реалізації друкувати підручники, навчальні 

посібники чи художню літературу без відома керівництва і не маючи на це 

ніяких дозволів і головне – авторських прав чи дозволу авторів на 

публікування їх інтелектуальної власності; 

г) бажання приховати усі прорахунки, недбалість у роботі і т. п., що 

характеризує таку особу як некваліфікованого керівника. Можуть мати 

місце випадки, коли керівник, який не встиг подати для погодження певний 

пакет документів підприємства до органу державної чи муніципальної 

влади, за рахунок хабаря оформляє такі документи минулим числом або 

взагалі підробляє їх (підписи, печатки, штампи) чи здійснює тиск на 

посадових осіб, що повноважні приймати і погоджувати такі документи; 

ґ) вирішення проблем, що виникли на підприємстві, в обхід норм 

чинного законодавства. Іншими словами, найнятий керівник підприємства 
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чи інший уповноважений працівник за власною ініціативою чи за 

ініціативою керівництва підприємства або його власника відверто порушує 

законодавство задля вирішення бізнес-проблеми підприємства. Приміром, 

працівник анонімно може постійно викликати різного роду інспекції та 

ревізійні служби до підприємства-конкурента, щоб вплинути на 

ефективність діяльності такого конкурента, зменшити його 

конкурентоспроможність на відповідному ринку: 

5) легалізація, «відмивання» власних коштів чи коштів інших осіб, що 

були отримані незаконним шляхом за рахунок використання можливостей 

підприємства. Основними причинами таких порушень, як правило, можуть 

бути: 

a) корисливий інтерес працівника. Провівши легалізацію грошових 

коштів, працівник власні незаконно отриманні кошти «відмиває» або 

отримує відсотки з такої незаконної фінансової операції, коли здійснює 

легалізацію чужих коштів;  

б) психологічний чи силовий тиск, шантаж працівника. Мають місце 

випадки, коли працівник вчиняє таке правопорушення без будь-яких 

корисливих мотивів. Приміром, певні особи дізналися, що ця особа працює 

на підприємстві і має змогу безпечно чи з малим ризиком «відмити» їх 

кошти, що були отримані незаконним шляхом, тому, погрожуючи 

розправою над ним чи членами його сім’ї, примушують його до такого 

суспільно небезпечного вчинку. 

IV. Організаційно-етичні причини. Основними видами та проявами 

порушень дисципліни, що входять до цієї групи, є: 

1) лобіювання працівником власних інтересів чи інтересів третіх осіб, 

використовуючи свої службові можливості на шкоду будь-яким 

сьогоденним чи стратегічним інтересам підприємства, використання свого 

службового становища з метою отримання певних матеріальних чи 

моральних благ, які виходять за межі встановленої системи оплати праці 
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(оформлення особистих премій, нарахування премій іншим особам з 

отриманням відсотка, оформлення невиправданих за собівартістю коштів за 

відрядження, амортизація власного транспорту), ведення прибуткової 

(комерційної) діяльності в іншому підприємстві-конкуренті. Основні 

причини таких порушень: 

a) недоліки системи економічної безпеки на підприємстві та 

недостатній контроль за трудовою діяльністю працівників, регламентація 

неефективної відповідальності за такі порушення або її відсутність; 

б) корисливий інтерес працівника; 

в) особисті суб’єктивні фактори, зокрема недоброзичливі стосунки із 

керівництвом або відсутність лояльності до підприємства чи його власника 

загалом (працівник, приміром, може вважати, що власник отримав кошти 

для купівлі підприємства чи приватизував його незаконним шляхом, у 

результаті чого відчуває неповагу чи відверту відразу до власника як особи, 

тому вчинення правопорушень вважає «справедливим» для суспільства чи 

держави), незадоволеність власним статусом чи рівнем матеріального та 

морального заохочення; 

2) розповсюдження через ЗМІ, через власні інтернет-блоги, форуми, 

через соціальні мережі або в усній форми будь-якої інформації, в результаті 

чого підприємство зазнає збитків у власній репутації, іміджі, а також 

фінансових збитків; поширення службової, персональної інформації, що 

завдає моральну чи матеріальну шкоду іншим працівникам підприємства. 

Причинами таких порушень слід назвати наступні: 

a) негативний корпоративний морально-психологічний клімат та 

недоліки виховання адміністрацією працівників;  

б) особисті неприязні стосунки, образи між працівниками чи 

працівниками та роботодавцем; 

в) корисливий інтерес. Приміром, розповсюджуючи негативну 

неправдиву інформацію або передаючи третім особам об’єктивну правдиву, 
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проте таку, що шкодить підприємству, інформацію, такий працівник 

отримує винагороду чи будь-які інші блага; 

3) неповажне, нетактовне та таке, що принижує людську гідність, 

спілкування працівника з іншими працівниками, керівництвом чи 

роботодавцем, порушення норм ділової поведінки, сексуальне домагання, 

дискримінація за будь-якими ознаками (кольором шкіри, релігією, мовою, 

статтю, віком тощо). Основними причинами таких правопорушень можуть 

бути: 

a) наявність національної, расової, релігійної чи будь-якої іншої 

нетерпимості. Схильними до таких порушень дисципліни праці є ті особи, 

які характеризуються певного роду нетерпимістю до певних «інших» ознак 

людини чи особистості (колір шкіри, релігія, стать, вік і т. п.) У сучасному 

світі така нетерпимість не може мати місця в суспільстві і в трудовому 

колективі, по-перше, тому, що вона є примітивною, необґрунтованою та 

несправедливою, а по-друге, «носії» такої нетерпимості щонайперше 

схильні не лише порушувати дисципліну праці, але й вчиняти злочини на 

ґрунті ненависті (hate crimes) [74, с. 23–25]; 

б) недоліки виховання працівників та недостатня завантаженість 

роботою; 

в) незнання, неволодіння нормами ділового спілкування, а також 

відсутність або незнання кодексу корпоративної поведінки та відсутність 

контролю за його дотриманням працівниками.  

Слід відзначити, що в науці існують й інші класифікації причин 

порушень трудової дисципліни. Зокрема, такі причини можуть бути 

об’єктивними та суб’єктивними, а також змішаної форми тощо.  

Дослідження причин порушення дисципліни праці є першоосновою 

для протидії таким порушенням у майбутньому та усунення їх причин і 

негативних наслідків. У зв’язку з цим перспективою подальших наукових 
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досліджень є розробка конкретних механізмів запобігання окремим 

порушенням трудової дисципліни. 

 

 

1.4. Механізм забезпечення дисципліни праці в сучасних умовах 

та його складові 

 

Україна за період існування в умовах незалежності пішла шляхом 

демократизації суспільства, влади та відносин, зокрема трудо-правових, 

обрала шлях розвитку, керуючись загальнолюдськими та європейськими 

цінностями-орієнтирами, в результаті чого реформувала законодавство та 

змінила концептуальний підхід до розуміння прав людини, їх забезпечення. 

Значний вплив на трудові правовідносини здійснив перехід нашої держави 

від командно-планової економіки як продукту комуністичної ідеології до 

ринкової економіки й відносин як продукту демократичного режиму. Разом 

із цим забезпечення демократичного режиму, інтересів усіх громадян, 

суспільства й конкретної особи зокрема неможливе без забезпечення 

дисципліни. Як уже зазначалось, для трудового права такою специфічною 

дисципліною є дисципліна праці, забезпечення якої є гарантією ефективного 

використання трудового ресурсу та оптимізації самого виробництва, в 

якому будуть дотримані інтереси усіх груп працівників та роботодавця, 

суспільства й держави. 

Враховуючи вплив нових правових, економічних та соціальних 

концепцій та головним чином вплив ринкової економіки, зазнали 

еволюційних, прогресивних змін як дисципліна праці, так і її забезпечення. 

Якщо за часів існування колишнього СРСР, незважаючи на декларативні 

норми законодавства та позиції декотрих вчених, дисципліна праці була 

інструментом поневолення громадян та засобом закріплення тоталітарної 

влади, а її механізм забезпечення будувався на комплексі методів 
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здебільшого кримінального та адміністративного характеру (каральні та 

карально-виховні методи), то вже сьогодні такий стан речей не може мати 

місця в реальності. Більше того, варто звернути увагу на те, що нині у 

багатьох державах західної демократії відбувається серйозна трансформація 

правового регулювання трудового розпорядку на виробництві. Як 

зазначається в доктрині трудового права, в цих державах, по суті, 

формується новий інститут трудового права, який можна назвати 

«забезпечення трудового розпорядку на виробництві», що охоплює такі 

елементи, як регулювання дисципліни праці та забезпечення комфортних 

психологічних умов для працівників на виробництві [75, с. 728]. 

Отже, виходячи з вищевикладеного, вважаємо за доцільне 

підкреслити, що сучасний механізм забезпечення дисципліни праці являє 

собою комплекс юридичних, економічних та психологічних методів впливу 

на працівника, що характеризується стимулюванням його до дотримання 

ним дисципліни праці. 

Розглянемо основні складові такого механізму:  

1. Вплив нормотворчої діяльності. Специфічним для сучасного 

трудового права є те, що вплив на інститут дисципліни праці та його 

забезпечення здійснюється централізовано із відносною децентралізацією. 

Іншими словами, забезпечення дисципліни праці забезпечується: 

1) законодавчими актами. Законодавцем шляхом розробки та 

прийняття законів України, внесення змін них здійснюється регулювання 

питання забезпечення дисципліни праці. Такими актами є: Кодекс законів 

про працю України [76], закони України «Про оплату праці» [77], «Про 

відпустки» [78], «Про колективні договори та угоди» [79]. Зокрема, в ч. 1 

ст. 1 КЗпП України закріплюється ще радянський принцип, який полягає в 

тому, що цей нормативно-правовий акт регулює трудові відносини всіх 

працівників, сприяючи при цьому зміцненню трудової дисципліни і 
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поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву 

потребу кожної працездатної людини; 

2) підзаконними нормативно-правовими актами. Нормотворці, 

деталізуючи законодавчі норми або пояснюючи їх, також здійснюють 

значний вплив на забезпечення дисципліни праці. Так, серед низки 

нормативно-правових актів на особливу увагу заслуговує наказ 

Міністерства праці і соціальної політики України «Рекомендації щодо 

визначення заробітної плати працюючих залежно від особистого внеску 

працівника в кінцеві результати роботи підприємства» від 31 березня 1999 

року № 44 [80]. Слід зауважити, що в цьому нормативно-правовому акті, 

зокрема в п. 4, пропонується порядок розробки положень про преміювання 

робітників, а в пп. 7.1.1 – також систем преміювання керівників, 

професіоналів, фахівців та технічних службовців; 

3) локальними нормативно-правовими актами. Такими основними 

актами є колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, 

штатний розклад, посадові інструкції, графіки змінності, графіки відпусток, 

правила та інструкції з охорони праці і техніки безпеки тощо, які за 

загальними правилами затверджуються загальними зборами трудового 

колективу за поданням адміністрації [3, с. 179; 81, с. 93].  

Особливим локальним нормативно-правовим актом є колективний 

договір, вимога про наявність у роботодавців юридичних осіб якого 

міститься у главі ІІ КЗпП України «Колективний договір». Згідно зі ст. 9 

Закону про колдоговори, на новостворених підприємствах колективний 

договір укладається з ініціативи однієї зі сторін (власник, профспілка, 

об'єднання профспілок, а за їх відсутності – представник трудового 

колективу) протягом трьох місяців від дня реєстрації підприємства. Однак 

відсутність колективного договору на підприємстві не тягне за собою 

накладання штрафу на роботодавця уповноваженими органами, проте, як 

правило, у таких випадках, коли уповноважена інспекція вбачає 
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необхідність у такому договорі, вона може висунути вимогу (припис) про 

необхідність укладення колективного договору. У тих випадках, коли такий 

припис буде проігноровано чи виконано не у встановлений строк, то 

уповноважений орган зможе застосовувати адміністративні штрафи. 

Важливо також відзначити питання правил внутрішнього трудового 

розпорядку, які не тільки не повинні вступати в конфлікт із чинним 

законодавством, але і бути складеними за принципом Типових правил 

внутрішнього трудового розпорядку.  

Разом із тим, у рамках підприємства можуть розроблятися нормативні 

орієнтири, які будуть обов'язковими для повсякденної роботи і ділової 

поведінки працівників підприємства, а також сприяти забезпеченню 

дисципліни праці на підприємстві. Такими актами можуть виступати: 

a) Кодекс корпоративної поведінки або Кодекс корпоративної етики, 

Кодекс кадрової політики. У даних актах може бути регламентований підхід 

роботодавця і керівництва компанії до працівників, принципи, на яких 

мають будуватися відносини у трудовому колективі, правила недопущення 

корпоративних конфліктів, закріплено заборону дискримінації за будь-

якими ознаками: заборону расизму, ксенофобії та сексуальних домагань 

тощо; 

б) Положення про систему оцінки роботи персоналу, працівника та її 

зв'язок із системою заохочення. В даному акті керівництво компанії може 

зробити свої принципи преміювання більш прозорими, за рахунок чого 

кожен працівник буде знати, на що він може очікувати в разі виконання 

правил внутрішнього розпорядку, виконання норм праці або досягнення 

певних успіхів у праці; 

в) Положення про норми використання ресурсів. Знаючи про 

нормування певних ресурсів і, в той же час, маючи чітке уявлення про 

рамки і обсяги витрат таких ресурсів, працівник матиме змогу уникати 

ненавмисних порушень дисципліни праці. Наприклад, працівник, який знає, 
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що на виготовлення однієї деталі за певних умов праці необхідно витрачати 

n часу і m часу на відпочинок, не буде виходити за такі дозволені рамки з 

метою виконання регламентованих правил праці. 

2. Вплив адміністративних процедур та заходів (внутрішніх та 

зовнішніх). Основними внутрішніми адміністративними процедурами є: 

1) притягнення адміністрацією підприємства до дисциплінарної 

відповідальності порушника дисципліни праці; 

2) апелювання накладенню відповідальності. Накладене на працівника 

дисциплінарне стягнення може бути оскаржене в порядку, встановленому 

трудовим законодавством. Іншими словами, якщо працівник не 

погоджується із накладеним на нього дисциплінарним стягненням, він має 

право звернутися з позовною заявою до комісії з трудових спорів (у тому 

випадку, якщо працівник не є членом профспілки, він має право оскаржити 

наказ чи розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення в суді 

за місцем знаходження підприємства). 

Щодо зовнішнього адміністративного впливу на забезпечення 

дисципліни праці, то тут необхідно звернути увагу на роль контролюючих 

та наглядових органів на сам процес забезпечення дисципліни праці, 

основними з яких є: 

1) інспектори з питань праці (маються на увазі інспектори Державної 

інспекції України з питань праці, що є центральним органом виконавчої 

влади). Відповідно до п. 1 ст. 4, а також п. 9 ст. 6 Положення про Державну 

інспекцію України з питань праці, затвердженого Указом Президента 

України від 06 квітня 2011 року № 386/2011 [82], Держпраці України 

здійснює державний нагляд та контроль за додержанням підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності, 

господарювання, фізичними особами, які використовують найману працю 

та працю фізичних осіб, органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування законодавства про працю, зокрема з питань дотримання 



87 

 

 

трудової дисципліни, а разом із тим з метою організації своєї діяльності 

може вносити роботодавцям, у тому числі фондам загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, пропозиції про накладення 

дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні 

законодавства про працю та соціальне забезпечення, а також передавати 

матеріали про порушення до правоохоронних органів. 

Таким чином, під час перевірки Держпраці України перевіряє 

проблеми дотримання вимог національного трудового законодавства на 

конкретному підприємстві, що прямо чи побічно пов’язано з питаннями 

забезпечення дисципліни праці, оскільки така перевірка може охоплювати, 

приміром, такі питання: наявність колективного договору (хоча його 

відсутність не є порушенням) у юридичних осіб, що використовують 

найману працю, та факт, обставини виконання норм такого договору; 

надання різного роду відпусток відповідно до вимог законодавства; 

дотримання встановленої чинним законодавством тривалості робочого часу 

для різних категорій працівників; правомірність залучення окремих 

категорій працівників до роботи в понаднормовий чи нічний час або у 

святкові та вихідні дні, а разом з тим правильність нарахування оплати за 

роботу в такий час; дотримання вимоги про мінімальний рівень заробітної 

плати, своєчасність виплати заробітної плати працівникам, а також 

реальність нарахування компенсації при несвоєчасному розрахунку з 

працівниками; правильність відшкодування працівникам витрат на службові 

відрядження; законність звільнення працівників та своєчасність розрахунків 

зі звільненими працівниками. 

Наприклад, за даними Територіальної державної інспекції з питань 

праці у Житомирській області, в ході перевірок протягом грудня місяця 

2012 року (загальна кількість перевірок – 150) посадовими особами 

інспекції було виявлено 286 правопорушень, у тому числі за основними 

розділами трудового законодавства, а саме: трудові договори – 36, трудові 



88 

 

 

книжки – 11, робочий час і час відпочинку – 54, оплата праці – 163, 

колективні договори – 5, трудова дисципліна – 4 [83]. Так, якщо 

узагальнити зазначені дані в силу їх пов’язаності (порушення оплати праці 

+ порушення робочого часу і часу відпочинку + порушення колективних 

договорів + порушення власне трудової дисципліни), виходить, що сукупно 

інспекторами було зафіксовано 226 порушень, що прямо чи побічно 

стосуються питання забезпечення дисципліни праці, із загальних викритих 

286 порушень.  

Щодо діяльності Держпраці України, то необхідно відзначити й низку 

проблемних питань, пов’язаних із адміністративною реформою. Останнім 

часом діяльність цього органу періодично нівелюється, зокрема 

стимулюючи економічну активність суб’єктів господарювання, діяльність 

яких здійснюється шляхом реалізації господарських відносин між 

підприємствами, установами та організаціями. Реалізуючи своє право на 

свободу підприємницької діяльності, громадяни створюють для себе низку 

прав та обов’язків. Правові зв’язки суб’єктів господарювання з іншими 

суб’єктами права утворюють таке коло прав та обов’язків, виокремити з 

яких класичні господарські, цивільні, трудові та інші майже неможливо. 

Виникаючи як господарські зобов’язання, права та обов’язки суб’єктів 

господарювання, створюються похідні обов’язки цих суб’єктів у інших 

сферах − податковій, трудовій, екологічній тощо. Економічна діяльність 

суб’єктів господарювання також нерозривно пов’язана із залученням до їх 

діяльності найманих працівників, що у підсумку створює для підприємця 

певне коло обов’язків стосовно своїх контрагентів, працівників, держави та 

суспільства в цілому. Держава, як один із суб’єктів права, задля реалізації 

права на свободу підприємництва створює систему нормативно-правового 

господарського порядку. Цей господарський порядок підтримується як 

системою законодавства, так і системою контролю за його дотриманням. 
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У 2014 році намагання держави знизити тиск на підприємців було 

реалізоване у мораторії на проведення перевірок контролюючими органами. 

Цей мораторій було запроваджено згідно із Законом № 1622-VII від 

31.07.2014 шляхом змін до статті 31 Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2014 рік». Результатом такого законодавчого рішення 

стала заборона на проведення перевірок підприємств, установ, організацій 

на предмет дотримання ними трудового законодавства в цілому та охорони 

праці зокрема. Така державна політика була продиктована намаганнями 

стимулювати підприємництво та покращити умови господарювання для 

бізнесу. Згодом мораторій, за окремими винятками, які майже не 

стосуються перевірок з охорони праці, було продовжено на 2015 та 2016 

роки.  

Відповідно до положень ст. 3 Закону України «Про тимчасові 

особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» з 1 січня до 31 грудня 2017 року встановлено 

мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) 

планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності. Однак планові перевірки можуть здійснюватися: 

1) за письмовою заявою суб’єкта господарювання; 2) на підставі 

обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом 

господарювання її законних прав, за погодженням Державної регуляторної 

служби (далі – ДРС); 3) за рішенням суду; 4) у разі настання аварії, смерті 

потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю 

суб’єкта господарювання [84]. 

Без здійснення оцінки економічних результатів цього мораторію для 

країни та господарюючих суб’єктів назріло актуальне питання щодо 

реалізації державою свого обов’язку забезпечення належних, безпечних і 

здорових умов праці як конституційної основи правового господарського 
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порядку в Україні відповідно до положень ст. 5 Господарського кодексу 

України (далі – ГК України). 

Разом із тим, Державна інспекція України з питань праці за 

результатами роботи у І півріччі 2015 року повідомляє, що у зв’язку із 

запровадженням мораторію на проведення перевірок впродовж січня-червня 

2015 р. у Держпраці не було повноважень щодо самостійного прийняття 

рішень на їх проведення. У той же час, впродовж І півріччя 2015 року за 

постановами слідчих державними інспекторами з питань праці Держпраці 

взято участь у 361 перевірці на 347 підприємствах. У ході перевірок 

виявлено 1 тис. 104 порушення законодавства про працю, зайнятість та 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування [85].  

За підсумками роботи за 2016 рік Головне управління Держпраці у 

Дніпропетровській надало наступну інформацію: перевірено щодо охорони 

праці 409 суб’єктів господарювання, 5082 об’єкти, накладено 2172 штрафи 

за порушення законодавства з охорони праці, подано 62 адміністративних 

позови до суду стосовно зупинок обладнання. З питань додержання 

законодавства про працю проведено 1523 перевірки, винесено 1044 приписи 

щодо усунення виявлених порушень, складено та передано до суду 788 

протоколів про адміністративне правопорушення, до правоохоронних 

органів направлено 98 матеріалів, внесено 203 пропозиції щодо притягнення 

до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб. Стосовно 

суб’єктів господарювання складено 514 постанов про накладення штрафу 

відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю [86]. 

Отже, результати роботи Держпраці переконують у тому, що кількість 

порушень трудового законодавства втричі перевищує кількість перевірок, 

тобто в середньому на кожному підприємстві, яке перевірялося, виявлено 

три порушення. Якщо в контексті цього взяти до уваги загальну кількість 

активних підприємств в Україні – 624 769 [87], то виникає питання − чи 

відповідає введення мораторію на перевірки підприємств, установ, 
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організацій «справедливому балансу» загальних інтересів суспільства щодо 

забезпечення державою належних, безпечних і здорових умов праві (ст. 5 

ГК України) та забезпечення державою свободи підприємницької діяльності 

(ст. 6 ГК України)? 

Вирішуючи питання про доцільність та необхідність провадження 

мораторію на перевірки підприємств, установ, організацій, необхідно 

звернути увагу на принцип пропорційності, сутність якого полягає у 

необхідності дотримання пропорції між використаними засобами і 

досягнутими цілями. Разом із тим, ст. 5 ГК України, закріплюючи 

конституційні основи правопорядку у сфері господарювання, наголошує на 

недопущенні використання власності на шкоду людині і суспільству [88]. 

Враховуючи те, що суспільно-корисна праця на підставі трудового договору 

здійснюється працівником в інтересах роботодавця та під його 

керівництвом, то беззаперечним є обов’язок держави захистити права 

працівника на належні, безпечні та нешкідливі умови праці. Також 

важливим є те, що частина підприємств, установ, організацій працює в 

таких умовах, де забезпечити безпечні та нешкідливі умови неможливо. У 

зв’язку з цим у законодавстві використовується термін «належні умови 

праці», під яким розуміється створення роботодавцем такого середовища 

праці, де вжито усіх необхідних (можливих) заходів щодо мінімізації 

небезпечного та шкідливого впливу на працівників.  

Важливим у визначенні пропорційності між інтересами суспільства та 

підприємця (підприємців) є і той факт, що питання охорони праці 

висвітлюється не лише трудовим законодавством, а й законами України 

«Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» [89], «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
 
[90], 

Кодексом цивільного захисту населення [91]. Отже, цілком виправданим є 

базування державної політики в галузі охорони праці на таких принципах, 

як «пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність 
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роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці, 

підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного 

технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а 

також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов 

праці. Діяльність підприємств, установ, організацій неможливо відокремити 

від місцевості, в якій вони розташовані, а населення регіону не можна 

розглядати окремо від території, на якій воно проживає. Тому забезпечення 

державою належних, безпечних та здорових умов праці на підприємствах, в 

установах, організаціях є складовою єдиної систему захисту громадян на 

безпечне життя і здоров’я довкілля» (ст. 50 Конституції України) [59]. 

Наведене свідчить, що самовідсторонення держави від контролю за 

умовами праці, а відповідно й здоров’я довкілля, в якому здійснюється 

підприємницька діяльність, є помилковим. Відсутність контролю з боку 

держави за дотриманням підприємцями господарського порядку створює 

безкарність за протиправну діяльність, у кінцевому результаті це 

позначається на рівні охорони і захисту державою прав працюючих та 

населення країни в цілому. Слід підкреслити, що впровадження мораторію 

на перевірки підприємств, установ, організацій з 2014 до 2017 року має 

низку негативних наслідків: а) обмежує конституційні права громадян на 

безпечне життя і здоров’я довкілля та конституційні права працюючих в 

Україні на належні, безпечні і здорові умови праці; б) порушує баланс 

правового господарського порядку в Україні; в) створює небезпечний 

прецедент обмеження прав громадян задля задоволення економічних 

інтересів суб’єктів господарювання, що не можна визнати припустимим у 

демократичній, соціальній правовій державі, де людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою 

соціальною цінністю.  
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Отже, діяльність Держпраці України є необхідною складовою 

механізму реалізації трудових прав працівників, що включає в себе, 

зокрема, і механізм забезпечення дисципліни праці; 

2) національні органи прокуратури. Зважаючи на те, що посадові 

особи Держпраці України в результаті проведених перевірок можуть 

помітити порушення законодавства про працю, що носять особливу 

суспільну небезпечність, та передати відомості про такі порушення до 

органів прокуратури, вважаємо за доцільне також відзначити роль і цього 

правоохоронного органу як елемента механізму забезпечення дисципліни 

праці; 

3) галузеві інспектори. Підприємство може піддаватися різного роду 

ревізіям, результати яких можуть прямо стосуватися питань дисципліни 

праці та її забезпечення. Зокрема, галузевими інспекторами в силу ст. 35 

Закону України «Про пожежну безпеку» [92] проводиться ревізія 

підприємства щодо виконання вимог пожежної безпеки, в результаті якої за 

наявності порушень складається акт та накладаються адміністративні 

санкції фінансового характеру. Аналогічним чином встановлюється 

відповідальність підприємств за порушення санітарного законодавства, а 

саме в порядку ст. 46 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» [90]. Наведені приклади доводять ту 

позицію, що галузеві інспекції сприяють встановленню і забезпеченню 

дисципліни праці, головним чином тому, що, приміром, дотримання вимог 

пожежної безпеки та вимог санітарного законодавства прямо 

відображається на характері виконання робіт працівниками, на мікрокліматі 

колективу, на стимулі працівників щодо дотримання дисципліни праці. 

У рамках механізму забезпечення дисципліни праці, а саме 

адміністративного впливу, велике значення мають освітні заходи, 

основними з яких є: 1) освоєння нових технологій управління. 

Адміністрація підприємства, сприяючи забезпеченню дисципліни праці, 
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може проводити для своїх працівників спеціальні курси, прослухавши які 

працівники зможуть ефективно використовувати ресурси, оптимально 

використовувати нове обладнання або нову технологію на виробництві і 

т. п.; 2) підвищення кваліфікації працівників. Адміністрація повинна 

сприяти ініціативам працівників щодо підвищення кваліфікації або за 

власною ініціативою направляти працівників на курси підвищення 

кваліфікації; 3) підвищення управлінської та правової компетенції 

керівників. Зокрема, позитивною практикою на сьогодні є направлення 

адміністрацією підприємства окремих працівників на короткі курси при 

бізнес-школах або на повні курси MBA чи направлення на стажування на 

інших підприємствах у державі чи за кордоном; 4) підписка на спеціальні 

видання. Адміністрація підприємства може зробити підписку на фахові 

видання, з яких працівники можуть дізнатись інформацію, що буде сприяти 

забезпеченню дисципліни праці на підприємстві. 

Разом із освітніми серйозне значення також мають виховні заходи 

(використання соціально-психологічних методів виховання працівників), 

зокрема моніторинг стану соціально-психологічного клімату, рівня 

задоволеності працею і заробітною платою; повсякденна підтримка 

адміністрацією підприємства цінностей і норм корпоративної поведінки.  

До впливових адміністративних заходів, що входять до сучасного 

механізму забезпечення дисципліни праці, також слід віднести такі 

організаційно-технічні адміністративні заходи, як ревізія системи 

економічної та інформаційної безпеки підприємства; ревізія робочого 

устаткування, а разом з тим регламентів, інструкцій, норм, нормативів, 

технологій виробництва; підвищення ефективності контрольних функцій 

безпосередніх керівників на підприємстві та їх відповідальності за прийняті 

рішення чи бездіяльність; стратегічне проектування оптимізації та 

підвищення ефективності умов праці і режиму відпочинку працівників. 
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3. Вплив судочинства на забезпечення дисципліни праці. Завдяки 

судочинству в Україні працівники та роботодавці можуть захистити свої 

права і законні інтереси, що прямо пов’язані із забезпеченням дисципліни 

праці. Таке твердження підкріплюється низкою правових норм, що 

передбачають можливість настання відповідальності (за рішенням суду) як 

працівника, так і роботодавця за порушення дисципліни праці. При цьому 

слід звернути увагу на те, що суд розглядатиме справи в результаті 

звернення до нього профспілки, трудового колективу, працівника чи 

роботодавця.  

Наприклад, специфічним для питання, яке нами вивчається, є розгляд 

справ судами України з наступних порушень норм трудового законодавства: 

1) ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або 

доповнення колективного договору, умисне порушення строку початку 

ведення переговорів, незабезпечення роботи комісій сторін у встановлений 

строк. Винна сторона за рішенням суду відповідно до ст. 411 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення [93] (далі – КУпАП) повинна 

буде сплатити штраф від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян; 

2) порушення або невиконання колективного договору. Відповідно до 

ст. 412 КУпАП України, суд може зобов’язати посадову особу підприємства 

чи приватного підприємця до сплати штрафу у розмірі від 50 до 100 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 

3) ненадання сторонами інформації для ведення колективних 

переговорів та здійснення контролю за виконанням колективного договору. 

Виходячи з норм ст. 413 КУпАП України, на посадових осіб підприємств, а 

також на приватних підприємців суд може накласти штраф у розмірі від 1 

до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 

4) невиконання законних вимог інспекторів щодо усунення порушень 

законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих 
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органів. Зважаючи на вимоги ст. 1886 КУпАП України, суд може 

зобов’язати посадову особу підприємства чи приватного підприємця до 

сплати штрафу у розмірі від 10 до 14 неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян; 

5) умисне перешкоджання роботодавцем чи адміністрацією 

підприємства законній діяльності профспілок. Зважаючи на санкцію ст. 170 

Кримінального кодексу України [94] (далі – ККУ), суд може засудити 

винного до виправних робіт на строк до двох років або до позбавлення волі 

на строк до трьох років із позбавленням права обіймати посаду або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років; 

6) незаконне звільнення працівника з роботи за особистими мотивами, 

а також грубе порушення законодавства про працю (порушення, що 

спричинили невиправдане погіршення, ускладнення становища працівника 

чи умов його праці). Відповідно до санкції п. 1 ст. 172 КК України, суд 

може зобов’язати винного до сплати штрафу до 50 неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян або позбавити права обіймати посаду або 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або ж засудити до 

виправних робіт на строк до двох років; 

7) незаконне звільнення з роботи або грубе порушення законодавства 

про працю стосовно неповнолітнього, вагітної жінки або матері, яка має 

дитину до 14 років або дитину-інваліда. Зважаючи на зміст санкції п. 2 

ст. 172 КК України, суд може накласти на винного штраф від 50 до 100 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавити права обіймати 

посаду чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або 

засудити до виправних робіт на строк до двох років, або арештувати на 

строк до шести місяців; 

8) грубе порушення угоди про працю шляхом обману або 

зловживання довірою, або примусу до виконання роботи, не обумовленої 

угодою, громадянина, з яким укладено договір про роботу за кордоном. 
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Зважаючи на зміст санкції п. 2 ст. 173 КК України, за рішенням суду на 

винного може накладатися штраф у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян або відповідальність у вигляді обмеження волі 

на строк до трьох років; 

9) безпідставна невиплата заробітної плати більше ніж за один 

календарний місяць, вчинена умисно керівником підприємства (тобто тоді, 

коли в бюджеті підприємства такі кошти є). Карається за рішенням суду, 

зважаючи на санкцію п. 1 ст. 175 КК України, штрафом від 100 до 300 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права 

обіймати посаду чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, 

або виправними роботи на строк до двох років із позбавленням права 

обіймати посаду чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;  

10) безпідставна невиплата зарплати за один місяць, вчинена умисно 

керівником підприємства, якщо така невиплата стала наслідком нецільового 

використання коштів, призначених для цих цілей. Відповідно до п. 2 ст. 175 

КК України, суд своїм рішенням по справі може накласти на винного 

обов’язок сплатити штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян або нести відповідальність у вигляді обмеження 

волі на строк до п'яти років чи позбавлення волі на строк до трьох років. 

4. Громадський вплив. Громадський контроль за додержанням 

трудового законодавства здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в 

особі своїх виборних органів і представників, трудові колективи через 

обраних ними уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, 

комісії з питань охорони праці підприємства, громадські інспектори праці та 

пожежні громадські об’єднання. Повноваження професійних спілок та їх 

об’єднань щодо забезпечення дисципліни праці визначені в загальних 

рисах, головним чином, у КЗпП та Законі України «Про професійні спілки, 

їх права та гарантії діяльності» [95].  
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Основними функціями професійних спілок у процесі забезпечення 

дисципліни праці, виходячи зі ст. 38 зазначеного спеціального закону, є такі 

повноваження: 1) укладати та контролювати виконання колективного 

договору, звітувати про його виконання на загальних зборах трудового 

колективу, звертатись із вимогою до відповідних органів про притягнення 

до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного 

договору; 2) разом із роботодавцем вирішувати питання запровадження, 

перегляду та змін норм праці, а також питання оплати праці працівників 

підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем 

посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, 

премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат; 

3) разом із роботодавцем вирішувати питання робочого часу і часу 

відпочинку, погоджувати графіки змінності та надання відпусток, 

запровадження підсумованого обліку робочого часу, давати дозвіл на 

виконання надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо; 4) разом із 

роботодавцем вирішувати питання соціального розвитку підприємства, 

поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного 

обслуговування працівників; 5) брати участь у вирішенні соціально-

економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання 

працівникам соціальних пільг; 6) брати участь у розробці правил 

внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації; 

7) представляти інтереси працівників за їх дорученням при розгляді 

трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, 

сприяти його вирішенню; 8) приймати рішення про вимогу до роботодавця 

розірвати трудовий договір чи контракт із керівником підприємства, 

установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, 

ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного 

договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, допускає інші 

порушення законодавства про колективні договори; 9) давати згоду або 
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відмовляти у наданні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця з працівником, який є членом діючої на підприємстві, в 

установі, організації профспілки, у випадках, передбачених законом; 

10) здійснювати громадський контроль за виконанням роботодавцем 

законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на 

підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов 

праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов 

оплати праці, вимагати усунення виявлених недоліків. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що механізм забезпечення 

дисципліни праці в сучасних умовах суттєво не відрізняється від 

аналогічного механізму, що існував у 20 столітті. Натомість, значно 

змістилися акценти у поєднанні способів та методів його забезпечення, 

підвищилася роль судового та громадського впливу, що відповідає 

принципам демократичного суспільства.  

 

 

1.5. Теоретико-методологічні засади забезпечення дисципліни 

праці в умовах ринкової економіки 

 

Концептуальний підхід до сучасного механізму забезпечення 

дисципліни праці, розглянутий у підрозділі 1.4, потребує розкриття 

методологічних засад забезпечення дисципліни праці в ринкових умовах. 

Пошук нових шляхів пізнання сформованих у науці трудового права явищ є 

запорукою їх успішної адаптації до сучасних умов розвитку трудових 

відносин на ринкових засадах. Дослідження методологічних засад 

забезпечення дисципліни праці зумовлено також прагненням 

переосмислити значення правового механізму забезпечення дисципліни 

праці в сучасних умовах. Так, Д.А. Керімов зазначає, що, визначаючи шляхи 

мислення до істини та забезпечуючи цей рух відповідними засобами, 
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методологія разом із тим сама є результатом наукового пошуку не менш 

важливим та цінним, ніж отримані за її допомогою онтологічні знання. 

Пізнання орієнтоване на постійне прирощування наукового знання [96, 

с. 63].  

Отже, метою цього підрозділу є визначення методологічних засад 

забезпечення дисципліни праці через переосмислення загального розуміння 

дисципліни праці, визначення спеціального підходу до її забезпечення 

сучасними методами та способами для правореалізації всього правового 

механізму забезпечення дисципліни праці в ринкових умовах. 

Вихідним пунктом нашого дослідження є те, що правовий механізм 

забезпечення дисципліни праці є своєрідною комбінацією правових засобів 

із притаманною галузевою специфікою, що забезпечує досягнення цілей 

правового регулювання. Такий підхід зумовлений тим, що узагальнене 

поняття «механізм правового регулювання» визначається як узята за єдину 

система правових засобів, за допомогою якої забезпечується результативний 

правовий вплив на суспільні відносини [97, с. 267]. При цьому, як 

правильно зазначає С.С. Алексєєв, психологічний аспект механізму 

правового регулювання характеризує формування та дії мотивів поведінки 

людей − учасників суспільних відносин [97, с. 272]. Саме тому забезпечення 

дисципліни праці як фактична поведінка працівників конкретного 

підприємства, установи, організації неможливе за межами дії всього 

механізму правового регулювання в цілому. 

Початкову ланку механізму правового регулювання створюють 

юридичні норми. Ці норми мають низку особливостей, які дозволяють 

використовувати їх як «регламентатора» суспільних відносин, за допомогою 

правових норм досягається єдність державного регулювання. Нормативно-

правове регламентування суспільних відносин є визначальною ланкою у 

механізмі правового регулювання. Усі інші ланки (за винятком правової 

свідомості та правової культури) не тільки обумовлені системою 
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юридичних норм, створюючи у сукупності право, але й, по суті, являють 

собою його конкретний вияв. Автор наголошує, що право є регулятором 

(регламентатором) суспільних відносин в єдності, в системі своїх норм [98, 

с. 106–115]  

Щодо нашого дослідження принципово важливим є той факт, що 

дисципліна праці як стан дотримання трудових обов’язків працівниками 

досягається не лише за допомогою елементів механізму правового 

регулювання (норми, індивідуальні приписи, правовідносини та акти 

реалізації прав і обов’язків) [99, с. 27; 97, с. 282], а й за допомогою правової 

свідомості та правової культури. На наш погляд, саме правова свідомість та 

правова культура виступають критерієм (еталоном), відповідно до якого 

виконується управління процесом праці та визначаються засоби 

забезпечення дисципліни праці у конкретного роботодавця. Тобто, не 

будучи елементами механізму правового регулювання, правосвідомість та 

правова культура входять до складу правового механізму забезпечення 

дисципліни праці.  

На думку Е.В. Назаренко, правосвідомість як правова категорія є 

найбільш загальним поняттям, за допомогою якого відбувається оцінка 

правової поведінки людей у суспільному житті, а також визначається 

бажаний правовий порядок [100, с. 6]. Г.С. Остроумов вважав, що 

правосвідомість формується у процесі діяльності людини і, у свою чергу, 

впливає на цю діяльність, регулюючи поведінку людини [101, с. 249]. 

В.А. Чефранов писав, що право як регулятор суспільних відносин діє через і 

за допомогою правосвідомості. Це досягається не тільки тим, що люди 

свідомо керуються у своїй поведінці нормами права, але і тим, що 

правосвідомість дає юридичні оцінки поведінки на додаток до чинних 

законів [102, с. 26]. Тобто правосвідомість працівника виступає певним 

мотиваційним стимулятором його поведінки, спрямовуючи його дії на 

еталонний результат, закріплений відповідними нормами, а саме на 
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виконання трудових обов’язків з дотриманням правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 

У літературі також зазначається, що «правосвідомість (у більш 

загальному розумінні) − це осмислене відношення до форм та способів 

здійснення людської свободи через посередництво встановленої чи 

санкціонованої державою нормативності суспільного життя» [103, с. 100]. 

Отже, правосвідомість не може бути сформована за межами дії права. Право 

вказує працівникові на необхідну поведінку, закріплює свого роду 

побажання щодо належної поведінки у процесі колективної, несамостійної 

праці за трудовим договором. 

Правосвідомість учасників трудових відносин пов’язана із нормами 

трудового права таким чином, що закріплені правила поведінки 

спрямовують вольові дії працівника на використання і підтримання у їхній 

діяльності правил трудової поведінки, встановлених на підприємстві, в 

установі чи організації. З позиції забезпечення дисципліни праці як 

фактичної поведінки працівників правосвідомість спонукає їх до свідомого 

використання у своїй діяльності загальнообов’язкових правил поведінки з 

метою підтримання правопорядку у процесі колективної, несамостійної 

суспільно-корисної праці.  

Традиційно під правовою культурою розуміють систему правових 

цінностей, які відображають сучасний стан правового життя суспільства. Це 

твердження у повній мірі відповідає й формуванню правової культури 

учасників трудових відносин. Зокрема, важливим є те, що, формуючи 

правову культуру працівника конкретного підприємства, установи чи 

організації, законодавець у ст. 29 КЗпП України зобов’язав власника або 

уповноважений ним орган до початку роботи за укладеним трудовим 

договором ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку та колективним договором і проінструктувати працівника з 

техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної 
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охорони [72]. Формування правової культури працівників неможливе без 

доведення до їх відома закріплених правил трудової поведінки на 

підприємстві та робочому місці при виконанні трудової функції. 

Досліджуючи формування правової культури особи в умовах 

розбудови правової держави Україна, О.О. Ганзенко пропонує розуміти 

правову культуру як систему правових цінностей, що відповідають рівню 

досягнутого людством правового прогресу, відображають у правовій формі 

стан свободи особи і соціальної справедливості, інші найважливіші 

соціальні цінності у діалектичному впливі на якісний стан і спосіб 

правового життя особи та суспільства, в якому найвищою цінністю є 

реалізація прав і свобод людини та їх захист [104, с. 8]. О.А. Менюк робить 

висновок, що правова культура, як і правосвідомість людини, формується 

під впливом різноманітних об’єктивних і суб’єктивних факторів. Проте 

правосвідомість не завжди стабільна і включає в себе як позитивні, так і 

негативні переконання, погляди, оціночні судження. Правильно орієнтована 

в цілому, вона у якійсь частині може бути і дефектною. Правова культура – 

це лише позитивні соціальні цінності, у тому числі погляди, мотиви, 

установки, переконання, які складають основу правомірної поведінки [105, 

с. 5]. 

Тобто якщо говорити про дисципліну праці як про стан дотримання на 

підприємстві трудової та технологічної дисципліни і вимог охорони праці, 

то правова культура тут відображає не лише фактичну поведінку 

працівника, а й власника чи уповноваженого ним органу. В такому аспекті 

методологічно важливим є усвідомлення того, що правова культура 

учасників трудових відносин формується не тільки під впливом правових 

приписів, а й під впливом поведінки самого власника або уповноваженого 

ним органу стосовно забезпечення організації праці на його підприємстві.  

Правова культура роботодавця і працівника дозволяє оцінити 

ціннісний рівень права у колективній праці кожного члена трудового 
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колективу. Якщо роботодавець нехтує обов’язками, передбаченими ст. 141 

КЗпП України, як то: «правильно організувати працю працівників, 

створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати 

трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про 

працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів 

працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту», то відповідно й 

забезпечити належний загальний стан дисципліни праці на підприємстві 

буде неможливо. Стосовно працівника, то нехтування ним правил трудової 

поведінки врешті-решт призведе до втрати ним роботи. 

Говорячи про правову культуру та її зв’язок із правом, слід 

погодитися із твердженням Ю.С. Шемшученка, який пише, що право і 

культура є взаємопов’язаними, взаємодіючими між собою категоріями. Це 

зумовлено тим, що право є елементом культури суспільства, його 

соціальною цінністю. Цей зв’язок і взаємодія простежуються з багатьох 

напрямів. Виявлення і усвідомлення їх має важливе значення для побудови 

правової держави. Автор наголошує, що в основі єдності правової культури 

і правової системи лежить єдність правової норми і реальної поведінки 

людей. Саме вона обумовлює досягнення соціальної ефективності права 

[106, с. 4–5]. Отже, відповідність фактичної поведінки учасників трудових 

відносин вимогам норм, які регулюють дисципліну праці, є рівнем їх 

правової культури. Також, переосмислюючи значення правового механізму 

забезпечення дисципліни праці в сучасних умовах, ми маємо керуватися не 

лише знаннями про механізм правового регулювання у цих питаннях, а й 

ціннісними керитеріями та зв’язками трудового права і правової культури 

учасників трудових відносин.  

Як зазначають сучасні науковці, в основі права завжди лежать певні 

цінності, на основі яких здійснюється тлумачення та застосування норм 

права. Право саме по собі також є важливою соціальною цінністю. Разом із 

тим воно існує поряд з іншими цінностями, які шукають свого вираження у 
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праві [107, с. 71]. Саме ціннісний елемент у правовій культурі вказує на 

зразки та еталони поведінки учасників трудових відносин, до яких прагнуть 

суб’єкти. Загальна оцінка поведінки суб’єктів трудових відносин 

спрямована на реальний стан дотримання дисципліни праці на кожному 

конкретному підприємстві, в установі, організації.  

З позиції цінностей у процесі колективної, несамостійної праці 

необхідно досягати намічених цілей діяльності підприємства. Кожен засіб 

та метод, будь-то економічний, організаційний, стимулюючий, 

заохочувальний або примус, необхідно оцінити з позиції соціальних 

цінностей (ст. 3 Конституції України) та виявити їх спрямованість і 

результати у досягненні цілей правового регулювання дисципліни праці. 

Таким чином, правосвідомість та правова культура є тими правовими 

категоріями, які дають можливість не лише поглянути на дисципліну праці 

як на стан дотримання працівником його трудових обов’язків, а й оцінити 

поведінку роботодавця як необхідну складову забезпечення дисципліни 

праці. Це, у свою чергу, вказує на внутрішні мотиваційні фактори поведінки 

учасників трудових правовідносин. Також важливо усвідомити, що саме 

через правосвідомість та правову культуру ми маємо можливість побачити 

цілі мотивованої діяльності учасників трудових правовідносин. Саме цілі 

рухають діями та спрямовують їх у бажаному напрямку, як то належне 

виконання трудових обов’язків.  

Відображення цільових настанов учасників трудових відносин також 

розкривається у галузевій специфіці джерел трудового права. Так, у 

ринкових умовах держава втратила статус єдиного роботодавця, і, як 

справедливо зазначив В.М. Лєбєдєв, у ринкових умовах норми трудового 

права встановлюються та санкціонуються не тільки державою, а й 

роботодавцем. Автор наголошує на тому, що в межах організації 

роботодавець застосовує не тільки заходи примусу, передбачені законом, а 

й заходи переконання, стимулювання (заохочення) і контролю, які 
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опосередковані в локальних нормативних актах [108, с. 10]. Доповнимо це 

твердження тим, що забезпечення дисципліни праці за таких умов 

передбачає прийняття норм не лише державою, а й іншими суб’єктами 

трудового права. 

О.М. Ярошенко переконливо довів, що «на сучасному етапі розвитку 

суспільства локальний нормативно-правовий акт, прийнятий в організації, є 

самостійним джерелом трудового права, результатом правотворчості 

трудового колективу й роботодавця (їх представників), що містять 

обов’язкові правила поведінки (локальні норми). Локальна нормотворчість 

здійснюється уповноваженими на те суб’єктами трудового права 

самостійно. Втручання держави та її органів у локальну правотворчість є 

доцільним лише у формі рекомендацій та встановлення мінімальних 

стандартів правового регулювання праці» [109, с. 198–199]. Наведене вказує 

на галузеву особливість джерел трудового права, а у нашому дослідженні − 

на своєрідність правової основи забезпечення дисципліни праці.  

Якщо взяти до уваги наведені вище категорії правосвідомості та 

правової культури і спроектувати їх на прийняття локальних нормативно-

правових актів конкретного підприємства, установи чи організації, одразу 

стає очевидним їх вплив на зміст самих правил поведінки, які регулюють 

дисципліну праці на підприємстві. Саме за рахунок локальної 

нормотворчості працівники і роботодавці мають можливість безпосередньо 

впливати на встановлення та підтримання правопорядку у своєму 

трудовому колективі, на підприємстві, в установі чи організації.  

Ми вважаємо, що у широкому розумінні локальні нормативно-правові 

акти, закріплюючи локальні норми, регулюють дисципліну праці на 

конкретному підприємстві відповідно до ціннісних орієнтирів як 

роботодавця, так і трудового колективу. Враховуючи те, що конкретні 

правила поведінки на підприємстві встановлюються роботодавцем та 

трудовим колективом на основі мінімальних державних стандартів, то такі 
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правила мають договірну природу. У такому вираженні правосвідомість та 

правова культура учасників трудових відносин є передумовами формування 

локальних норм трудового права, зокрема у частині забезпечення 

дисципліни праці конкретного підприємства.  

Безумовно, правосвідомість та правова культура учасників трудових 

відносин не виступають правовими засобами регулювання дисципліни 

праці, але вони у поєднанні з локальними нормами права в синергетичному 

сенсі формують та спрямовують вольові дії учасників трудових відносин на 

встановлення і дотримання закріплених правил трудової поведінки, що у 

підсумку і забезпечує дисципліну праці.  

У контексті правового механізму забезпечення дисципліни праці 

правосвідомість, правова культура та локальні норми утворюють еталонну 

правову модель взаємовідносин учасників трудових відносин у процесі 

підтримання дисципліни праці на конкретному підприємстві, в установі, 

організації усіма можливими правовими засобами. І тут під можливими 

правовими засобами ми розуміємо будь-яке поєднання способів та методів 

забезпечення дисципліни праці, закріплених належним чином із 

дотриманням вимог ст. 9 КЗпП.  

На підтвердження цієї думки наведемо тезу С.П. Рабіновича, який 

стверджує, що «з позицій соціологічного підходу до права видається 

прийнятною постановка питання про державну й недержавну форми 

об’єктивації природного права. При цьому позитивація виступатиме 

особливою державно-юридичною формою об’єктивації тих природно-

правових уявлень, котрі становлять зміст індивідуальної чи колективної 

свідомості. Така об’єктивація може розглядатись як надання зовнішнього 

виразу ідеальним правовим конструкціям, як опредмечування правового 

мислення в різноманітних (не лише державно-юридичних) формах 

юридичної практики» [110, с. 66]. Прикладом таких недержавних форм 

об’єктивізації природного права на працю може бути корпоративна 
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культура, яка, окрім загального розуміння цінності колективної праці, 

впливає на свідомість спільної праці задля формування еталонної трудової 

поведінки трудових колективів у певній сфері господарювання. Дотримання 

корпоративної культури є позитивним іміджевим показником сумлінності 

того чи іншого працівника. Метою будь-якої корпоративної культури є 

формування адаптованого працівника до виконання поставлених 

роботодавцем завдань разом із колегами з дотриманням правил поведінки у 

конкретному трудовому колективі. 

Таким чином, у загальному розумінні дисципліну праці необхідно 

трактувати не лише як інститут трудового права, принцип, елемент 

трудових відносин та фактичну поведінку, а й як правове явище, націлене на 

досягнення злагоди між учасниками трудового процесу при виконанні 

спільної колективної роботи. 

У цьому контексті дисципліна праці має бути переосмислена за 

ціннісними критеріями поведінки учасників трудових відносин. Базуючись 

на правосвідомості та правовій культурі, централізоване та локальне 

регулювання дисципліни праці має являти собою безперервний процес 

вольових дій суб’єктів права (держави, роботодавців та працівників) щодо 

встановлення та підтримання бажаного правопорядку на підприємстві, в 

установі чи організації.  

Дисципліна праці як необхідна складова у процесі реалізації права на 

працю за трудовим договором має відповідати ціннісним орієнтирам 

суб’єктів права. Цінність дисципліни праці як правового явища, на нашу 

думку, полягає у правових можливостях держави, роботодавців та 

працівників безпосередньо впливати на формування правової основи цього 

правового інституту. В основі правил, які регулюють дисципліну праці в 

конкретному трудовому колективі, завжди закладені цінності цієї групи 

людей, на базі яких і реалізуються ці правила трудової поведінки, однак не 

лише цінності трудового колективу, а й суспільні (загальновизнані) цінності 
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відображаються у нормах трудового права щодо дисципліни праці. Тобто не 

лише самі суспільні цінності закладені у нормах трудового права, 

закріплюють їх суспільну значимість, а й сам результат їхнього закріплення 

утворює правову цінність − трудовий правопорядок на підприємстві.  

Взаємозв’язок правосвідомості, правової культури з нормами 

трудового права є двостороннім та реалізується не лише на етапі 

формування правил поведінки, а й на етапі реалізації цих правил. Так, на 

думку В.М. Лєбєдєва, право загалом виступає засобом формування 

працівника. При цьому автор наголошує, що в процесі формування 

найманого працівника діють дві групи норм: а) норми, що утворюють 

основу трудової поведінки, внутрішнього трудового розпорядку; б) норми, 

що опосередковують процес формування добропорядного виконавця у 

процесі праці. На думку автора, перша група норм містить зразки трудової 

поведінки працівника, друга − визначає порядок взаємодії роботодавця та 

найманого працівника у процесі формування належного ставлення до праці 

[108, с. 13]. Тобто цільове призначення цих груп є різним. Однак логічно 

припустити, що в процесі роботи над удосконаленням чинного 

законодавства в частині забезпечення дисципліни праці зміна правил в 

одній групі повинна відповідати закріпленим правилам іншої. Тобто ці дві 

групи норм мають утворювати єдину систему норм, спрямованих на 

підтримку правопорядку − внутрішнього трудового розпорядку на 

конкретному підприємству, в установі чи організації. 

Наведений підхід до права дозволив В.М. Лєбєдєву сформулювати 

висновок про те, що умови формування адаптованого працівника завжди є 

конкретними та специфічними для кожної організації, враховуючи 

особливості технології виробництва, технологічних процесів, фінансових 

можливостей роботодавця, пропозицій на ринку праці, ринкового попиту на 

вироблений вид продукції, послугу [108, с. 24].  
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З огляду на вищевикладене та представлений науковий підхід до 

формування адаптованого працівника вважаємо, що забезпечення 

дисципліни праці як правову модель можна представити таким чином: 

«цінності − цілі − засоби − результати». На наш погляд, за такою моделлю 

може бути представлено оновлений підхід до забезпечення дисципліни 

праці сучасними методами і способами та реалізовано правовий механізм 

забезпечення дисципліни праці в ринкових умовах відповідно до 

поставлених цілей. 

Охарактеризуємо правову модель «цінності − цілі − засоби − 

результати».  

«Поняття «цінність» завжди тлумачилося наукою як усталене 

уявлення про те, що є святим для людини, тієї чи іншої соціальної групи, 

суспільства в цілому» [111, с. 308]. Трудове право як право соціальне 

постійно апелює до цінностей соціальних. У нашому дослідженні під 

пріоритетними цінностями ми розуміємо соціальні цінності, які закріплені у 

ст. 3 Конституції України [59]. Відповідно до цього, працівник, його життя 

та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є безумовними 

цінностями, які закладаються в основу формування внутрішнього трудового 

розпорядку на підприємстві, в установі чи організації. Застосування будь-

яких засобів та методів забезпечення правопорядку на підприємствах не 

може посягати ані на життя, здоров’я і безпеку працівника, ані на його 

честь, гідність і недоторканність.  

Враховуючи те, що права і свободи людини та їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави, то, відповідно, ті основні трудові 

права (ст. 2 КЗпП України), гарантії забезпечення права громадян на працю 

(ст. 5-1 КЗпП України), нетерпимість до порушень трудової дисципліни, 

сувора товариська вимогливості до працівників, які несумлінно виконують 

трудові обов’язки (ч. 2 ст. 140 КЗпП України), виступають мінімальними 

державним стандартами та ціннісною орієнтацією суб’єктів локального 
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нормотворення у процесі закріплення локальних норм, що регулюють 

процес забезпечення дисципліни праці.  

Щодо інших правових та неправових цінностей, то законодавець 

залишає їх закріплення на розсуд роботодавця та трудового колективу (їх 

представників), обмежуючись визначенням методів забезпечення трудової 

дисципліни, як то переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну 

працю (ч. 1 ст. 140 КЗпП України). 

Цільова орієнтація працівників та роботодавців не завжди співпадає, 

однак у правовому аспекті забезпечення дисципліни праці у трудовому 

колективі розглядається як єдина. Як роботодавець, так і працівники у 

повній мірі прагнуть конкретики та чіткості у правилах виконання 

дорученої роботи та дотримання встановлених правил усіма членами 

трудового колективу. У широкому розумінні можна стверджувати, що 

порушення трудової дисципліни призводить до відхилень від кінцевого 

результату трудової колективної праці. Саме вони мають попереджувати та 

мінімізувати сучасні способи та методи забезпечення дисципліни праці.  

Певною мірою цільова економічна орієнтація відсутня у спільності 

інтересів працівників і роботодавців у процесі забезпечення дисципліни 

праці. Це пояснюється тим, що економічні цілі учасників трудових відносин 

досягаються у різні способи: а) для власника підприємства, установи, 

організації – через господарську діяльність; б) для працівників − шляхом 

укладання трудового договору.  

Важливо розуміти, що дотримання трудової дисципліни є обов’язком 

працівника при виконанні ним роботи, обумовленої трудовим договором, у 

якому окремо визначаються умови оплати праці за виконану роботу. Разом 

із тим, належне виконання працівником дорученої роботи з дотриманням 

трудової дисципліни також може бути економічною ціллю працівника як 

запорука продовження трудових відносин із роботодавцем. У той самий час, 

зарекомендувавши себе сумлінним працівником, останній має потенційну 



112 

 

 

можливість отримати заохочення, зокрема і у матеріальному розумінні. 

Щодо роботодавця, то забезпечення дисципліни праці як економічна ціль 

може реалізовуватися тільки за умов нормального функціонування 

підприємства та отримання прибутку від його діяльності. Досягти такого 

функціонування не можна без належного забезпечення дисципліни праці у 

трудовому колективі. 

Отже, економічні цілі працівників та роботодавців реалізуються по-

різному, хоча цільова орієнтація в організації виробничих процесів та 

забезпечення дисципліни праці за допомогою норм трудового права є 

шляхом досягнення економічних цілей. При цьому норми трудового права 

(загальнодержавні та локальні) надають прогнозований характер стосункам 

між учасниками трудових відносин, що також має свою цінність для 

працівників і роботодавця. Відсутність чітких та прогнозованих правил 

поведінки у процесі колективної праці унеможливлює досягнення 

особистих цілей кожного члена трудового колективу та роботодавця.  

Як справедливо зазначає Д.А Керімов, у правовій сфері 

правосвідомість переходить на правові цілі, а правові цілі − на засоби 

реалізації заради практичного досягнення результату в регулюванні 

суспільних відносин, що розуміється як правова ціль [96, с. 280]. 

Розвиваючи цю думку, зазначимо, що однією зі спільних цілей держави, 

роботодавців та працівників є визначення шляхів забезпечення дисципліни 

праці, тобто правова визначеність способів та методів її досягнення. Для 

цього держава встановлює загальні засади забезпечення дисципліни праці, 

надаючи при цьому повноваження учасникам трудових відносин самостійно 

на договірних засадах конкретизувати через локальні норми способи 

досягнення практичного результату − дотримання дисципліни праці та 

підтримання правопорядку на підприємствах, в установах чи організаціях. 

Через локальні нормативно-правові акти держава надає право роботодавцям 

та трудовим колективам знайти шляхи соціальної злагоди у процесі 
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спільної, колективної трудової діяльності. Правова регламентація 

дисципліни праці на локальному рівні зумовлюється і необхідністю 

залагодження соціальних конфліктів на фоні економічної кризи, а також 

необхідністю досягнення балансу інтересів працівників і роботодавців у 

частині встановлення правил внутрішнього трудового розпорядку та правил 

трудової поведінки кожного конкретного працівника. Наведене свідчить, що 

досягнення миру та соціальної злагоди між трудовим колективом і 

роботодавцем також є їх спільною метою. 

Особливості реалізації сучасних методів та засобів забезпечення 

дисципліни праці будуть розглянуті у наступних розділах роботи. На цьому 

етапі дослідження зазначимо лише те, що ці методи та засоби завжди мають 

бути орієнтовані на конкретні результати. Правова визначеність у засобах 

досягнення цілей є необхідною складовою принципу верховенства права. 

Отже, методи та засоби забезпечення дисципліни праці не повинні 

погіршувати правового становища працівника порівняно із законодавством, 

а локальні нормативно-правові акти мають забезпечити не лише 

регулювання трудового розпорядку, а й порядок інформування працівників 

(трудового колективу) щодо діючих правил трудової поведінки та наслідків 

недотримання трудової дисципліни. У певній мірі також можна говорити, 

що засоби досягнення задовільного стану трудової дисципліни мають 

сприяти трудовій активності працівників. 

Так що ж саме необхідно визначити результатом забезпечення 

дисципліни праці? Для відповіді на це питання необхідно враховувати, що 

ключовою метою норм, які регулюють трудову дисципліну, є визначеність 

правил поведінки учасників трудових відносин, підтримання належного 

трудового правопорядку на кожному підприємстві, в установі чи організації 

та попередження дисциплінарних проступків. Отже, якщо організація праці 

на підприємстві забезпечує його функціонування, то трудова дисципліна 

забезпечує взаємодію членів трудового колективу у процесі колективної 
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суспільно-корисної праці. При цьому праця за трудовим договором є 

несамостійною, а звідси й вимога до працівника сумлінно працювати та 

виконувати доручену роботу за визначеними правилами. В.М. Лєбєдєв 

пропонує як кінцевий результат формування адаптованого працівника 

визнати дисциплінованість. При цьому, як зазначає автор, 

дисциплінованість персоніфікована як якісна характеристика учасника 

спільної праці, який своєчасно і чітко виконує вимоги технологічного 

процесу, дотримується внутрішнього трудового розпорядку організації [108, 

с. 122]. Але чи можна вважати законодавчі приписи у частині регулювання 

трудової дисципліни вимогою до самовиховання працівника та не 

формування у нього такої якості, як дисциплінованість?  

Так, у ст. 21 працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену 

угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку. Ст. 30 КЗпП 

України закріплює, що працівник повинен виконувати доручену йому 

роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за 

винятком випадків, передбачених законодавством. Ст. 139 КЗпП України 

зобов’язує працівників працювати чесно та сумлінно, своєчасно і точно 

виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, 

додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів 

про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено 

трудовий договір [76]. З огляду на вищенаведене, законодавець зобов’язує 

працівника після укладення трудового договору виконувати роботу за 

заздалегідь визначеними правилами, і такі вимоги цілком можуть бути 

визначені як зобов’язання, спрямовані на виховання дисциплінованості 

працівників.  

Більше того, ст. 145 КЗпП України передбачає надання переваг і пільг 

для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, а 

ст. 146 КЗпП України надає правові можливості працівникам отримати від 

держави заохочення за особливі трудові заслуги [76].  
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Таким чином, дисциплінованість як характеристика працівника 

формується не тільки через зобов’язання, а й через заохочення. У цілому 

дисциплінованість працівника формується через цільові настанови та 

ціннісні орієнтири, а також за допомогою зобов’язань, заборон і заохочень. 

Тому ми вважаємо, що у широкому розумінні забезпечення дисципліни 

праці має у підсумку сприяти формуванню дисциплінованого працівника, а 

отже, результатом дії норм, які забезпечують дисципліну праці, має бути 

дисциплінованість, що характеризує працівника як сумлінного та 

відповідального, який дотримується встановлених правил у процесі 

колективної, несамостійної суспільно-корисної праці. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Основні етапи становлення інституту дисципліни праці:  

Перший – локальна регламентація (з 1835 року до середини ХІХ 

століття). Протягом всього цього періоду спостерігалося регулювання 

дисципліни праці лише на локальному рівні, що мало своє підґрунтя в 

законодавстві (роботодавець мав виключне право вказувати своїм 

працівникам, за якими правилами їм працювати). Основним засобом 

забезпечення дисципліни праці була дисциплінарна відповідальність 

працівників за порушення такої дисципліни. 

Другий – централізація регламентації дисципліни праці (з другої 

половини ХІХ століття до 1917 року). Цей період історії становлення 

інституту дисципліни праці характеризується його інтенсивним розвитком, 

зокрема було вдосконалено понятійний апарат, а також обмежено право на 

врегулювання питання дисципліни праці на локальному рівні. 

Третій – централізована регламентація дисципліни праці (з 1917 до 

1945 року). У цей період відбулась активізація щодо вивчення і 
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нормативного закріплення інституту дисципліни праці, однак у формі 

засобу підтримки тоталітарного радянського адміністративного апарату 

влади. Також у цей період було скасовано грошову відповідальність 

(штрафи) за порушення дисципліни праці до подальшої її криміналізації; 

забезпечено безумовний пріоритет централізованого регулювання інституту 

дисципліни праці. 

Четвертий – лібералізація у регулюванні дисципліни праці (з 1945 до 

1971 року). Одразу ж у післявоєнний період в СРСР потроху почала 

змінюватися концепція праці, що було пов’язано із лібералізацією 

трудового права країни та союзних республік. Лібералізація трудового 

права значно відобразилася на регулюванні дисципліни праці, разом із цим 

цей період також характеризується зміною понятійного розуміння 

дисципліни праці радянським законодавцем із поетапним зміщенням від 

категорії покарань до категорії застосування заохочувальних заходів та 

скорочення сфери адміністративного і кримінального впливу на трудове 

право.  

П’ятий – поєднувальна регламентація (з 1971 до 1991 року). Цей 

історичний період становлення інституту дисципліни праці прямо 

пов’язаний із процесом здійснення третьої радянської кодифікації трудового 

законодавства, а також із прийняттям Основних Законів СРСР 1977 року та 

Української РСР 1978 року. Усі ці чинники та вимоги часу значно вплинули 

на розуміння поняття трудової дисципліни, результатом чого було 

поєднання централізованого і локального регулювання цього інституту; на 

загальносоюзному рівні було остаточно декриміналізовано дисциплінарні 

правопорушення, а також скасовано адміністративну відповідальність за 

такі проступки; визнано, що забезпечення дисципліни праці має досягатися 

шляхом поєднання двох методів: примусу і заохочення, а також заходів 

колективного (громадського) пливу (громадський осуд, розміщення 

оголошення про порушника у газеті чи на стінгазеті підприємства і т. п.). 
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Шостий – демократизації регламентації обов’язку дотримання 

дисципліни праці (з 1991 року по т. ч.), пов'язаний з розвитком нових форм 

зайнятості в сучасних демократичних економічних умовах.  

2. Дисципліна праці є системним поняттям, що відображає такі його 

прояви, як: 1) дисципліна праці як один з основних принципів трудового 

права; 2) дисципліна праці як елемент трудового правовідношення; 

3) дисципліна праці як інститут трудового права; 4) дисципліна праці як 

фактична поведінка учасників трудового процесу. 

3. Під поняттям «трудова дисципліна» слід розуміти один із основних 

принципів та інститутів трудового права; сукупність спеціальних 

законодавчих та/або договірних правил (правила внутрішнього трудового 

розпорядку, колективний договір, трудовий договір чи контракт та інші 

локальні нормативно-правові акти, що не суперечать національним нормам 

чинного законодавства), норм, стандартів поведінки працівників, що 

підлягають чіткому і усвідомленому дотриманню, визначають права і 

обов'язки суб'єктів трудових правовідносин, порядок їх взаємодії у сфері 

внутрішнього трудового розпорядку, а разом з тим заохочення та заходи 

впливу за невиконання або порушення встановлених правил поведінки; 

фактична поведінка суб'єктів трудових правовідносин. 

4. Забезпечення дисципліни праці в сучасній Україні відбувається на 

двох рівнях: 1) центральному – основні загальні норми і правила щодо 

забезпечення дисципліни праці розробляються на рівні законодавця (у 

формі законів) та компетентних органів виконавчої влади (у формі 

підзаконних актів). Безперечно, нормотворцем у сфері забезпечення 

дисципліни праці може бути й судова влада, проте у цьому випадку її акт 

буде знаходитися на центральному рівні, якщо положення цього акта будуть 

поширені на невизначене коло осіб на території України (прикладом цього 

є, зокрема, рішення Конституційного Суду України, які мають силу закону і 

є обов’язковими для всіх осіб, що перебувають на території нашої держави). 
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Органи центральної влади врегульовують своїми актами як спеціальні, так і 

базові питання забезпечення дисципліни праці, метою чого є систематизація 

та однакова реалізація заходів і застосування методів, пов’язаних із 

забезпеченням дисципліни праці, з урахуванням певного мінімального рівня 

законних інтересів, прав людини і трудових прав найманих працівників, 

інших спеціальних прав та гарантій їх реальної реалізації на практиці; 

2) локальному – органи місцевого самоврядування, роботодавці чи 

уповноважені органи адміністрації підприємства повноважні 

регламентувати специфічні питання забезпечення дисципліни праці на 

місцях, проте в порядку, у формі і у спосіб, що не суперечать чинному 

законодавству. Тобто, якщо органи центральної влади регламентують 

загальні правила і стандарти базового чи спеціального забезпечення 

дисципліни праці, то на місцях повноважні органи чи особи можуть 

деталізувати та конкретизувати ці правила і стандарти, якщо такі деталізація 

та конкретизація не будуть спотворювати сутність забезпечення дисципліни 

праці.  

5. Реалізація заходів забезпечення дисципліни праці не повинна 

суперечити принципам поваги до прав людини, трудових прав працівників, 

порушувати гідність та свободу працівника і роботодавця, що є можливим 

лише у випадках, коли роботодавець у процесі забезпечення дисципліни 

праці буде керуватись такими принципами: 1) принцип добровільності; 

2) принцип рівноправності (рівноправність працівника та роботодавця (як 

елемент принципу соціального партнерства, паритетності) та рівноправність 

працівників між собою (принцип рівних можливостей)) тощо. 

6. Метою забезпечення дисципліни праці є: 1) впорядкування 

трудових правовідносин; 2) оптимізація трудової діяльності та 

функціонування підприємства; 3) забезпечення росту економіки на 

макрорівні. 

7. Класифікація причин порушення дисципліни праці:  
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1) виробничо-технологічні причини (недостатні знання працівника 

щодо стандартів і технології виробництва або відсутність таких знань 

взагалі, відсутність у працівника досвіду виконання покладених на нього 

завдань та навиків; природна неуважність працівника чи неуважність у силу 

великих навантажень на нього, що спричиняє перевтому; недоліки виховної 

роботи, яку проводить роботодавець; недоліки у корпоративній системі 

стимулювання; слабкий контроль за дотриманням працівниками дисципліни 

та конкретно виробничої технології з боку безпосереднього керівника, що 

уповноважений керувати працівниками або найнятий для здійснення 

прямого контролю за виконанням норм праці; недоліки умов праці (пил, 

шум, відсутність достатнього повітря, слабке освітлення і т. п.), застаріле 

обладнання, інструменти, надані для виконання трудових обов’язків, або 

наявність на підприємстві застарілих норм, технологій, які є 

незастосовними на сьогодні або це негативно відображається на процесі 

праці);  

2) організаційно-трудові причини (свідомий чи несвідомий прогул 

(мається на увазі без поважних причин), запізнення або передчасне 

залишення робочого місця, безпідставна відсутність працівника на 

робочому місці, надання працівником лікарняних листів, які не пов’язані із 

реальними проблемами його здоров'я (як правило, такі листи купуються у 

сімейних лікарів чи отримуються через знайомих працівників лікарень); 

оформлення повторюваних адміністративних відпусток, незважаючи на 

реальний стан справ на підприємстві; вживання алкоголю на робочому місці 

та/або схиляння до цього інших працівників (якщо це заборонено 

правилами трудової дисципліни), прихід на роботу в нетверезому стані чи у 

стані сп’яніння в результаті вживання наркотичних та/або психотропних 

препаратів, так само схиляння інших працівників до вживання 

психотропних чи наркотичних речовин або їх продаж; невиконання, 

неякісне, неповне або несвоєчасне виконання дій, які працівника було 
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зобов’язано вчинити наказом, розпорядженням, іншим організаційно-

розпорядчим документом або усною вказівкою; пряме ігнорування влади 

повноважного керівника чи категорична непокора владі адміністрації та/або 

безпосередньому роботодавцю; відверте демонстрування неповаги до 

начальства, роботодавця чи колективу під час роботи; щоденні або 

внутрішньо змінні простої робочого часу, відсутність конкретизації меж 

відповідальності за здійснювану роботу та виконання декількома відділами 

працівників чи окремими працівниками різних фахових профілів 

аналогічних (дубльованих) функцій, міжфункціональна неузгодженість 

працівників; розголошення конфіденційної інформації підприємства або 

інформації особистого характеру про керівників, власників підприємства чи 

інших працівників (умисно чи з необережності), використання зазначеної 

конфіденційної інформації в особистих цілях, її продаж чи, наприклад, 

передача її іншому підприємству, порушення стандартів зберігання та 

експлуатації носіїв інформації); 

3) адміністративно-карні причини (розкрадання працівником майна 

підприємства, крадіжка працівником особистого майна інших працівників 

на території підприємства; усвідомлене та несвідоме нанесення працівником 

матеріальних збитків підприємству, враховуючи вчинення розтрат, 

нецільове використання коштів та несанкціоноване використання майна 

підприємства у власних інтересах; розробка, здійснення або сприяння 

здійсненню правочинів, що завдають пряму шкоду підприємству або 

негативний наслідок яких відобразиться на підприємстві в короткочасній чи 

довготривалій перспективі; порушення працівником норм чинного 

законодавства, яке спричиняє негативні матеріальні чи моральні наслідки 

для підприємства, його власників чи працівників такого підприємства тощо; 

легалізація, «відмивання» власних коштів чи коштів інших осіб, що були 

отримані незаконним шляхом за рахунок використання можливостей 

підприємства); 
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4) організаційно-етичні причини (лобіювання працівником власних 

інтересів чи інтересів третіх осіб, використовуючи свої службові 

можливості на шкоду будь-яким сьогоденним чи стратегічним інтересам 

підприємства, використання свого службового становища з метою 

отримання певних матеріальних чи моральних благ, які виходять за межі 

встановленої системи оплати праці, ведення прибуткової (комерційної) 

діяльності в іншому підприємстві-конкуренті; розповсюдження через ЗМІ, 

через власні інтернет-блоги, форуми, через соціальні мережі або в усній 

формі будь-якої інформації, в результаті чого підприємство зазнає збитків у 

власній репутації, іміджі, а також фінансових збитків, поширення 

службової, персональної інформації, що завдає моральну чи матеріальну 

шкоду іншим працівникам підприємства; неповажне, нетактовне та таке, що 

принижує людську гідність, спілкування працівника з іншими 

працівниками, керівництвом чи роботодавцем, порушення норм ділової 

поведінки, сексуальне домагання, дискримінація за будь-якими ознаками).  

8. Найбільш поширеною формою порушення трудової дисципліни є 

непокора, яка проявляється: а) у прямому ігноруванні працівником вказівок 

уповноваженої особи чи безпосередньо керівника; б) організації чи участі в 

заходах, метою яких є підрив авторитету та влади адміністрації 

підприємства чи безпосередньо роботодавця (не слід плутати із 

мітингуванням, бойкотами, заходами самозахисту); в) порушенні 

субординації; г) прямій чи опосередкованій недобросовісній відмові 

працівника виконувати свої обов’язки, а саме дотримуватися норма праці, 

на які він погодився; ґ) в умисному затягуванні і невиконанні завдань у 

встановлений строк або іншому неналежному виконанні своєї роботи; 

д) відвідуванні та спілкуванні, користуванні соціальними мережами в 

робочий час, коли такі дії не є способом виконання трудових обов’язків або 

це прямо забороняється правилами трудового розпорядку. 
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9. Порушенням дисципліни праці є вчинення працівником певних 

негативних дій або негативне утримування його від вчинення позитивних 

дій, що йде врозріз із нормами чинного законодавства, а також локальними 

нормативно-правовими актами. Такими негативними діями працівників 

можуть бути: a) недотримання вимог техніки безпеки; б) створення для 

адміністрації наявності праці у той час, коли сам працівник не виконує своїх 

трудових обов’язків; в) підбурювання або участь у змові проти адміністрації 

чи недобросовісна критика керівництва або власника підприємства у 

трудовому колективі чи на сторінках соціальних мереж (Facebook, Twitter, у 

власних інтернет-блогах, на форумах тощо); г) недобросовісне взяття на 

себе великого трудового навантаження з метою, щоб у подальшому мати 

змогу посилатися на надзвичайну зайнятість як виправдання того чи іншого 

порушення дисципліни праці або ж обґрунтування відмови отримувати нові, 

невигідні для працівника завдання; ґ) пасивне очікування подальших 

вказівок та інструкцій від керівництва; д) затягування справи, щоб у 

конкретний момент, посилаючись на відсутність можливості виконання ним 

одноосібно роботи у встановлений строк, скористатися допомогою 

керівника; е) приховування об’єктивного стану справ, відомих помилок, 

неточностей, прорахунків у виконаній ним справі з тим, щоб уникнути 

зауважень з боку керівництва; є) використання слабкостей керівника. 

10. Сучасний механізм забезпечення дисципліни праці являє собою 

комплекс юридичних, економічних та психологічних методів впливу на 

працівника, що характеризується стимулюванням його до дотримання 

дисципліни праці. 

Основними складовими механізму забезпечення дисципліни праці є: 

1) вплив нормотворчої діяльності; 2) вплив адміністративних процедур та 

заходів: а) внутрішніх – притягнення адміністрацією підприємства до 

дисциплінарної відповідальності порушника дисципліни праці; апелювання 

накладенню відповідальності; б) зовнішніх – вживаються органами влади; 
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3) вплив судочинства на забезпечення дисципліни праці; 4) громадський 

вплив. 

11. Запропоновано у рамках підприємства запроваджувати нормативні 

орієнтири, які будуть обов'язковими для повсякденної роботи і ділової 

поведінки працівників підприємства, а також сприяти забезпеченню 

дисципліни праці на підприємстві, зокрема: a) Кодекс корпоративної 

поведінки або Кодекс корпоративної етики, Кодекс кадрової політики. У 

даних актах може бути регламентований підхід роботодавця і керівництва 

компанії до працівників, принципи, на яких мають будуватися відносини у 

трудовому колективі, правила недопущення корпоративних конфліктів, 

закріплено заборону дискримінації за будь-якими ознаками: заборону 

расизму, ксенофобії та сексуальних домагань тощо; б) Положення про 

систему оцінки роботи персоналу, працівника та її зв'язок із системою 

заохочення. У даному акті керівництво компанії може зробити свої 

принципи преміювання більш прозорими, за рахунок чого кожен працівник 

буде знати, на що він може очікувати в разі виконання правил внутрішнього 

розпорядку, виконання норм праці або досягнення певних успіхів у праці; 

в) Положення про норми використання ресурсів. Знаючи про нормування 

певних ресурсів і, в той же час, маючи чітке уявлення про рамки та обсяги 

витрат таких ресурсів, працівник матиме змогу уникати ненавмисних 

порушень дисципліни праці. Наприклад, працівник, який знає, що на 

виготовлення однієї деталі за певних умов праці необхідно витрачати n часу 

і m часу на відпочинок, не буде виходити за такі дозволені рамки з метою 

виконання регламентованих правил праці. 

12. Форми вираження ставлення працівника до керівництва в 

питаннях дотримання дисципліни праці є наступними: a) усвідомлене 

підпорядкування керівництву (працівник розуміє покладені на нього (і на 

них він добровільно погодився) роль, функції, необхідність діянь, 

зазначених у локальних нормативно-правових актах, чи обов’язки, на 
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виконання яких вказує адміністрація підприємства, з урахуванням того, що 

такі вказівки не суперечать нормам чинного законодавства та локальним 

актам, головним чином трудовому договору чи контракту, який підписав 

працівник, колективному договору та трудовому розпорядку); б) пасивне 

підпорядкування керівництву (працівник апатично ставиться до всіх 

розпоряджень, наказів та вказівок, що надходять від керівництва, проте 

виконує їх, хоча й формально); в) вимушене підпорядкування керівництву 

(працівник не задоволений своїм трудовим становищем, не розуміє усіх 

завдань і трудових вимог, що на нього покладаються, а разом із тим 

протиборствує розпорядженням, наказам і вказівкам адміністрації, що в 

подальшому може вилитись у відверті акти непокори працівника 

роботодавцю).  

13. Правова свідомість та правова культура виступають критерієм 

(еталоном), відповідно до якого виконується управління процесом праці та 

визначаються засоби забезпечення дисципліни праці у конкретного 

роботодавця. Не будучи елементами механізму правового регулювання, 

правосвідомість та правова культура входять до складу правового механізму 

забезпечення дисципліни праці.  

14. Економічні цілі працівників та роботодавців реалізуються по-

різному, хоча цільова орієнтація в організації виробничих процесів та 

забезпечення дисципліни праці за допомогою норм трудового права є 

шляхом досягнення економічних цілей. При цьому норми трудового права 

(загальнодержавні та локальні) надають прогнозований характер стосункам 

між учасниками трудових відносин, що також має свою цінність для 

працівників і роботодавця. Відсутність чітких та прогнозованих правил 

поведінки у процесі колективної праці унеможливлює досягнення 

особистих цілей кожного члена трудового колективу та роботодавця. 

15. Дисциплінованість як характеристика працівника формується не 

тільки через зобов’язання, а й через заохочення. У цілому 
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дисциплінованість працівника формується через цільові настанови та 

ціннісні орієнтири, а також за допомогою зобов’язань, заборон і заохочень. 

У широкому розумінні забезпечення дисципліни праці у підсумку має 

сприяти формуванню дисциплінованого працівника, а отже, результатом дії 

норм, які забезпечують дисципліну праці, має бути дисциплінованість, що 

характеризує працівника як сумлінного та відповідального, який 

дотримується встановлених правил у процесі колективної, несамостійної 

суспільно-корисної праці. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНІ СПОСОБИ І МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРАЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

 

2.1. Поняття та види способів і методів забезпечення дисципліни 

праці 

 

З моменту відновлення незалежності України і особливо з початку 

будівництва в нашій державі ринкової економіки гостро постало питання 

вибору нового підходу до правового регулювання відносин у сфері праці, 

головним чином у регулюванні інституту трудової дисципліни. Як зазначає 

І.В. Синицька, зміни у підході до вирішення питань дисципліни праці 

спричинили необхідність переглянути існуючі правові способи її 

забезпечення та встановити їх відповідність теперішній економічній і 

політичній ситуації у країні [112, с. 137]. 

У цьому аспекті слід звернути увагу на те, що, приміром, типові 

правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців 

діють ще з радянських часів, відповідно, не враховуючи особливостей 

ринкової економіки, в колективних договорах відсутні нові ефективні 

підходи до забезпечення дисципліни праці. У статутах та положеннях про 

дисципліну праці немає взаємозв’язку між диспозицією, що містить склад 

конкретного правопорушення, і відповідною санкцією, не визначено самі 

дії, що є дисциплінарними правопорушеннями, немає чіткого тлумачення 

дисциплінарної провини, відсутній єдиний підхід як до визначення видів 

правопорушень, так і критеріїв їх класифікації [60, с. 194]. 

Окрім цього, слід звернути увагу, що оптимізація забезпечення 

дисциплін праці залежить не лише від ефективності положень нормативно-

правових актів, але й від якості безпосередніх дій реалізаторів цих норм на 
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практиці, оскільки і найдосконаліші норми права можуть бути 

неефективними у процесі непродуктивного їх застосування. Зокрема, 

Г. Бєлоголова з цього приводу зазначає, що важливу роль в умовах ринкової 

економіки у процесі забезпечення дисципліни праці спеціальними методами 

і засобами відіграє професіоналізм з цього питання лінійних менеджерів, які 

можуть оперативно визначити, в яких випадках та до якої саме особи 

потрібно застосовувати той чи інший метод та засіб забезпечення 

дисципліни праці. Так, на думку вченої, від ідеології лінійних керівників, їх 

особистої та ділової позиції, управлінської кваліфікації, сучасності їх 

поглядів на працю взагалі та управлінську працю зокрема буде прямо 

залежати ступінь загального усвідомлення важливості значення для 

управлінської практики тих заходів, якими сьогодні зміцнюються 

дисципліна і порядок на виробництві [66, с. 147]. 

Також важливим питанням залишається проблема забезпечення 

роботодавцем (чи компетентним органом підприємства, уповноваженим 

менеджером) працівників сприятливими умовами праці. У всі часи, навіть у 

період воєнного комунізму (коли теорія трудового права, законодавство і 

практика дещо розрізнялись), у доктрині трудового права наголошувалося 

на тому, що дисципліна праці не може бути забезпечена, коли сам працівник 

унеможливлений її дотримуватися. У подальшому така концепція 

закріпилась у науці, потім і в законодавстві, а вже сьогодні є однією із 

пріоритетних об’єктивних чинників та методів забезпечення дисципліни 

праці. Приміром, Т.Ю. Сабельфельд зазначає, що така дисципліна 

забезпечується створенням для виробничого колективу необхідних 

організаційних, економічних та інших умов для нормальної 

високопродуктивної роботи. Вчена наголошує на тому, що забезпечення 

дисципліни праці неможливе без участі і старань самого роботодавця: 

роботодавець зобов'язаний у відповідності до трудового законодавства, 

угод, колективних договорів, інших локальних нормативних актів, що 
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містять норми трудового права, трудовим договором створювати умови, 

необхідні для дотримання працівниками дисципліни праці [53, с. 102–103]. 

Подібну думку також висловив І.В. Гущин, який підкреслює ту 

закономірність, що від успішного виконання наймачем своїх обов'язків 

багато в чому залежать порядок на виробництві, організація праці, якісне 

виконання робіт та підвищення ефективності суспільного виробництва в 

цілому [45, с. 14]. 

Так, на сьогодні, окрім ефективного законодавства щодо дисципліни 

праці та його забезпечення, також потребується й ефективна його 

реалізація, що створює, у свою чергу, низку питань приватного і публічного 

характеру. Якщо на приватному рівні питання нормозастосування пов’язане 

із трудовими обов’язками лінійних менеджерів, які, будучи фахівцями з 

питань права, економіки та/або психології, педагогіки і конфліктології, 

можуть продуктивно забезпечувати дисципліну праці на підприємстві чи в 

окремому його підрозділі, то ефективний контроль за забезпеченням 

дисципліни праці на конкретному підприємстві з боку держави є прямо не 

врегульованим. 

Разом із цим, зважаючи на реформування трудового законодавства 

нашої держави (реформа триває до сьогодні), працівник, трудові права чи 

законні інтереси якого були порушені в результаті забезпечення дисципліни 

праці, може прямо звернутися до відповідного суду із позовом, оминаючи 

при цьому інші досудові механізми вирішення спору. Так, по суті, як уже 

раніше зазначалося, судова влада в Україні може прямо впливати на 

процеси забезпечення дисципліни праці на конкретному підприємстві задля 

того, щоби вплив на поведінку працівника з боку роботодавця був 

обмежений метою такого впливу, а саме: виховування чи перевиховування 

працівника з тим, щоби він дотримувався комплексу правил і стандартів 

трудової дисципліни у процесі виконання своїх трудових функцій. 



129 

 

 

Ще в 1976 році радянський вчений А.Ф. Трошин зауважував, що 

способами впливу на поведінку працівників є застосування правового 

впливу (зокрема інформаційний вплив повідомлення працівникам про 

моделі поведінки та їх наслідки; ціннісно-орієнтований вплив – базується на 

паралельності впливу права на ціннісні уявлення, що впливає на поведінку 

осіб) та правового регулюванням [113, с. 124–125]. Аналогічної думки 

сьогодні також дотримується С.І. Кожушко [6, с. 15]. 

Таким чином, основними способами забезпечення дисципліни праці в 

умовах ринкової економіки є: 

1. Нормативно-правовий спосіб, тобто вплив на поведінку працівника 

положеннями нормативно-правових актів. У більшості країн світу 

джерелами правового регулювання дисципліни праці є державні нормативні 

акти (наприклад, у Франції), правила внутрішнього трудового розпорядку та 

положення колективних договорів (угод), тобто має місце поєднання 

централізованих та локальних актів, а також законодавчого і договірного 

способів регулювання [114, с. 246–250]. 

На особливу увагу в рамках ринкової економіки заслуговує 

нормотворчість роботодавця та/або уповноваженого органу адміністрації як 

прояв їх дисциплінарної влади. І.В. Лазор з цього приводу зазначає, що 

тлумачення дисциплінарної влади роботодавця тільки як права накладати на 

працівника дисциплінарні стягнення не є виправданим на сучасному етапі, 

оскільки аналіз цієї влади в ринкових умовах вказує на те, що 

дисциплінарна влада містить у собі не тільки застосування санкцій у 

випадку невиконання працівником своїх трудових обов’язків, але й право 

роботодавця давати працівникові обов’язкові для нього вказівки, 

розпорядження щодо способів та прийомів виконання трудових обов’язків, 

тобто встановлювати власне дисципліну праці, а також застосовувати різні 

засоби її забезпечення [115, с. 319]. 
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2. Позанормативний спосіб (менталітет колективу, корпоративна 

етика або професійна етика). Сьогодні значення для ефективного 

забезпечення дисципліни праці відіграють не лише прямі заборонні чи 

дозвільні норми поведінки працівників у процесі виконання ними власних 

трудових функцій, але й позанормативний спосіб, який формувався 

протягом тривалого часу існування окремих професій. Так, наприклад, 

лікарі дотримуються власних моральних установок, правил професійної 

лікарської етики, «Клятви лікаря», в якій зроблено наголос на морально-

етичних аспектах лікарської діяльності, значущості деонтології та 

соціальної ролі лікаря в суспільному житті [116, с. 34]. Ця клятва «відіграє 

вагому роль у впровадженні дієвої процедури притягнення лікаря до 

відповідальності за свої професійні дії» [117, с. 25]. Низка питань трудової 

діяльності соціальних працівників є не врегульованою спеціальним 

законодавством і застосовується правом за правилами, які склались у 

практиці. 

Важливу проблему в питанні, що розглядається, також становить 

питання методів забезпечення дисципліни праці. Слід зазначити, що методи, 

на відміну від засобів, із часів становлення інституту дисципліни праці в 

СРСР не змінилися, змінився лише пріоритет їх застосування (у зв’язку із 

вивільненням від ідеологічного розуміння праці). При цьому пріоритетність 

застосування таких методів сьогодні залежить від різних факторів, зокрема 

процесів гуманізації, дотримання прав та інтересів сторін трудових 

правовідносин, відсутності обов’язку роботодавця забезпечувати 

дисципліну праці в окремих випадках конкретними методами і т. п. 

Зважаючи на глобалізацію у світі, становлення громадянського 

суспільства, поширення демократизації суспільства і правових відносин, а 

також європейську інтеграцію, можна зробити висновок, що в Україні 

змінюється і концептуальне уявлення про особливість працівника, яке 

раніше сформувалося в рамках радянського трудового права. Приміром, 
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І.В. Синицька зазначає, що, якщо за радянських часів високоморальною 

особистістю вважалась та, яка перетворила суспільні інтереси на власні, то 

сьогодні таке не може розглядатися як безумовне, оскільки суспільні 

інтереси далеко не завжди збігаються з індивідуальними інтересами 

людини. Тому, на думку вченої, право повинно бути орієнтоване на 

індивідуальні потреби, має змінюватися разом з ними, відображаючи 

сучасний стан речей у суспільстві. Виходячи з цього, І.В. Синицька робить 

висновок, що не потрібно за допомогою правових засобів переконувати 

людину в тому, що для неї корисно і правильно, а що – ні, позаяк більш 

ефективним буде прислухатися до її потреб та обирати такий спосіб 

регулювання правовідносин, який би враховував інтереси їх учасників і 

спрямовував би їх поведінку на досягнення корисних результатів за 

допомогою використання цих інтересів шляхом їх задоволення. Таким 

чином, виявляючи потреби учасників трудового процесу, потрібно 

використовувати такі методи забезпечення трудової дисципліни, які б 

сприяли реалізації цих потреб. У цьому випадку трудова дисципліна 

забезпечувалася б зацікавленістю учасника трудових правовідносин у 

виконанні своїх обов’язків. Можливість реалізації своїх інтересів спонукала 

б працівника до такої поведінки під час трудового процесу, яка б 

підтримувала потрібний рівень трудової дисципліни [118, с. 84–85]. 

Таким чином, сьогочасні доктринальні розуміння поняття методів 

забезпечення дисципліни праці, зважаючи на принципи відсутності 

пріоритетності політичної ідеології, виходячи із принципів законності, 

верховенства права та захисту прав людини, певною мірою відрізняються, 

головним чином у підходах розуміння таких методів.  

Хоч у сучасній науці трудового права відсутній універсальний підхід 

до розуміння способів і методів забезпечення дисципліни праці, все ж таки, 

аналізуючи низку наукових праць, в яких порушувалось це питання, можна 

виокремити такі основні чотири групи позицій щодо відповідних методів, 
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які, на думку окремих вчених, потрібно розглядати як методи забезпечення 

дисципліни праці: 

1. Забезпечення дисципліни праці досягається завдяки використанню 

таких методів, як створення необхідних організаційних та економічних умов 

для нормальної роботи; свідоме ставлення до праці; переконання, 

виховання, заохочення за сумлінну працю, успіхи у праці; примус [57, 

с. 320–321; 119, с. 143–144].  

2. Дисципліна праці може бути забезпечена у разі застосування таких 

методів її забезпечення та підтримки, як створення адміністрацією 

відповідних організаційних умов для продуктивної роботи; заохочення за 

якісну і продуктивну працю; застосування заходів економічного впливу до 

працівників, які порушують трудову дисципліну [120, с. 227]. 

3. Забезпечення дисципліни праці відбувається завдяки таким 

методам, як адміністративний чи розпорядчий (формування організаційних 

структур органів управління, затвердження адміністративних норм та 

нормативів, видання наказів і розпоряджень, підбір та розстановка кадрів, 

розробка положень, посадових інструкцій, контроль за їх виконанням); 

організаційний (спрямований на організацію процесу виробництва і 

управління та включає організаційне нормування і організаційно-методичне 

інструктування); соціально-психологічний (соціальний аналіз колективу, 

соціальне планування, участь персоналу в управлінні, соціальний розвиток 

колективу, психологічний вплив на працівників, моральне стимулювання, 

розвиток у працівників ініціативи і відповідальності) [121, с. 753–754]. 

4. Дисципліна праці може бути забезпечена різними засобами впливу 

на поведінку працівників, також до працівників застосовуються різні 

методи, які сприяють підтримці певного необхідного рівня дисципліни 

праці, головним чином метод переконання та метод примусу. Власне, 

забезпечення дисципліни праці перш за все залежить від уміння наймодавця 
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поєднувати методи переконання та методи примушування в роботі з 

людьми [45, с. 13; 122; 123, с. 49]. 

Таким чином, узагальнюючи напрацювання окремих вчених з цього 

питання, вважаємо, що основними методами забезпечення дисципліни праці 

у широкому сенсі є добровільні і недобровільні методи. Якщо ж їх 

розглядати вужче, то доцільним буде виокремити наступні методи 

забезпечення трудової дисципліни: 

1. Педагогічні методи (методи переконання, виховання та 

перевиховання). У доктрині трудового права прийнято вважати, що цей 

метод є основним у забезпеченні «свідомого ставлення до праці, оскільки 

він найпоширеніший і застосовується до всіх без винятку працюючих» [47, 

с. 404], головним чином у таких формах, як: критика, самокритика, діалог, 

полеміка і т. п. 

Г.Б. Шишко з приводу цього методу зазначає, що процес реалізації 

забезпечення трудової дисципліни має бути орієнтований на окремого 

працівника і колектив працівників у цілому: працівника, який порушив 

дисципліну праці, тобто допустив дисциплінарний проступок, переконують 

у тому, що він діє в розріз не тільки з громадськими інтересами, але і зі 

своїми власними, у свою чергу колектив є більш складним слухачем, який 

не завжди спільно може сприйняти переконання, оскільки в самому 

трудовому колективі постійно триває боротьба різних переконань, тобто 

боротьба за напрямок діяльності. Отже, на думку вченого, метод 

переконання покликаний вирішувати не тільки завдання виховання 

індивідуально конкретного працівника, але і більш складне завдання – 

прищеплювати справді хазяйське ставлення членів трудового колективу до 

своєї роботи, виховувати у них почуття відповідальності за результат 

роботи всього колективу [122]. 

Ефективність застосування методу переконання у процесі 

забезпечення дисципліни праці також визнавалась і в період існування 
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СРСР. Так, приміром, ще в 1957 році у роботі «Економіка праці» 

зазначалося, що для того, щоб виховати у працівників соціалістичну 

дисципліну праці і неухильно зміцнювати її, потрібно докласти до цього 

значних зусиль. Тому протягом всього існування СРСР, на думку авторів 

зазначеної праці, Комуністична партія, уряд та профспілки приділяли і 

приділяють виняткову увагу вихованню та зміцненню нової, соціалістичної 

дисципліни праці, основним методом забезпеченням чого є метод 

переконання [68]. 

Разом із тим, у доктрині трудового права науковцями наголошується 

на тому, що не будь-яке спонукання, яке стимулює працівника до трудової 

дисципліни, є по суті його переконанням, оскільки, як зазначає 

В.І. Прокопенко, воно буде таким лише у тому випадку, коли правила 

внутрішнього трудового розпорядку «виконуються завдяки ідейній 

переконаності в їх моральній обґрунтованості та доцільності» [47, с. 404]. 

Важко не погодитись із позицією вченого, оскільки, зважаючи на природу 

людини, головним чином на таку специфіку, як постійний пошук людиною 

справедливості та нетерпимість до тих, хто ставиться до особи 

несправедливо, можна зробити висновок, що обґрунтованість, ясність та 

доцільність норм дисципліни праці зокрема та будь-яких норм загалом 

спонукають особу дотримуватись їх. При цьому проблему розуміння будь-

якого правового стимулу до дотримання дисципліни праці як переконання 

можна уникнути, якщо зазначити, що, відповідно до позиції деяких вчених, 

переконанням вважають систему з таких елементів, як: певне знання; 

суб'єктивне (внутрішнє) визнання людиною істинності таких знань, 

відсутність будь-яких сумнівів у їх правильності, доцільності; з'ясування 

відповідності даного знання самим інтересам особистості, а також 

усвідомлення особою важливості таких знань для життя і, відповідно, 

необхідності їх для практичної діяльності; внутрішня, суб'єктивна 
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готовність (пов’язана із бажанням) діяти у відповідності до зазначених 

знань [124, с. 98]. 

Із суто юридичної сторони переконання є методом впливу, що 

спрямований на стимулювання суб'єкта права до такої поведінки, яка 

відповідала б його волі. Так, переконання спрямоване на виховання 

свідомості працівників, але залежить від їх юридичної грамотності: чим 

вище правова культура працівників, тим вища їх свідомість, розуміння 

значення законів і чітке їх дотримання [45, с. 13]. При цьому слід зазначити, 

що у особи, як зауважує В.І. Прокопенко, є низка причин дотримуватися 

трудової дисципліни: працівник, зокрема, буде схильним добросовісно 

виконувати свої трудові обов’язки з почуття соціальної дисципліни, через 

небажання нести відповідальність за свої правопорушення, через страх 

втратити роботу та з інших подібних мотивів [47, с. 404–405] Таким чином, 

метод переконання у процесі забезпечення дисципліни праці – це метод 

активного впливу на свідомість людини і тим самим на його поведінку, який 

застосовується з тим, щоби спонукати конкретного працівника, групу 

працівників чи колектив загалом до дотримання дисципліни праці.  

Н.І. Дуравкіна підкреслює, що працівник повинен мати «тверді 

погляди, що полягають в усвідомленні необхідності дотримуватися 

приписів правових норм, котрі визначають внутрішній трудовий 

розпорядок, організовувати свою поведінку і поведінку працюючих поряд 

відповідно до цих норм без будь-якого впливу чи примусу зі сторони». 

Відповідно, основною метою методу переконання є досягнення позитивного 

результату в процесі спонукання працівника до сумлінного виконання ним 

норм трудового права, добровільно, без примусу, за його власним 

переконанням. Такий результат досягається, насамперед, за допомогою 

виховної роботи, попередження правопорушень, нематеріальними та 

матеріальними заходами заохочення, методом матеріального і морального 

стимулювання [125]. Слід підкреслити, що, як зазначає В.І. Прокопенко, 
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стимулювання свідомо використовується державою, суспільством, 

підприємцем, трудовим колективом для обумовленості поведінки 

працюючих шляхом органічної ув'язки інтересів суспільства, підприємця, 

трудового колективу з інтересами окремого працівника. При цьому наголос 

робиться не на «веління», розпорядження, а на «самовизначення» 

працівником своєї поведінки під час роботи [47, с. 404–405]. 

Отже, якщо розглядати поняття переконання як складову методів 

впливу на забезпечення дисципліни праці, які стимулюють окремих 

індивідів чи трудовий колектив до такої поведінки, яка відповідає їхній 

внутрішній волі, шляхом ідеологічного і психологічного впливу [126, с. 3], 

то потрібно зауважити, що такий ідеологічний вплив спрямований на 

забезпечення формування ідейної переконаності особи у потребі 

дотримуватися дисципліни праці, усвідомлення нею органічної спільності 

особистих і суспільних інтересів, а також необхідності її участі у трудовому 

економічному змаганні і т. п. [127, с. 11].  

Необхідно звернути особливу увагу на те, що ідеологічний вплив на 

працівника сприяє поглибленню ідейної переконаності його самого, тобто 

пізнанню ним законів розвитку суспільства, усвідомленню органічної 

спільності особистих і суспільних інтересів в умовах тієї чи іншої епохи 

розвитку суспільства та держави. Так, приміром, у своїй праці 

«Соціалістичне право та свобода особистості», що вийшла у світ у 1968 

році, Г.В. Мальцев писав, що суб'єктивна зацікавленість особи виражає 

процес усвідомлення об'єктивного інтересу і виникаючої в результаті його 

психологічної спрямованості волі суб'єкта на певний результат [128, с. 99]. 

Загалом, ідейна переконаність сприяє також формуванню у 

працівників правильної оцінки соціальних цінностей, наявність якої 

дозволяє віддавати перевагу суспільним інтересам, якщо вони тимчасово не 

відповідають виключно особистим. Як зазначають вчені, ідеологічний 

вплив покликаний виробити в кожному працівникові конкретної організації 
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етичні норми для оцінки своєї поведінки та дій інших осіб у процесі 

спільної праці (така етична оцінка є ідеологічною базою свідомого 

дотримання дисципліни праці). Також вченими підкреслюється, що 

переконання шляхом психологічного впливу припускає всебічне 

використання зацікавленості конкретної особистості в задоволенні її вищих 

матеріальних, функціональних і духовних потреб, які органічно 

поєднуються з вирішенням завдань, що стоять перед суспільством, перед 

всім колективом працівників даної організації [129; 130, с. 464]. 

Щодо психологічного впливу на працівника у процесі використання 

методу переконання для забезпечення дисципліни праці, то слід зазначити, 

що в теорії трудового права він, по суті, не зазнав значних змін: у певній 

мірі змінилася лише концепція такого впливу. Так, якщо в період існування 

колишнього СРСР, коли єдиною системою господарювання і управління 

економікою була соціалістична, психологічний вплив на працівника 

розумівся як реалізація таких мір створення відносин товариської 

взаємодопомоги і взаємної поваги; діловий авторитет безпосереднього 

керівника; належна організація праці; справедливий розподіл роботи і 

заробітної плати між членами бригади; непримиренне ставлення до 

порушників трудової дисципліни; увага до потреб і турбот кожного 

працівника з боку адміністрації підприємства, установи чи організації, 

надання громадської пошани особам, які сумлінно виконують свою трудову 

функцію; застосування заходів заохочення, передбачених трудовим 

законодавством [131, с. 355–356], то слід підкреслити, що такі способи 

психологічного впливу на працівників є актуальними й донині.  

2. Заохочення. Заохочення працівників є елементом інституту 

дисципліни праці. Це певна форма суспільного визнання заслуг конкретного 

працівника, нагородження і вираження пошани йому у зв'язку з 

досягнутими ним успіхами у роботі, результатом яких є надання такому 

працівникові певних пільг і переваг.  
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Заохоченням за дотримання дисципліни праці і успіхи в роботі 

загалом є публічне визнання заслуг працівника з боку адміністрації 

підприємства, висловлення йому пошани в матеріальній чи моральній 

формі. І.В. Гущин зазначає, що при цьому хороші результати у дотриманні 

трудової дисципліни мають бути одночасно заохочені заходами як 

матеріального, так і морального характеру, наприклад, нагородження 

працівника Почесною грамотою поєднується з видачею йому грошової 

премії, а занесення працівника до Книги пошани або на Дошку пошани 

потрібно поєднувати з видачею йому грошової премії або цінного 

подарунка [45, с. 14–15]. 

Порядок та право застосування методу заохочення регламентуються 

трудовим законодавством, локальними нормативно-правовими актами 

(наприклад, правилами внутрішнього трудового розпорядку, умовами 

колективного договору), передбачаються й інші види нематеріальної 

мотивації, серед яких особливе місце займають нагороди та почесні звання. 

Крім передбачених законами України державних нагород та почесних звань, 

працівникам можуть вручатися корпоративні ордени і медалі, відзнаки, що 

виділяють співробітника або групу співробітників з певними ознаками 

(індивідуальні та групові звання; формений одяг з елементами іншого 

дизайну, ніж у рядових працівників; перехідний кубок; розміщення 

фотографії на Дошці пошани або сайті компанії і т. д.) [132]. 

Доречною є думка щодо локального нормативного оформлення 

методів заохочення О.Л. Войно-Данчишиної. Вчена зазначає, що 

нормативно-правовий документ підприємства, яким регулюється, приміром, 

питання преміювання працівників, може мати вигляд додатка до 

колективного договору – Положення про преміювання. Так, разом із 

колективним договором положення про преміювання буде обговорюватися, 

затверджуватися за загальними правилами загальними зборами трудового 

колективу. У такому положенні буде визначатись коло працівників, на яких 
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поширюється дія преміальної системи, показники і умови преміювання 

щодо кожної категорії працівників (показники преміювання визначають не 

тільки право на отримання премії, але і її розмір); виробничі упущення та 

інші проступки, за які працівники позбавляються премії повністю або 

частково (таке депреміювання може мати місце, наприклад, у таких 

випадках, як порушення працівником вимог виробничих і технологічних 

інструкцій, правил охорони праці, неналежне виконання господарських 

договорів, прогул, поява на роботі в нетверезому стані, запізнення на 

роботу, передчасне залишення роботи) [81, с. 95]. 

3. Примус (покарання). Із загальнотеоретичної позиції під примусом 

розуміють такий метод впливу, який забезпечує здійснення тих чи інших дій 

суб'єктів права всупереч їх волі (тобто є супротилежною категорією 

поняттю переконання), через застосування керівником своїх владних 

повноважень. Що стосується специфіки забезпечення саме дисципліни 

праці, то Т.В. Керімова зауважувала, що примус як метод зміцнення 

трудової дисципліни застосовується рідше, ніж метод переконання, проте в 

тих випадках, коли він має місце, його застосування має відбуватися з 

урахуванням певних особливостей, а саме:  

1) примус застосовний лише до тих осіб, які, перебуваючи у трудових 

правовідносинах із роботодавцем, із власної вини (не обов’язково прямої) 

порушують прийняті на себе трудові зобов’язання;  

2) заходи примусу застосовуються за порушення трудових обов’язків, 

встановлених законом. Тут доцільно додати, що такі заходи застосовуються 

в порядку, таким способом та у формі, передбаченими законодавством або 

локальними нормативно-правовими актами роботодавця, за умови, що вони 

не суперечать нормам спеціального законодавства. Щодо сьогоднішнього 

стану законодавства, то слід зазначити, що заходи примусу, які і 

передбачені законодавством, можуть не застосовуватися роботодавцем на 

користь порушника, тобто, приміром, роботодавець замість звільнення 
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працівника за порушення ним дисципліни праці може виписати йому 

чергове попередження чи догану тощо; 

3) дисциплінарна відповідальність працівників за невиконання або 

неналежне виконання трудових обов'язків виникає перед організацією як 

стороною трудового договору. Внутрішній трудовий розпорядок для 

працівників визначається локальними нормативними актами. Найбільш 

детальну конкретизацію основні права працівників і наймача отримують у 

типових правилах внутрішнього трудового розпорядку, статутах і 

положеннях про дисципліну, штатних розкладах, посадових інструкціях 

працівників, графіках робіт і відпусток, положеннях та інструкціях з 

охорони праці і техніки безпеки, колективних договорах, угодах [126, с. 3]. 

У трудовому праві проблема примусу відображається в категорії 

дисциплінарного покарання, дисциплінарної відповідальності працівника за 

порушення дисципліни праці як один із методів її забезпечення.  

Загалом, питанню покарання за недотримання трудової дисципліни як 

методу її забезпечення в усі часи приділялася значна увага представниками 

різних наук: як вченими-юристами, економістами, так і вченими-

соціологами, психологами. Так, серед низки наукових праць радянських 

вчених з питання покарання за недотримання трудової дисципліни на 

особливу увагу заслуговує монографія В.М. Смирнова «Дисципліна праці в 

СРСР». Зокрема, вченим уперше детально було розглянуто поняття, правову 

сутність, зміст дисциплінарного проступку, а також дисциплінарного 

стягнення (хоча вчений не аналізує систему заходів дисциплінарних 

стягнень, а лише прописує глибокий перелік їх видів), використовуючи 

наукові позиції і концепції загальної теорії права та кримінального права 

того часу [40, с. 45–54]. Зокрема, вчений зауважував, що захід 

дисциплінарного стягнення має бути заздалегідь прописаний законом, 

тобто, вчиняючи дисциплінарний проступок, у кожній конкретній ситуації 

порушник знає про незаконність власних діянь (ступінь засудження, 
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негативної оцінки своїх дій законодавцем, керівництвом та суспільством), 

розуміє межі дисциплінарної влади роботодавця та відповідальність, яку він 

буде змушений понести за правопорушення [40, с. 58]. Розглядаючи 

дисциплінарну відповідальність, В.М. Смирнов зводить її до того, що 

порушник повинен зазнати негативних насідків за порушення, оскільки 

вчений вважає, що правова відповідальність – це обов'язок правопорушника 

зазнати збитків за факт вчинення такого делікту [40, с. 77–84]. За умов 

існування колишнього СРСР, як уже зазначалось, відповідальність за 

дисциплінарний проступок спочатку носила обов’язковий характер, потім – 

обмежено диспозитивний (у сенсі: уповноважена особа повинна була 

покарати порушника однією з передбачених законодавством та локальними 

нормами санкцій, проте могла обирати вид такої санкції на користь 

працівника), а сьогодні, з демократизацією нашої держави, економіки та 

ринку праці, – ліберально диспозитивний характер (роботодавець має право 

накладати чи не накладати санкцію на порушника, якщо накладати, то 

обирати, яку саме, за умови її пом’якшення). 

У сучасних умовах, як зазначає І.В. Гущин, дисциплінарну 

відповідальність наймач застосовує і як правовий засіб примусу працівника 

до виконання трудових обов'язків, і як законну форму впливу на 

порушників трудової дисципліни, що передбачає відповідальність 

працівників перед наймачем за вчинений дисциплінарний проступок. При 

цьому вчений зауважує, що якщо суб'єктом дисциплінарного проступку є 

працівник, який перебуває у трудових правовідносинах із конкретним 

наймачем і в силу цього зобов'язаний підкорятися трудовому розпорядку, 

дисциплінарному статуту, посадовій інструкції, то потрібно розрізняти два 

види суб'єктів дисциплінарного проступку: загальний (будь-який працівник, 

який учинив дисциплінарний проступок і несе персональну 

відповідальність) та спеціальний (посадова особа організації, права якої 

встановлені особливими нормативними актами і поширюються на окремі 
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категорії працівників з особливим характером праці). У свою чергу, 

об'єктами дисциплінарного проступку є трудові обов'язки працівника, 

закріплені в посадових положеннях, інструкціях, технічних правилах і 

трудових розпорядках, встановлених у конкретного роботодавця правилами 

внутрішнього трудового розпорядку і статутами про дисципліну [45, с. 16]. 

Таким чином, у період становлення ринкової економіки в державі 

дисциплінарна відповідальність, під якою розуміють правовий засіб 

«забезпечення належного виконання працівником трудових обов'язків» 

[133, с. 4], визнається ефективним методом забезпечення і зміцнення 

дисципліни праці, хоча все далі вона втрачає свою ефективність у 

застосуванні і впливі на порушників, зокрема й на працівників загалом. 

Приміром, К. Оксінойд слушно зазначає, що сьогоднішній стан соціально-

трудових відносин дає достатньо підстав для сильного сумніву щодо того, 

що загроза звільнення, штрафу або іншого покарання є дієвим заходом 

підтримання трудової дисципліни персоналу на необхідному рівні. Про це 

говорять і численні дані про реальний стан дисципліни праці в західних 

компаніях, що стали доступними завдяки зняттю інформаційної «завіси» 

[71, с. 11]. 

Визначивши групу методів, які сьогодні використовуються як способи 

забезпечення дисципліни праці, вважаємо за можливе визначити і дефініцію 

цього поняття. Отже, під поняттям «забезпечення дисципліни праці» слід 

розуміти комплекс правових, економічних та психологічних заходів 

стимулювання належного (добросовісного) виконання усіма учасниками 

колективної праці не заборонених чинним законодавством і передбачених 

трудовим договором чи контрактом та правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, груповими чи персональними інструкціями трудових обов’язків 

у спосіб, форму та у строк, що передбачені відповідною нормою, 

виконувати яку погодився такий учасник (норми трудового договору чи 

контракту і локальної правотворчості) чи яку він змушений виконувати 
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(норми чинного законодавства, які, приміром, наказують суб’єкту 

утримуватися від певних діянь). 

 

 

2.2. Забезпечення дисципліни праці за допомогою економічних 

засобів 

 

Дисципліна праці, як правова категорія, тісно пов’язана з 

економічною наукою, оскільки прямо впливає на економічний стан 

підприємства, в якому така дисципліна забезпечується, та на економічний 

стан держави, в якому реалізує свою економічну діяльність таке 

підприємство. Пов’язаність права та економіки в питанні забезпечення 

дисципліни праці розкривається також у розумінні цього питання як 

правової та економічної стратегії: з одного боку, забезпечення дисципліни 

праці є реалізацією стратегії оптимізації і стабілізації трудо-правових 

відносин на підприємстві, з іншого – є елементом реалізації стратегічного 

управління підприємством та його розвитку. Щодо економічної сутності 

цього поняття Л.А. Лутай зазначає, що якщо необхідність розробки стратегії 

розвитку персоналу виникає у певних ситуаціях (значні зміни у бізнес-

стратегії, велике злиття або приєднання, наявність великих проблем у галузі 

управління персоналом, необхідність зайняти лідируючу позицію на ринку 

тощо), то стратегія дисципліни є невід'ємною частиною стратегічного 

управління організацією, тому що без дисциплінарного забезпечення будь-

яка стратегія організації не може бути реалізована [134, с. 172]. 

Оскільки питання забезпечення дисципліни праці тісно пов’язується з 

економічною наукою, можна зробити висновок про ефективність 

застосування різних економічних засобів у процесі самого забезпечення 

такої дисципліни. Більше того, застосування економічних засобів 

забезпечення дисципліни праці сьогодні, зважаючи на становлення ринкової 
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економіки в нашій державі, як ніколи раніше є актуальним, відображається 

на всіх сферах життєдіяльності людини, особливо на трудових 

правовідносинах. 

Зокрема, на підприємствах, де має місце професіональне управління 

трудовими процесами і продуктивний HR-менеджмент, все глибше 

актуалізується питання ефективного впровадження дисциплінарної 

стратегії, в якій враховуються стратегічні орієнтири забезпечення та 

зміцнення дисципліни праці. Серед них, на думку Л.А. Лутай, основними є: 

1) підвищення вартості робочої сили; 2) відтворення виробництва, 

створення нових робочих місць; 3) захист трудових прав людини з боку 

адміністрації та роботодавця, посилення контролю з боку адміністрації та 

роботодавця за бездоганним виконанням трудових обов’язків; 

4) використання професійних умінь та навичок працюючих у повному 

обсязі, забезпечення умов для професійного та кар’єрного зростання; 

5) забезпечення сприятливих умов праці та запобігання виникненню ризиків 

утрати здоров’я та працездатності на виробництві; 6) запровадження 

ефективних моделей корпоративного управління, орієнтованих на 

формування культури дисципліни, розвиток самодисципліни; 7) неухильне 

дотримання дисципліни поведінки у процесі праці та за її межами; 

8) відтворення в колі соціальних цінностей працівників пріоритетності 

дисциплінованої праці, особливо у молоді; 9) реалізація принципів культури 

дисципліни [134, с. 173]. 

Загалом, вплив ринкової економіки на трудо-правові відносини 

зумовив еволюцію мотивації та стимулів працівника до дотримання ним 

правил і стандартів дисципліни праці на підприємстві. Приміром, 

Н.В. Лазарєва зауважує, що останніми роками значною мірою втратила 

свою стимулюючу роль заробітна плата, яка є основною частиною 

сукупного доходу працівника. В існуючих формах вона не сприйнятлива до 

науково-технічного прогресу, не зацікавлює працівника у поліпшенні якості 
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продукції, економії ресурсів, максимальної реалізації його потенційних 

фізичних та інтелектуальних здібностей, а трудові колективи – у 

використанні системи внутрішніх резервів виробництва. На думку вченої, 

це положення зумовлено слабким взаємозв'язком рівня оплати праці з її 

результативністю, зрівняльністю у розподілі, незначними відмінностями в 

диференціації доходів від трудової діяльності робітників і фахівців, 

працівників різної кваліфікації. Заробітна плата та її зміни реагують 

більшою мірою лише на динаміку цін і практично не пов'язані з 

виробничими показниками [135, с. 2–3]. 

У широкому сенсі економічними засобами забезпечення дисципліни 

праці можуть бути: 1) прямі економічні засоби (тобто такі, що прямо 

виражаються у формі грошових доходів, пов'язаних із трудовою діяльністю 

працівника: заробітна плата, різного роду надбавки, доплати, пільги, 

компенсації і т. п.); 2) опосередковані економічні засоби (ті, що є 

стратегічними, тобто економічна вигода від яких для працівника може 

настати в короткочасній чи довгостроковій перспективі). 

У вузькому значенні економічні засоби забезпечення дисципліни 

праці можна розглядати в такій формі: 

1. Забезпечення дисципліни праці за допомогою позитивних 

економічних засобів. Позитивними економічними засобами забезпечення 

дисципліни праці з позиції працівника є дисциплінарно-економічні заходи, 

об’єктивно, насамперед, спрямовані на задоволення потреб працівника, в 

результаті чого відбувається посилення мотивації такого працівника до 

праці, а разом із тим – підвищення рівня розуміння працівником економіко-

правового сенсу його трудових функцій, дисципліни праці та праці загалом. 

Так, основними позитивними економічними засобами забезпечення 

дисципліни праці на підприємстві можуть бути: 

1) фіксованість заробітної плати. Вченими в галузі трудового права і 

фахівцями з питань дисциплінарного менеджменту звертається увага на 
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питання заробітної плати працівника за виконувані ним трудові функції, 

обумовлені трудовим договором за певний період часу. Так, на сьогодні все 

частіше роботодавці звертаються до відносно фіксованої заробітної плати: 

фактично така платня формується із фіксованої ставки та фіксованого 

відсотку прибутку, який приніс працівник підприємству (якщо ставка 

заробітної плати складає, приміром, 2000 грн, то разом із відсотками чи 

реальними комісійними загальна сума заробітної плати працівника може 

досягати й 8000 грн). Зацікавленість працівника у збільшенні власного 

доходу, який не є однаковим щомісяця, є ефективним економічним засобом 

фінансового стимулювання до дотримання таким працівником правил та 

принципів дисципліни праці, лише виконуючи які виникає можливість 

обумовленого зростання доходу. Проте на практиці фіксованість ставки та 

відсотків також є умовною, зважаючи на те, що багато підприємств 

використовують додатковий економічний спосіб: можливість зростання і 

ставки, і відсотків за особливі досягнення чи стаж роботи працівника на 

підприємстві. 

Загалом, фахівці зазначають, що фіксований рівень заробітної плати 

викликає різну психологічну реакцію працівників, що, по суті, є прямим 

відображенням фактору задоволеності працею, наприклад: одна група 

працівників задоволена наявністю ставки та відсотків, які можуть по-

різному збільшити сумарний дохід працівника у кожному періоді часу, а 

інша група не задоволена, оскільки очікує від роботи певної стабільності, 

яка, зокрема, виражається у стабільній, фіксованій сумі заробітної плати, що 

дозволяє їм прогнозовано планувати сімейний бюджет. При цьому 

економічний засіб фіксування чи відносного фіксування доходу працівника 

в умовах ринкової економіки дедалі трансформується у такий економічний 

засіб забезпечення дисципліни праці, як пайове партнерство чи інша форма 

участі у прибутках підприємства;  
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2) пайове партнерство чи інша форма участі у прибутках 

підприємства. Як відмічається в науці, додатковим імпульсом 

зацікавленості працівників у високоефективній праці можуть стати, крім 

доходів від трудової діяльності, доходи від володіння власністю, приміром, 

у формі цінних паперів (модифікація трудових і корпоративних 

правовідносин). Так, на відміну від попереднього економічного засобу, 

участь у прибутках фірми формулює у працівника бажання не лише 

самостійно дотримуватися правил та принципів дисципліни праці, але й 

закликати інших працівників до цього, зважаючи на зацікавленість у таких 

діях: дотримання трудової дисципліни збільшує дохід підприємства та, 

відповідно, і дохід працівника, який володіє у певному фіксованому 

відсотку підприємством. При цьому необхідно звернути увагу також і на те, 

що економічний засіб забезпечення дисципліни праці, як пайове 

партнерство, не скрізь може бути ефективним засобом забезпечення 

дисципліни, головним чином зважаючи на сферу діяльності компанії, її 

економічний ріст, короткострокові та довгострокові перспективи і стратегії, 

враховуючи той факт, що сьогодні Україна разом із усім світом перебуває у 

фазі світової економічної кризи, що прямо відображається на ризиках 

існування підприємств, на можливості інфляції, зростанні цін на товари та 

послуги, їх дефіциті, а також на погіршенні стану податкової та фінансово-

кредитної політики держави; 

3) премії та надбавки. Реальність, обґрунтованість і виправданість 

премій та інших надбавок до основної частини заробітної плати працівника 

є факторами, від яких прямо залежить ефект від роботи працівника, при 

досягненні якого працівник намагається виконувати правила та 

дотримуватися стандартів праці, щоб через порушення дисципліни не 

втратити премію. С. Гурієв відзначає економічну сторону премій: чим вища 

премія за результат, тим більше працівник буде намагатись його досягнути. 

При цьому якщо роботодавець бажає досягнути оптимального результату 
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діяльності підприємства у кварталі, він це може отримати, хоча, можливо, і 

ціною довгострокових втрат [136, с. 38];  

4) ріст знижок на отримання послуг чи товарів. Специфічний вплив на 

забезпечення дисципліни праці також можуть здійснювати корпоративні 

знижки на внутрішній чи зовнішній продукт: наприклад, роботодавець може 

передбачити мотивуючу можливість для працівників відвідувати музеї та 

театри зі знижками, розмір яких буде залежати від дотримання 

працівниками дисципліни праці і якості виконання трудових функцій: 

особи, які не порушили за поточний місяць трудову дисципліну, – 15 %; 

особи, які не порушували дисципліну і позитивно відзначились у питанні 

виконання трудових функцій, – 40 %. Щодо аналогічних знижок на 

внутрішній продукт чи послугу, то варто відзначити, що особливий ефект на 

дисципліну праці може здійснювати і можливість купівлі працівником, 

приміром, одягу, який виготовляється підприємством, на якому він працює. 

2. Забезпечення дисципліни праці за допомогою негативних 

економічних засобів. Такими засобами (з позиції працівника) є 

дисциплінарно-економічні заходи, що об’єктивно спрямовані, насамперед, 

на примушення працівника дотримуватися правил та принципів дисципліни 

праці, в результаті порушення яких такий працівник буде вимушеним 

зазнати економічно-негативних санкцій щодо себе. Так, у зв’язку з 

можливістю застосування таких санкцій на підприємстві, працівник, 

уникаючи можливості втрат премій, надбавок тощо, незважаючи на те, 

розуміє він чи ні потребу виконання правил дисципліни праці, він їх буде 

дотримуватися.  

Особливим питанням застосування негативних економічних засобів у 

забезпеченні дисципліни праці є застосування дисциплінарного штрафу. На 

початку ХХ століття, як уже згадувалось, за дисциплінарні проступки 

працівників можна було штрафувати у порядку, встановленому 

законодавством, та в розмірі, передбаченому правилами внутрішнього 
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розпорядку, проте вже з приходом до влади більшовиків та, відповідно, 

централізацією регламентації дисципліни праці такі штрафи були скасовані 

з тих підстав, що з бідного працівника-порушника не було, що стягувати, 

тому більш оптимальним і доцільним покаранням за проступок було 

визначено трудову експлуатацію таких працівників на користь держави.  

Сьогодні деякі вчені повертаються до думки про необхідність 

введення до практики дисциплінарних штрафів, що раніше накладались на 

працівників, які порушили правила і стандарти дисципліни праці на 

підприємстві. Певний вплив на існування таких позицій здійснює 

міжнародна практика. Зокрема, І.Я. Кисельов зазначає, що як міра 

покарання за порушення внутрішнього розпорядку підприємства штрафи 

передбачаються національними законодавствами багатьох країн (хоча, 

приміром, дисциплінарні штрафи не можуть бути застосовані у Великій 

Британії чи Франції). При цьому вчений зауважує, що застосування штрафів 

до працівників-порушників дисципліни праці має суворо відповідати 

вимогам законодавства, головним чином, використання штрафів 

допускається за наявності двох умов: якщо сума такого штрафу не буде 

перевищувати його максимально дозволений розмір; якщо грошова сума, 

отримана в результаті штрафу, не може бути стягнута для особистих потреб 

роботодавця, уся така сума має бути направлена до фондів трудового 

колективу або на благодійні цілі. Також І.Я. Кисельов звертає увагу на те, 

що в деяких країнах встановлено правило: при оскарженні працівником 

дисциплінарної санкції вона зупиняється до винесення остаточного рішення 

органом, який розглядає спір [137, с. 103–104]. 

Ф.М. Філіна зауважує, що практично в усіх сучасних компаніях існує 

система штрафів і покарань. Окремі керівники вважають, що саме негативна 

мотивація є більш ефективною, аніж позитивна, оскільки вона дисциплінує 

людей, а отже – підвищує працездатність. З іншого боку, вчена зазначає, що 

працівників, які працюють у компаніях, де переважає система негативних 
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економічних засобів забезпечення дисципліни праці, загалом важко назвати 

лояльними, тому в таких компаніях спостерігається висока плинність кадрів 

[138]. 

Зважаючи на широку практику роботодавців щодо штрафування своїх 

працівників, учені відзначають доцільність урегулювання цього питання на 

законодавчому рівні, а саме шляхом внесення до трудового законодавства 

поправок, якими б визначався перелік можливих дисциплінарних 

проступків працівника, за які порушник міг би нести фінансово-правову 

відповідальність, в основному піддавався фінансовим санкціям. При цьому, 

на думку вчених, потрібно встановити та визначити: a) максимальні межі 

штрафів у відсотковому співвідношенні до розміру заробітної плати, яка 

підлягає до виплати; б) види виплат компенсаційного та гарантійного 

характеру, які не повинні враховуватися при визначенні розміру оплати 

праці з метою застосування штрафу; в) встановити особливості процедури 

застосування штрафу, а також визначити напрямки для використання 

грошових коштів, що стягуються з працівника у вигляді штрафу [139, 

с. 233–234]. 

Разом із цим, основними легальними негативними економічними 

засобами забезпечення дисципліни праці потрібно вважати: 

1) зменшення заробітної платні чи позбавлення премій, надбавок та 

інших фінансових заохочень. Якщо виходити з того, що заробітна плата 

працівника, як правило, складається з двох елементів: основної частини 

(ставка) та додаткової мотиваційної (преміальна частина), то можна зробити 

висновок, що негативні наслідки порушення трудової дисципліни 

працівником та встановлення роботодавцем правил, що забезпечують 

дисципліну шляхом негативних для працівника економічних способів, 

можуть бути спрямовані виключно на преміальну частину заробітної плати, 

оскільки, якщо виходити з норм чинного трудового законодавства, до 

ставки не можуть бути застосовні будь-які штрафи та відрахування.  
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З метою врегулювання цього економіко-правового питання на 

кожному підприємстві приймається спеціальний нормативний акт – 

Положення про премії, нормами якого регламентуються причини 

(наприклад, порушення трудового режиму або вироблення мінімальних 

обсягів), порядок та наслідки застосування штрафів і відрахувань із премій 

та прирівняних до них надбавок працівників, на які погоджуються самі 

працівники, підписуючи трудовий договір або контракт. По суті, такі 

штрафи є умовними і стосуються виключно гарантованих премій (процес 

депреміювання), гарантованість яких виражається в тому, що кожен 

працівник може отримати конкретну премію не за особливі заслуги, а за 

виконання правил та стандартів дисципліни праці; 

2) матеріальна відповідальність. У цьому випадку не потрібно плутати 

матеріальну відповідальність зі штрафними санкціями, оскільки означена 

відповідальність у рамках трудового права носить виключно 

компенсаційний, а не карний характер, а разом із тим виконує роль 

економічного засобу забезпечення дисципліни праці. 

Таким чином, забезпечення дисципліни праці за допомогою 

позитивних і негативних економічних засобів в умовах ринкової економіки 

є проявом стародавнього принципу «батога і пряника», який знайшов своє 

місце і в період конкуренції трудового ресурсу: працівник має 

дотримуватися дисципліни праці, оскільки за таку поведінку він отримає 

позитивні економічні наслідки, або повинен дотримуватись дисципліни 

праці, щоби не зазнати негативних економічних наслідків. 

Ефективність застосування економічних засобів забезпечення 

дисципліни праці буде такою лише в тих випадках, коли роботодавець буде 

комбінувати у правилах і стандартах дисципліни праці на відповідному 

підприємстві позитивні та негативні економічні засоби забезпечення: 

застосування як мотивації лише позитивних заходів забезпечення 

дисципліни може призвести до того, що особи, які не можуть досягнути 
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особливих успіхів, будуть позбавлені стимулу дотримуватися необхідних 

мінімальних правил дисципліни праці, в іншому випадку – якщо будуть на 

підприємстві реалізовуватися лише негативні наслідки – виконання 

працівниками правил дисципліни праці буде обмежуватися бажанням не 

порушувати мінімальні правила дисципліни, відповідно, такі працівники 

будуть позбавлені мотивації щодо вдосконалення свого трудового 

потенціалу, здійснювати певні трудові «подвиги» і т. п.  

Подібної думки дотримувалися й інші вчені, які зауважують, що 

застосування негативних стимулів (головним чином, страх перед втратою 

роботи, голодом, штрафами) має розумно поєднуватись із позитивними 

стимулами. Таке має місце в економічно розвинених країнах, в яких 

переважає поетапний перехід від негативних стимулів до позитивних, що, в 

свою чергу, залежить від традицій, які склалися в суспільстві та колективі, а 

також політики керівництва підприємства [140, с. 94–95]. Іншими словами, 

забезпечення дисципліни праці за допомогою економічних засобів має 

реалізовуватися з урахуванням таких почуттів людини, як страх та бажання.  

На практиці, як зазначають фахівці, на багатьох підприємствах схема, 

яку керівництво подає як «преміальну та стимулюючу», по факту є 

«карально-штрафною». До того ж, коли мова йде про негативні економічні 

засоби забезпечення дисципліни праці, головним чином маються на увазі 

фінансові штрафи та відрахування із заробітної плати працівників, 

незважаючи на те, що такі заходи забезпечення дисципліни праці заборонені 

чинним трудовим законодавством (за винятком деяких варіантів 

бухгалтерських утримань, а саме: невідпрацьований аванс, розрахункові 

помилки).  

Слід зауважити, що з психологічної сторони за допомогою системи 

покарання можна досягти досить високого рівня виконавчої дисципліни 

праці, і коли контроль над кимось послаблюється, з’являються групи 

працівників, котрі в робочий час починають байдикувати. Однак тотальне 
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застосування негативних економічних засобів забезпечення дисципліни 

праці може призвести до того, що на підприємстві залишаться працівники 

одного типу, а саме: дисципліновані і ті, що погоджуються з тим, що їм 

наказують, у свою чергу всі ініціативні та творчі працівники в 

короткостроковій перспективі після введення тотальних економічних 

засобів забезпечення дисципліни будуть масово звільнятися. Зважаючи на 

це, можна зробити висновок, що пріоритетність застосування негативних чи 

позитивних економічних засобів забезпечення дисципліни праці на 

конкретному підприємстві прямо залежить від галузі, в якій здійснює свою 

господарську діяльність таке підприємство, від кількості найнятих 

працівників, від організаційної форми підприємства, регіону здійснення 

економічної діяльності тощо. Разом із цим, такі сучасні негативні засоби 

забезпечення дисципліни праці, як штрафи, що накладаються на працівників 

за дисциплінарні проступки за рахунок премій, варто розглядати як 

депреміювання, оскільки вони не в повній мірі за своєю економіко-

правовою природою можуть вважатися дисциплінарними штрафами. Також, 

як зазначають фахівці, застосування засобу депреміювання має відбуватися 

максимально прозоро і гнучко та, на нашу думку, справедливо і 

добросовісно: приміром, за невиправдане запізнення можна штрафувати 

заводських працівників чи фахівців галузі обслуговування, за невироблений 

об’єм – менеджерів відділу продажу, а працівників, зайнятих у творчих 

галузях, виправдано штрафувати лише в результаті недотримання ними 

дедлайнів. До того ж у будь-якому випадку сама процедура депреміювання 

повинна мати місце лише після завершення певного запланованого обсягу 

роботи, а не у процесі його виконання [138]. 

Враховуючи викладене, слід підсумувати, що управління кадрами 

щодо дотримання останніми дисципліни праці вимагає застосування 

відповідних інструментів та методів. Власне забезпечення трудової 

дисципліни частково є управлінською діяльністю за своєю природою. Тому 
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успішному керівнику потрібно розуміти потреби своїх підлеглих та 

запроваджувати певні мотиваційні процеси. З огляду на мотиви працівників 

можливо розробити достатньо ефективну модель забезпечення дисципліни 

праці, використовуючи при цьому широкі можливості поєднання 

економічних засобів із методами переконання та примусу. 

 

 

2.3. Забезпечення дисципліни праці за допомогою організаційних 

заходів 

 

Забезпечення дисципліни праці за допомогою організаційних заходів, 

як правило, спрямоване на ту частину правил і стандартів дисципліни праці, 

яка відповідає за виробничу дисципліну на різних рівнях. Іншими словами, 

за допомогою організаційних методів кожен працівник на підприємстві знає 

коли, де, яким способом та в який строк потрібно виконати свої трудові 

функції, щоб отримати необхідний результат роботи. Так, наприклад, 

Ю.В. Топчеєва зазначає, що організаційні методи забезпечення трудової 

дисципліни є досить дієвими, оскільки дозволяють конкретизувати трудові 

обов’язки працівників різних рівнів. При цьому кожний працівник отримує 

безпосередню вказівку на коло своїх трудових обов’язків та ті межі, за які 

його поведінка в даному конкретному підприємстві, на даній конкретній 

посаді виходити не може. У цьому проявляється «контрольована свобода» 

працівника, який діє в межах наданих йому повноважень, обирає той спосіб 

виконання своїх трудових обов’язків, що найбільше йому підходить, але 

при цьому знає міру дозволеного. При цьому вчена звертає увагу на той 

факт, що до організаційних методів також можна віднести встановлення 

різних нормативів праці: виробничих, економічних тощо, тобто тих 

критеріїв, за якими можна оцінювати ефективність роботи конкретного 

працівника. Відзначається, що встановлені нормативи праці одним своїм 
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існуванням дисциплінують працівника, забезпечуючи необхідний обсяг 

націленості на результат, якого у процесі трудової діяльності йому 

необхідно досягти [121, с. 753–754]. 

Загалом, застосування організаційних заходів у процесі забезпечення 

дисципліни праці тісно пов’язане з питанням організації праці. При цьому 

досягнення дисципліни праці за допомогою заходів її організації можливе 

при знанні витрат різного роду ресурсів, які мінімально і максимально 

припустимо витрачає працівник (чи група працівників) при виконанні 

поставлених завдань. Без знання таких даних не можна проводити 

організаційні заходи як економічного, так і виробничого характеру 

(економічне та виробниче нормування праці), оскільки вони не дадуть 

продуктивного результату: будуть невиправданими чи для працівника, чи 

для роботодавця. Тобто технічне та економічне нормування праці як один із 

основних способів забезпечення дисципліни праці у процесі проведення 

спеціальних організаційних заходів забезпечення дисципліни за умови 

знання середніх витрат ресурсів, їх обґрунтованості буде виражатись як 

основа для розрахунку і врахування показників діяльності підприємства, 

трудового колективу, окремого працівника та оцінки рівня продуктивності 

праці. 

Т.П. Тихомирова, Є.І. Чучкалова зазначають, що раціональний 

розподіл праці забезпечує оптимальну розстановку працівників по робочих 

місцях з урахуванням їх особистих здібностей, професійних та ділових 

якостей, ставлення до праці, що дозволяє підвищити не тільки результати 

праці, але й працездатність, ступінь задоволеності працею і зацікавленості в 

ній, а також знизити стомлюваність і разом із цим сприяє зростанню 

професійних навичок працівників, підвищенню якості їхньої роботи, а 

також зниженню витрат і т. д. [141, с. 20]. 

Таким чином, у широкому сенсі основними завданнями 

організаційних заходів забезпечення трудової дисципліни є: 
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1. Розподіл праці на підприємстві, тобто розмежування діяльності 

працівників у процесі здійснення колективної праці, спільного виготовлення 

продукції та/або виконання певних послуг. За своєю суттю якісний розподіл 

праці дозволяє в результаті створити такі умови праці, в яких кожен 

працівник одного рівня не буде дублювати функції іншого рівня, 

відповідатиме за певне місце виконання роботи, конкретний обсяг 

виконання роботи і т. п., що дозволяє уникнути появи чинників порушення 

дисципліни праці за умови, що розподіл праці на підприємстві реалізується 

оптимально, а саме: на підприємстві нормативно-правовим чином 

регламентується технологічний (залежно від різних факторів, приміром, 

типу підприємства, передбачаються розподіл та закріплення певних 

працівників на тривалий час за виконанням певних технологічних операцій: 

працівник N відливає деталь, працівник M обробляє цю деталь, працівник L 

здійснює оцінку цієї деталі відповідно до певних стандартів), 

функціональний (залежно від специфіки трудових функцій, здібностей 

працівників нормативно-правовим актом будуть визначатися роль та місце 

на підприємстві кожного працівника у процесі виконання ним своїх 

специфічних трудових функцій, при цьому, зважаючи на такі ознаки, як 

колективне, одноосібне виконання таких функцій, самостійне чи за 

допомогою помічника, асистента), професійний (нормативно-правовим 

актом визначається місце кожного працівника залежно від його фахової 

підготовки: посаду юриста займає фаховий юрист, а посаду фінансового 

аналітика фаховий економіст зі спеціалізацією у відповідній галузі) та 

кваліфікаційний (нормативно-правовим актом визначається місце кожного 

працівника залежно від його кваліфікації: працівник N – асистент юриста – 

прикріплюється до працівника M – юриста, який звітує за свою діяльність 

перед начальником юридичного відділу підприємства – працівником L) 

розподіл праці. 
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2. Кооперація праці, тобто об'єднання різних за своєю специфікою 

видів робіт та трудових процесів у стійку систему трудо-правових відносин 

з метою отримання позитивного кінцевого результату від спільної праці.  

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що організаційні заходи, 

спрямовані на забезпечення трудової дисципліни, по суті спрямовуються: 

1) на працівника. Кожен працівник на своєму робочому місці виконує 

постійно закріплені за ним конкретні одну, декілька або комплекс 

різнорідних операцій, або всі операції з приводу приготування конкретного 

виду продукції (виробу);  

2) на трудовий колектив. Група працівників об'єднується для 

спільного і найбільш ефективного виконання комплексу різнорідних та 

групи однорідних трудових операцій. При цьому найбільш ефективною 

колективною формою організації праці є бригада. Отже, на підприємствах 

залежно від змісту виконуваних робіт локальними актами такого 

підприємства можуть передбачатися різні види виробничих бригад (із 

різним рівнем розподілу праці), а саме: спеціалізовані (виконують 

технологічно однорідні види робіт або операції і об'єднують робітників 

однієї професії або спеціальності), комплексні (виконують комплекс 

технологічно різнорідних, але взаємопов'язаних видів робіт та операцій і 

об'єднують робітників різних професій та спеціальностей) [141, с. 24–25]. 

При цьому сам процес економічного та виробничого нормування 

праці як вираження організаційних заходів забезпечення трудової 

дисципліни буде відбуватися відповідно до таких стадій: 

1. Вивчення усіх факторів, які негативно чи позитивно впливають на 

діяльність працівників та їх робочий час, а також прогресивного досвіду 

конкурентів на ринку (чи інших підприємств) у рамках питання 

забезпечення дисципліни праці шляхом застосування організаційних 

заходів. 
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2. Формування виправданих, обґрунтованих і оптимальних прийомів 

та методів виконання трудових функцій працівниками одноосібно та 

колективно, а також оформлення їх у проектах відповідних нормативно-

правових актів. Після ґрунтовного вивчення оптимальних витрат ресурсів у 

результаті нормального виконання працівником своїх обов’язків 

повноважні особи формулюють нормативи праці, тобто стандарти 

виконання працівниками відповідних рівнів, бригад, змін та категорій своїх 

трудових функцій. Такі стандарти, по суті, виражаються в регламентації 

організації та функціонування виробництва: стандартизація витрат часу, 

матеріалів, кількості працівників у змінах, якості виробів і т. п., у результаті 

чого на підприємстві відбувається ефективна розстановка кадрів, а також 

взаємовідношення між певними ланками та конкретними фазами самого 

виробничого процесу. 

Таким чином, організаційні заходи забезпечення дисципліни праці 

будуть ефективно реалізовуватись, якщо в процесі формування виробничих 

та економічних нормативів праці, буде враховуватися питання 

врегулювання таких проблем, як: 

1) своєчасне виконання трудових функцій (організаційні заходи 

забезпечення дисципліни у часі, просторове забезпечення дисципліни). 

Відповідними нормами, які, приміром, можуть передбачатись у посадових 

інструкціях працівників, роботодавець може проектувати час виконання 

працівником своїх трудових функцій за принципом поетапності (перша 

половина робочого дня присвячується працівником вивченню попиту і 

проблем конкуренції продукції на ринку, а наступна – переговорам із 

черговими клієнтами) чи потреби виконання роботи (приміром, відповідати 

на листи по мірі їх надходження протягом години після їх отримання). 

Такий же самий принцип може застосовуватись і до врегулювання часу 

праці трудового колективу, окремих його частин (бригад, змін).  
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Також у відповідних проектах нормативних документів необхідно 

враховувати такі основні питання організації трудового процесу у часі:  

a) виробничий цикл, тобто періодично повторювані операції і трудові 

процеси, зауважуючи при цьому на фактори, котрі впливають на якісні 

показники такого циклу: застаріла апаратура, нові механізми, з якими 

працювати персонал не в повній мірі навчений і т. п.); 

б) фактична тривалість виробничого циклу з урахуванням визначення 

робочого періоду та специфічних перерв у виконанні трудових функцій 

(головним чином, міжопераційні та міжзмінні); 

2) місце виконання трудових функцій (організаційні заходи 

забезпечення дисципліни на місці, певній території). У проектах локальних 

нормативних актів роботодавець може розмежувати структуру 

підприємства за сферами відповідальності та місця виконання робіт 

окремих фахівців або груп працівників. 

Так, складаючи проекти нормативних актів, якими регулюватиметься 

питання організації робочого процесу працівників у просторі, роботодавець 

має враховувати такі аспекти: 

a) загальну структуру підприємства і конкретизацію розміщення 

працівників в офісах з урахуванням плану екстреної евакуації; 

б) принцип прямої залежності виробничої структури підприємства від 

форми організації суб’єкта господарювання, від характеру діяльності 

підприємства, виробничого процесу та обсягів і технічного рівня 

виробництва; 

3) дбайливе ставлення до обладнання, інструментів, оснащення та 

інших матеріальних цінностей підприємства під час безпосереднього 

виконання трудових функцій чи в інший час. Для забезпечення дисципліни 

праці важливим моментом є врегулювання на нормативному рівні питання 

належного використання виробничих потужностей, засобів, а також 

предметів праці. Тому, проектуючи відповідні локальні правила і стандарти, 
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роботодавець має враховувати, серед іншого, таке: фактори, що прямо чи 

побічно вливають на виробничі потужності; правила і стандарти 

використання спеціального обладнання, інструментів, техніки; фонд періоду 

роботи обладнання, інструментів, техніки, за допомогою яких працівники 

виконують свої трудові функції; періодичність амортизації техніки; 

виробничу потужність обумовленого обладнання, інструментів і техніки; 

4) точне виконання своїх трудових функцій, розпоряджень і вказівок 

керівного персоналу. Для будь-якого підприємства важливим є застосування 

певних стандартів виконання працівниками своїх обов’язків (таке не 

стосується творчих груп працівників), особливо тоді, коли продукція 

підприємства має відповідати встановленим державою стандартам, повинна 

ліцензуватися та сертифікуватися. Таким чином, у рамках забезпечення 

дисципліни обумовленими заходами роботодавець має спроектувати 

правила, в яких зазначити вимоги до характеристики результатів робіт 

працівників, або, якщо таке вже регламентується законодавством, зазначити 

відповідний акт (прописати відсилочну норму), відповідно до правил якого 

працівник повинен виконувати свої трудові функції. 

З метою забезпечення дисципліни праці в аспекті якісного виконання 

працівниками своїх трудових функцій роботодавець також може 

спроектувати спеціальний орган або створити спеціальну посаду, 

повноваженнями яких було б здійснення контролю за якістю надання 

послуг, виготовленням певних робіт, що виконуються іншими найнятими 

працівниками. Слід також зазначити, що створення такого органу чи посади 

з контролю якості на підприємстві дозволяє вирішити питання дотримання 

іншими працівниками правил, встановлених виробничими та посадовими 

інструкціями, правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і 

пожежної охорони. 

3. Прийняття спроектованих нормативних актів з кожного елемента 

(та в цілому) належного виконання працівниками своїх трудових функцій та 



161 

 

 

результату такої діяльності, як уже згадувалось раніше, з урахуванням 

впливу технічних, економіко-правових, психофізіологічних, організаційних, 

а також соціальних факторів. 

4. Перевірка та обґрунтоване уточнення норм виконання 

працівниками своїх трудових функцій. У зв’язку зі змінами у законодавстві, 

надзвичайними умовами в економіці та суспільстві, науково-технічному 

прогресі, у зв’язку із виявленням неефективних, невиправданих норм чи 

таких, що прямо шкодять або працівнику, або роботодавцю, на підприємстві 

постійно і своєчасно переглядаються та, відповідно, за потреби змінюються 

нормативи праці. 

5. Контроль за дисципліною працівників та побудова організаційних 

структур керівництва підприємством. Встановлення контролю за трудовою 

діяльністю працівника може реалізуватися у таких формах: людський 

контроль (ревізії, безпосередній нагляд); технічний контроль (фото- і 

відеоспостереження, відстеження мережі, телефону тощо). 

Таким чином, організаційні заходи, спрямовані на забезпечення 

дисципліни праці, існують двох видів: 

1. Базові організаційні заходи. Організаційне упорядкування праці як 

засіб забезпечення її дисципліни тісно пов'язане із нормуванням праці, 

виходячи, головним чином, із завдань самих заходів. У свою чергу, 

базовими організаційними заходами забезпечення дисципліни праці будуть 

такі заходи, без яких існування оптимальної дисципліни праці є 

неможливим: наприклад, не може існувати трудова дисципліна на 

підприємстві, на якому не буде регламентовано стандарти виготовлення 

продукції, час праці кожного працівника і т. п. 

Так, можна зробити висновок, що основними організаційними 

заходами забезпечення трудової дисципліни є заходи базисного 

упорядкування, унормування самої праці. При цьому, проводячи паралель 

між основними об'єктами нормування праці та основними об’єктами 
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організаційних заходів забезпечення трудової дисципліни, можна 

стверджувати, що до них можна віднести наступні об’єкти: 1) витрати 

робочого часу на виконання елементів виробничого процесу (норми часу); 

2) кількість одиниць продукції (роботи), яка може бути виготовлена 

(виконана) одним або групою робітників за одиницю робочого часу за 

певний період (норми виробітку); 3) кількість виробничих об'єктів 

(верстатів, агрегатів, робочих місць), які має обслуговувати один або група 

робітників (норма обслуговування); 4) чисельність персоналу, необхідна для 

виконання певного обсягу робіт (норми чисельності); 5) чисельність 

працівників, підпорядкованих одному керівникові (норми керованості). 

Крім того, об'єктами нормування можуть бути час відпочинку протягом 

зміни, швидкість робочих рухів, витрати фізичної енергії працівників тощо 

[141, с. 72]. 

2. Похідні (додаткові) організаційні заходи. Як додаткові 

організаційні заходи забезпечення дисципліни праці проводяться, як 

правило, ревізійні заходи чи заходи, спрямовані на «оздоровлення», 

оптимізацію трудової дисципліни. Основна мета проведення таких заходів 

залишається такою самою: забезпечення дисципліни праці, проте 

з’являються й інші дві другорядні мети: 

1) ліквідація проблемних чинників, що зумовлюють порушення 

дисципліни праці на підприємстві, які не охоплюються базисними 

організаційними заходами. Такі чинники можуть впливати на конкретне 

підприємство у цілому чи на частину трудового колективу, конкретного 

працівника, набувати популярності, розумітись як «норми поведінки» в 

силу зародження чи відродження певних негативних традицій або в силу 

ефективності впливу на працівників окремих екстраординарних чинників 

порушення, якими є, приміром, світова економічна криза, рецесія, 

банкротство підприємства, надзвичайний стан у державі і т. п. Тобто такі 
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заходи будуть спрямовані на викорінення специфічних для певного періоду 

часу порушень дисципліни праці; 

2) удосконалення дисципліни праці. Створивши певні економічні чи 

виробничі нормативи праці, роботодавець методами аналізу ефективності 

діяльності підприємства може дійти висновку про відсутність в окремих із 

них обґрунтованості, оптимальності чи економіко-соціальної потреби. 

Відповідно, реалізація додаткових організаційних заходів також може мати 

місце у процесі коригування, удосконалення існуючих нормативів в 

організації праці, оскільки неефективні, невиправдані організаційні заходи 

забезпечення дисципліни праці можуть бути додатковим чинником її 

порушення працівниками, які втратять відчуття справедливості у 

регламентованих правилах та принципах трудової дисципліни на 

підприємстві. Так, перед реалізацією додаткових організаційних заходів 

забезпечення дисципліни праці повноважні особи повинні глибоко 

проаналізувати стан дисципліни праці на конкретному підприємстві, 

вивчити потребу в таких заходах та визначити, в якій мірі, яким способом та 

до якої саме проблеми такі заходи мають застосовуватися. 

 

 

2.4. Застосування методів примусу та переконання під час 

забезпечення дисципліни праці 

 

У тих випадках, коли забезпечення дисципліни неможливе на 

добровільних засадах, воно має відбуватися шляхом примусу, тобто, як 

відмічає Ю.В. Топчеєва, за допомогою такого методу впливу, який 

забезпечує здійснення дій окремими суб’єктами права всупереч їх волі. 

Примус застосовується як крайній прояв влади і допустимий при суворо 

визначених умовах, що передбачені законодавством про працю. При цьому 

примус має бути обґрунтованим і мати на меті виховання: бути гуманним, 
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залежати від характеру і мотивів поведінки, особистості порушника, а також 

від наслідків правопорушення [121, с. 756]. 

Подібну думку висловлює також І.В. Гущин, який вважає, що 

правовий примус під час забезпечення дисципліни праці є таким методом 

впливу, який забезпечує здійснення тих чи інших дій суб'єктів права 

всупереч їх волі і реалізується через застосування керівником своїх владних 

повноважень, зважаючи на особливості застосування цього методу, а саме: 

1) примус застосовується щодо працівників, які, перебуваючи у трудових 

правовідносинах, із власної вини порушують прийняті на себе трудові 

обов'язки; 2) примусові заходи застосовуються лише за порушення 

трудових обов'язків, які встановлені законом чи у трудовому договорі (якщо 

такі обов’язки не суперечать законодавству); 3) дисциплінарна 

відповідальність працівників за невиконання або неналежне виконання 

трудових обов'язків постає перед організацією як стороною трудового 

договору (інтереси якої представляє роботодавець) [45, с. 13]. 

Якщо виходити з того, що вплив може здійснюватися у безпосередній 

та опосередкованій формах, то варто звернути увагу на те, що примус, як 

метод забезпечення дисципліни праці, здійснює свій вплив не лише в 

результаті того, що працівник порушив правила та стандарти трудової 

дисципліни. Безпосередньо примус впливає на працівника та на стан 

забезпечення дисципліни праці у трудовому колективі, коли працівник 

порушив таку дисципліну і в результаті цього несе дисциплінарну 

відповідальність. Опосередкований же вплив на працівника і колектив має 

місце й тоді, коли ні до кого з них ще не застосовується примус, проте вони 

всупереч своїй волі вимушені дотримуватися дисципліни з тим, щоб не 

зазнати негативних примусових заходів у майбутньому (прояв негативного 

стимулу). 

Загалом слід зазначити, що примус як один із найважливіших 

способів забезпечення дисципліни праці останнім часом зазнав певних змін, 
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в основному щодо підходів до його застосування. Т.Г. Озернікова зауважує, 

що прояв форм примусу до праці в сучасних умовах можна конкретизувати 

такими характеристиками: прямий примус до праці практично відсутній; 

ідеологічний примус до праці відсутній загалом (вчена вважає, що має місце 

ціннісно-нормативний хаос та ціннісний вакуум; розвивається додатковий 

економічний примус до праці; зберігаються окремі елементи 

адміністративного примусу; зберігається і навіть посилюється 

технологічний примус до праці. Також вчена аргументовано і цілком 

виправдано підкреслює, що децентралізація управління працею в умовах 

реформ призвела до посилення примусу до праці на рівні підприємства
 
[142, 

с. 100–110]. 

З усіх існуючих форм примусу і тих, які мали місце у процесі 

становлення вітчизняного інституту дисципліни праці, найбільш 

виправданим є економічний примус, що базується на можливості понесення 

працівником у разі порушення ним дисципліни праці економіко-юридичної 

відповідальності (коли інші методи є невиправданими). Така 

відповідальність виявляється у пониженні працівника за посадою без 

збереження заробітної плати, зниженні заробітної плати без пониження за 

посадою, позбавленні премій, надбавок. Виправдане, добросовісне 

погіршення економічного становища працівника може дієво 

продемонструвати працівнику реальність негативних наслідків, яких може 

зазнати порушник дисципліни праці, може спровокувати його на роздуми та 

на здійснення реабілітаційних дій. 

Разом із цим, примус проявляється у застосуванні заходів 

дисциплінарного стягнення, реалізація яких власне є одним із центральних 

методів примусу. В.Е. Теліпко та О.Г. Дутова зазначають, що під поняттям 

«дисциплінарне стягнення» потрібно розуміти передбачену законом, 

дисциплінарними статутами або положеннями про дисципліну особливу 

міру впливу, що застосовується компетентним суб’єктом (вищестоящим 
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органом чи безпосередньо роботодавцем) до працівника в результаті 

порушення таким працівником трудової дисципліни [143, с. 285].  

Таким чином, під дисциплінарним стягненням доцільно розуміти 

передбачений відповідними нормами захід примусового впливу на 

працівника-порушника (головним чином, догана, дисциплінарне 

відсторонення від роботи, зниження кваліфікації на один розряд, 

дисциплінарний штраф, дисциплінарне звільнення), в результаті якого 

такий працівник зазнає негативних наслідків (головним чином, 

економічного та статусного характеру), з метою забезпечення трудової 

дисципліни. 

Необхідно відмітити, що застосування методу покарання, як 

зазначають біхевіористи, безперечно є найбільш бажаним способом 

стимулювання, «хоча він майже ніколи не діє»[144, с. 100]. Все більше стає 

зрозумілою для роботодавців і керівників та обставина, що покарання 

працівника за порушення дисципліни праці, як правило, не стимулює його 

до її дотримання, а до того, щоб вдосконалювати методи порушення для 

того, щоб у подальшому, порушуючи таку дисципліну, не бути викритим у 

цьому. Якщо при цьому покарання саме по собі для порушника є чимось 

новим та несподіваним, то в подальшому наступні покарання лише зроблять 

такого працівника менш чутливим до них, а саме вчинення порушень 

дисципліни, по суті, може перетворитись у перспективі на його звичку [144, 

с. 103]. Саме тому вбачається необхідність у переході забезпечення 

дисципліни праці від примусових до заохочувальних заходів, тобто 

здійснити «конвертацію» мотивацій та стимулів працівника з менш 

ефективних до більш оптимальних, проте тоді, коли таке є об’єктивно 

виправданим. 

Разом із цим, коли для застосування методу примусу немає підстав, 

його застосування внаслідок певної форми недотримання дисципліни праці 

не передбачається нормативними актами чи його застосування не було б у 
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повній мірі справедливим з позиції трудового права, роботодавець чи 

повноважений орган адміністрації може вдатися до використання методу 

переконання (хоча, як відзначає Ю.В. Топчеєва, метод переконання має 

бути застосовним і тоді, коли використовується метод примусу) [121, 

с. 756]. 

Варто зазначити, що в теорії трудового права з приводу поняття 

правового переконання в дотриманні трудової дисципліни майже відсутні 

будь-які конфлікти дефініцій: головним чином, можна зазначити, що в 

широкому сенсі метод переконання є спеціальним методом забезпечення 

дисципліни праці, який полягає, насамперед, у повсякденній індивідуальній 

виховній роботі та економічній зацікавленості працівника і роботодавця в 

кінцевих результатах праці [145]. При цьому, якщо деталізувати правову 

природу цього методу, можна дійти висновку, що в доктрині трудового 

права є певні розбіжності у його розумінні, зокрема: 1) розуміння методу 

переконання через спосіб стимулювання. Прибічником такого розуміння 

означеного методу є, приміром, І.В. Гущин, який вважає, що переконання – 

це метод впливу, стимулюючий суб'єкта права до такої поведінки, яка 

відповідає його волі. Переконання спрямоване на виховання свідомості 

працівників, але залежить від їх юридичної грамотності: чим вища правова 

культура працівників, тим вища їх свідомість, розуміння значення законів і 

чітке їх дотримання [45, с. 13; 146, с. 288]; 2) розуміння методу переконання 

через поєднання із методом виховання. Зокрема, Л.П. Грузінова та 

В.Г. Короткін вважають, що метод переконання – це спосіб виховного 

впливу на працівників [147, с. 125]. 

На думку Ю.В. Топчеєвої, поняття переконання має два значення: 

1) це процес впливу людини, колективу на людину, колектив, групу 

працівників; 2) переконання – це особливий стан свідомості, впевненість в 

істинності знань, що базується на розумінні закономірностей дійсності. 

Вчена звертає увагу на низку видів переконань (політичні, економічні, 
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правові, естетичні та ін.), однак зауважує, що у трудових відносинах 

важливі, перш за все, правові та економічні переконання, на які в основному 

і впливає роботодавець [121, с. 756]. 

Варто зважити й на те, що у вітчизняній доктрині трудового права 

існують і такі наукові позиції, відповідно до яких переконання недоцільно 

розглядати як самостійний метод забезпечення дисципліни праці. Так, 

приміром, А.В. Пшонка, розглядаючи дисциплінарну відповідальність 

прокурорів, зазначає, що переконання не слід розглядати як самостійний 

метод забезпечення дисципліни прокурорів, оскільки «переконати» означає 

змусити повірити у щось чи змусити зробити що-небудь, а також схилити 

до якогось рішення. Автор наголошує, що йому важко уявити ситуацію, 

коли прокурора змушують повірити в необхідність здійснення діяльності 

відповідно до професійних стандартів, а так само поводитися 

дисципліновано, адже, якщо особа внаслідок певних причин вважає 

неприйнятними для себе професійні стандарти або не усвідомлює, не 

розуміє їх глибокого змісту і значення для прокурорської діяльності, не має 

твердого погляду (самостійного переконання) на необхідність ними 

керуватися, вона просто не може займати прокурорські посади [148, с. 9].  

Вважаємо, що метод переконання є самостійним методом 

забезпечення дисципліни праці і може мати місце у будь-якому випадку (за 

винятком певних логічних випадків унеможливлення його застосування), 

оскільки навіть із випадком прокурора може виникнути потреба у 

переконанні його не палити у відведених місцях і т. п., тобто у тих 

випадках, коли він порушує дисципліну праці таким чином, що з цього не 

можна зробити висновок про його професійні якості. Більше того, із 

запропонованою позицією А.В. Пшонки неможливо погодитись, якщо 

розглядати способи реалізації чи прояв методу переконання в їх сучасному 

розумінні. Так, приміром, В.В. Волинець зауважує, що не можна не 

враховувати, що сьогодні, крім розповсюджених засобів переконання, 
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поширення набули різноманітні семінари, тренінги тощо [149, с. 94]. Відтак, 

участь прокурора у тренінгу чи, приміром, семінарі не буде вказувати на 

його професійну непридатність, а навпаки.  

Також варто звернути увагу й на те, що поняття методу переконання 

часто розглядається лише через призму різних стимулів і мотивацій 

працівника роботодавцем. Зокрема, Г.Б. Шишко зазначає, що правовим 

засобом реалізації методу переконання є заходи заохочення, передбачені 

трудовим законодавством і локальними нормативними актами. Вчений 

звертає увагу на те, що у цьому сенсі в реалізації методу переконання у 

процесі забезпечення трудової дисципліни відіграє важливу роль юридична 

служба на підприємстві, роль якої полягає в тому, щоб спільно з іншими 

службами розробити та застосовувати найбільш ефективні методи 

стимулювання праці [145]. Не можна не погодитись із думкою вченого, 

проте вважаємо, що недоцільно ігнорувати і той факт, що метод правового 

переконання виходить із основ психології, риторики та філософії, про що 

іноді забувають вчені, формулюючи дефініцію зазначеного поняття.  

Важливо звернути увагу на те, що переконання у психології, риториці 

та філософії забезпечується, головним чином, висловлюванням аргументів: 

тоді, коли власні аргументи з приводу певного факту чи ситуації є 

слабкішими, ніж аргументи з приводу цього іншої особи, особа зі слабкими 

аргументами починає сприймати аргументи більш сильніші, однак за умови, 

якщо вона буде вільна для об’єктивного сприйняття аргументацій. Тобто 

метод правового переконання під час забезпечення дисципліни праці 

забезпечується об’єктивною аргументацією в корисності для самої особи чи 

для неї та суспільства в дотриманні правил і стандартів трудової 

дисципліни, на яку вона може відреагувати або позитивно, або негативно. 

На нашу думку, найближче розуміє юридичну природу правового 

переконання під час забезпечення дисципліни праці В.В. Волинець, який 

зауважує, що метод переконання є методом, що виражається в активному 
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впливі на свідомість людини і тим самим на її поведінку. Так, і працівник, і 

роботодавець, на думку вченого, повинні мати тверді погляди, що 

полягають в усвідомленні необхідності дотримуватися приписів правових 

норм, котрі визначають внутрішній трудовий розпорядок, а також 

організовувати свою поведінку [149, с. 93–94].  

Щодо основних елементів, які охоплюються змістом правового 

переконання, то варто зауважити, що такими є [121, с. 756]: 1) правові 

потреби – потреби в порядку, організованості, справедливості, повазі, у 

визнанні з боку роботодавця, громадських організацій, товаришів по службі, 

у правді, гласності, у дотриманні законів та правовому захисті; 2) вольові 

властивості особистості – готовність протидіяти всім, хто порушує 

законодавство, не виконує своїх обов’язків, перевищує свої права на шкоду 

оточуючим, готовність захищати правопорядок; 3) правові знання – знання 

законів, закономірностей розвитку правових відносин, правових теорій, але 

не всіх, а лише знання основних ідей, принципів, які входять до світогляду; 

4) правові цінності – сукупність цінностей, приміром, таких як 

справедливість, рівність, свобода, законність, порядок, правда; 5) правові 

установки (такі, як закон) – важлива умова нормального суспільного життя, 

необхідність боротися з усіма, хто порушує закон; законне використання 

всіх своїх прав; необхідність виконувати всі свої обов’язки якісно і 

сумлінно; необхідність боротися за права і т. п. 

Потрібно також зазначити, що метод переконання прямо 

передбачається українським законодавством про працю, головним чином, 

зважаючи на правовий зміст ч. 1 ст. 140 КЗпП України, хоча ні в Кодексі, ні 

в інших законодавчих актах не розкривається юридична природа цього 

поняття. Також у трудовому законодавстві містяться норми, в яких 

застосування методу переконання визначається як обов’язок: у ст. 29 КЗпП 

України, ст. 5 Закону України «Про охорону праці» [150] прописується 

обов’язок роботодавця ще до укладання трудового договору з працівником 
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проінформувати його під розписку про умови праці та про наявність на його 

робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не 

усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на 

пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і 

колективного договору (по суті, обов’язок роботодавця щодо проведення 

обов’язкового інструктажу). 

Таким чином, функціями засобів переконання у трудовому праві 

відповідно є напрями впливу одного суб’єкта на поведінку інших з метою 

оволодіння останніми зразками поведінки, що відповідають загальному 

напряму – належному виконанню зобов’язань за трудовим договором. 

Тобто метод переконання під час забезпечення дисципліни праці впливає на 

суб’єктивне ставлення працівника та роботодавця до дотримання трудової 

дисципліни, зокрема: 1) у працівника з’являються внутрішні установки, які 

полягають в усвідомленні ним необхідності сумлінно працювати, належним 

чином виконувати обов’язки, визначені трудовим договором чи контрактом; 

2) роботодавець залучає працівника до співробітництва; 3) роботодавець 

спонукає працівника до конкретних позитивних дій, які, з одного боку, є 

прийнятними для роботодавця, а з іншого – такими, що відповідають 

нормативним установленням, у тому числі положенням, що витікають із 

трудового договору.  

Тобто за допомогою засобів переконання щонайперше здійснюється 

інформування сторін про свої права та обов’язки, а потім досягається 

забезпечувальний ефект [149, с. 94]. 

На відміну від методу примусу, метод переконання є більш 

економічно вигідним для роботодавця, хоча, безперечно, з першого погляду 

складається інша думка: для переконання працівника витрачається низка 

ресурсів (час, праця штатного чи позаштатного лектора, фінанси і т. п.), а в 

результаті примусу роботодавець може позбавити працівника премій, 

надбавок та, вийшовши за рамки законодавства, накласти на нього штрафи. 
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Якщо зважити на те, що за переконаним працівником у користі дотримання 

дисципліни праці не потрібно встановлювати суворий контроль (наймати 

охоронців чи наглядачів за працею, поповнювати штат служби 

інформаційної безпеки, встановлювати камери відеоспостереження, 

відслідковувати дані, які пересилалися чи отримувалися з персонального 

комп’ютера працівника на робочому місці і т. .), а сама якість і 

оптимальність виконання трудових функцій «переконаного» працівника є 

близькими до встановлених стандартів чи навіть є зразковими, прямо 

відображаються на доходах, іміджі, близькій чи далекій перспективі 

економічного росту, висновок щодо користі такого методу змінюється. 

Іншими словами, витрачаючись на метод переконання працівника, 

роботодавець прямо інвестує в економічну стабільність свого підприємства 

та паралельно убезпечує такого працівника та його колег від травматизму і 

нещасних випадків, які можуть статися в результаті порушення дисципліни 

праці чи навіть від екологічних катастроф і т. п. (залежно від напрямків 

діяльності підприємства). 

Подібну думку висловлює В.В. Волинець, який зазначає, що для 

усунення порушень трудових прав чи для забезпечення їх реалізації часто 

достатньо переконати особу у протиправності її дій, роз’яснити їй 

відповідні норми трудового законодавства, оскільки інші засоби (зокрема 

примусові) можуть дати абсолютно протилежний результат. Вчений 

підкреслює, що саморегулювання поведінки сторонами трудового договору 

є важливим засобом, що сприяє самостійному та сумлінному виконанню 

взятих ними на себе зобов’язань, бо в такому разі є можливість виключити 

зайві механізми контролю, позбутися певних небажаних психоемоційних 

напружень у відносинах між ними, що сприятиме підвищенню ефективності 

праці в цілому і що, по суті, є доволі актуальним питанням діяльності 

підприємств в умовах ринкової економіки, коли працівники повинні мати 
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переконання в економічній вигоді та доцільності тих чи інших заходів [149, 

с. 94–95]. 

Саме тому І.В. Лазор наголошує на потребі прямої легалізації в 

трудовому законодавстві методу переконання як засобу забезпечення 

дисципліни праці, який має, на думку вченого, в обов'язковому порядку 

застосовуватися як первинний вплив на працівника з метою забезпечення 

його правомірної поведінки. Нормативно слід вказати основні елементи 

методу переконання: а) інформаційний; б) організаційний. Інформаційний 

елемент переконання особливо актуальний перед фактичним прийняттям 

працівником на себе певних зобов'язань, тому необхідно у межах інституту 

дисципліни праці на законодавчому рівні закріпити обов'язок роботодавця 

застосовувати інформаційні засоби на стадії укладення трудового договору 

з кожним працівником. Слід також передбачити обов'язкове попереднє 

застосування методу переконання при дисциплінарному звільненні 

працівника за систематичне невиконання без поважних причин своїх 

трудових обов'язків [4, с. 14]. Уявляється можливим підтримати пропозиції 

науковця. 

Дослідження наукових позицій щодо проблем застосування методів 

переконання та примусу приводить до висновку, що названі методи є 

превалюючими у сфері забезпечення дисципліни праці. Більш того, саме за 

їх допомогою досягається стан дотримання дисципліни праці на 

конкретному підприємстві тощо. Проте вірним є і наступне твердження, а 

саме: оскільки наука трудового права перебуває в постійному розвитку, на 

який впливають процеси глобалізації та адаптації національного 

законодавства до міжнародних стандартів, особливої актуальності почали 

набувати й інші методи забезпечення дисципліни праці, зокрема 

економічний та організаційний, а також методи виховання та 

перевиховання. У зв’язку з цим на практиці не слід нехтувати 

можливостями інших методів. 
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2.5. Значення методів виховання та перевиховання у забезпеченні 

трудової дисципліни 

 

У доктрині трудового права зазначається, що правові аспекти 

трудового виховання є невід’ємною частиною єдиної цілісної проблеми. 

Так, радянський вчений В.М. Лебедєв, досліджуючи питання методів 

виховання у процесі забезпечення дисципліни праці, зауважував, що норми 

радянського трудового права, які забезпечують формування особистості 

працівника нового типу, не можна зводити до інституту «дисципліни 

праці», оскільки це більш широка єдина динамічна система, яка має 

загальний предмет регулювання, цілі (завдання); приводить в дію 

специфічний механізм правового впливу; опосередковує комплекс методів, 

що органічно поєднуються у практиці трудового виховання працівників та 

службовців. При цьому вчений підкреслив, що значних успіхів у 

забезпеченні дисципліни праці домагаються, насамперед, у тих виробничих 

колективах, де «досліджуються й враховуються особливості особистості 

працівника, застосовується індивідуальний підхід до виховання робітників і 

службовців» [151, с. 62]. 

Так, якщо під терміном «метод виховання у забезпеченні трудової 

дисципліни» доцільно розуміти комплекс правових, економічних, 

педагогічних та психологічних способів, які застосовуються до працівника 

(чи кандидата на заміщення вакантної посади, для допущення заміщення 

якої йому потребується пройти спеціальну підготовку, інструктаж, тренінги 

і т. п.) для того, щоб у майбутньому, виконуючи свої трудові функції, він не 

вчиняв порушення дисципліни праці, то під поняттям «метод перевиховання 

у забезпеченні трудової дисципліни» потрібно розуміти комплекс наведених 

способів щодо працівника з метою переконання його в тому, що порушення 

дисципліни праці, допущене раніше, є негативним явищем, негатив якого 

може виражатись у різноманітних непозитивних наслідках. 
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З теоретичної сторони питання щодо застосування  цього методу на 

практиці потрібно відмітити як певний доктринальний конфлікт, що полягає 

у визначенні засобів правового виховання у процесі забезпечення 

дисципліни праці, які деякими вченими розглядаються як окремі методи. 

Варто звернути увагу на ту обставину, що по суті окремі засоби виховання 

та перевиховання можуть також виступати самостійними методами, 

зважаючи на те, що вони будуть охоплювати власні способи забезпечення 

такої дисципліни. 

Так, вважаємо, що основними способами забезпечення дисципліни 

праці в разі застосування методу виховання чи перевиховання доцільно 

вважати:  

1. Переконання. По суті, переконання як спосіб забезпечення 

дисципліни праці методами виховання і перевиховання полягає у тому, що 

роботодавець може організовувати різного роду лекції, семінари, тренінги, 

курси підвищення кваліфікації, можливості для отримання нової супутньої 

освіти тощо, при участі в яких працівники можуть змінити своє поточне 

ставлення до правил і принципів дисципліни праці. Незалежно від того, є 

зазначені заходи пропагандистського чи освітнього характеру, вони в першу 

чергу спрямовуються на поглиблення знань працівника у конкретній сфері, 

в результаті чого у нього може змінитися думка з приводу того чи іншого 

негативного вчинку, який він здійснює.  

Подібну думку висловлюють Н.В. Молоткова та С.В. Баранова, які 

наголошують на тому, що сама по собі освітня діяльність, співіснуючи в 

рамках певної культури, являє собою спосіб передачі накопиченого досвіду, 

зразків поведінки, мислення, норм, цінностей від одного покоління до 

іншого, що дозволяє транслювати культуру [152, с. 96]. 

Прикладом цьому можуть бути організовані роботодавцем тренінги на 

тему рівних можливостей та толерантності. Шляхом оновлення своїх знань 

при участі в таких заходах працівники можуть змінити свої життєві позиції 
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з приводу тих чи інших питань, які заважали їм виконувати певні правила і 

стандарти трудової дисципліни: приміром, окремі працівники ігнорували 

певні розпорядження свого керівника в силу того, що той був іншої релігії, 

«раси», національності і т. п. Такі позиції працівників і, відповідно, такі їх 

дисциплінарні вчинки були наслідком того, що вони не володіли 

об’єктивними знаннями про однаковість природи людини та корисність, 

нормальність різноманіття поглядів, культур і т. п., з одного боку, та 

відсутність логічного зв’язку між працею та якимись суб’єктивними чи 

об’єктивними непрофесійними характеристиками працівника – з іншого. 

Тобто саме організація пропагандистських та освітніх заходів виховання і 

перевиховання працівників шляхом переконання може змінити позиції 

працівників щодо їх принципових поглядів, які заважали їм дотримуватися 

дисципліни праці. 

2. Примус. Полягає у тому, що застосування дисциплінарних санкцій 

до працівника в першу чергу здійснюється не з метою його покарання, а 

перевиховання, переконання в тому, що його вчинок є негативним не лише 

для роботодавця, але й для самого порушника. 

Необхідно зауважити, що як спосіб виховання працівника примус 

широко застосовується з моменту виникнення підневільної праці і був 

успішно інтегрований у рамках найманої праці. Останнім часом примус як 

спосіб виховання дисципліни праці успішно використовувався в рамках 

трудового законодавства колишнього СРСР (дисциплінарні та 

адміністративні санкції, кримінальне покарання), у модифікованій формі він 

зберігається й донині: можливість понести відповідальність за прогули, 

неналежне виконання трудових функцій тощо у формі, приміром, догани чи 

звільнення виховним чином впливає на свідомість працівника, що 

відображається у його позитивних активних чи пасивних діях. 

Примус є специфічним способом забезпечення дисципліни праці 

також і для перевиховання, зважаючи на те, що перша догана для 
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працівника спрямована на зміну в ньому рівня свідомого ставлення до 

правил і принципів дисципліни праці: зазнавши дисциплінарного стягнення, 

працівник переконується в тому, що порушення ним дисципліни може 

призвести до реальних негативних наслідків, головним чином, він розуміє 

реальність його звільнення за повторюваність порушення із відміткою про 

причину звільнення у трудовій книжці. При цьому, крім статусних, 

організаційних проявів примусу, що перевиховним чином впливають на 

свідомість і поведінку працівника, особливим проявом примусу в 

перевихованні є економічний примус: позбавлення працівника премій, 

надбавок, мотиваційних пільг тощо в результаті порушення ним дисципліни 

праці буде більш ефективно впливати на його свідомість, оскільки саме 

розуміння залежності рівня його доходу від дотримання ним трудової 

дисципліни у майбутньому є найбільш ефективним виховним способом у 

процесі забезпечення трудової дисципліни.  

3. Стимулювання. Як спосіб виховання, стимулювання може 

відігравати важливу роль. Статусне та економічне стимулювання, як 

правило, пов’язуються між собою (підвищення заробітної плати є прямим 

наслідком підвищення працівника у посаді), що в більшості випадків 

здійснює найбільш оптимальний виховний вплив на працівника. 

Прикладом суто економічного стимулювання праці найманих 

працівників у процесі їх виховання щодо дотримання трудової дисципліни є 

концептуальність премій, яка базується на таких показниках, як якість 

виконання працівником його трудових функцій, фактичне дотримання 

різних нормативів праці (економічних, організаційних, виробничих), стаж 

праці, стаж добросовісного виконання працівником своїх трудових функцій 

(важливо відзначити в нормативних актах не лише користь для працівника 

від тривалого безперервного стажу працівника на підприємстві, але й 

якісних характеристик такого стажу: відсутність дисциплінарних санкцій і 

т. п.). Так, роботодавець у положеннях про преміювання та в умовах 
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трудових договорів із працівниками може визначити, зокрема, таку систему 

оплати праці, як гарантована виплата мінімальної заробітної платні та 

високих премій, сукупність яких робить сумарну заробітну плату 

працівника конкуруючою на ринку праці. Отже, формування такого 

стимулу, безперечно, виховним чином буде впливати на працівника: він 

буде щомісяця отримувати гарантовану заробітну плату, проте також і 

намагатися дотримуватися дисципліни праці з метою отримання разом зі 

ставкою високої премії. Відтак, можливість значного збільшення свого 

доходу буде прямо відображатися на позитивному прогресі процесу 

виховання у працівника реального бажання дотримання дисципліни праці. 

У свою чергу стимулювання працівника як спосіб його перевиховання 

в питанні забезпечення ним дисципліни праці, серед іншого, пов’язане як із 

питаннями мотивації в уникненні отримання ним повторної дисциплінарної 

санкції у майбутньому, результатом якої може стати звільнення чи 

погіршення фінансового стану через чергову втрату премії, так і бажання не 

порушувати дисципліну, щоб не понести відповідальність, яку реально 

поніс його колега. Тобто перевиховання, що реалізується через 

стимулювання, проявляється у формі позитивного впливу на свідомість 

порушника та свідомість його колег, які також можуть змінити своє 

ставлення до правил і принципів трудової дисципліни в результаті 

переконаності у реальності таких санкцій. 

4. Контроль. Факт існування реального контролю на підприємстві за 

виконанням працівниками правил і принципів трудової дисципліни прямо 

впливає на виховання у працівників потреби у дотриманні дисципліни, 

оскільки в результаті контролю вони можуть бути викриті у порушенні або 

відмічені як такі, що добросовісно виконують свої трудові функції. 

Ю.В. Топчеєва зазначає, що контроль має багато видів та форм 

вираження, які впливають на різні аспекти управління, яке включає в себе і 

забезпечення та зміцнення трудової дисципліни. Як система дій він включає 
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відповідні елементи, до яких можна віднести мету контролю, принципи 

його здійснення (об’єктивність; системність; систематичність і 

регулярність; оперативність; дієвість; масовість та вибірковість; гласність; 

плановість; економічність; науковість; ефективність), об’єкт, суб’єкт (усі 

працівники підприємства або окремі працівники, щодо яких прийнято 

рішення керівництвом підприємства проконтролювати дотримання ними 

трудової дисципліни) та предмет контролю, способи здійснення (наприклад, 

запровадження ведення журналу обліку робочого часу; блокування 

комп’ютера та/або телефонної мережі від можливості його використання в 

особистих цілях; обмеження особистих розмов по мобільних телефонах), 

функції контролю [153, с. 527–530]. 

Особливою формою контролю працівників є їх атестація, контроль 

знань у різних професійних (наприклад, стандарти продукції, механізми 

виконання роботи, правила дорожнього руху) і непрофесійних питаннях 

(знання з охорони праці, правил пожежної, санітарної безпеки та загальної 

безпеки виробництва). Впевненість у тому, що в будь-який момент 

працівника можуть попросити пройти контроль знань, результати якого 

вплинуть на допущення його до праці, премію й інші пільги, буде прямо 

сприяти тому, що працівник намагатиметься поглиблювати необхідні 

знання, ознайомлюватися з правилами внутрішнього розпорядку, 

відповідними інструкціями, наказами і розпорядженнями, які стосуються, 

зокрема, і дисципліни праці. 

Також виховним чином на працівника впливає технічний і людський 

контроль за дотриманням ним дисципліни праці. Ефективність виховного 

впливу такого контролю стосується як офісних працівників, так і зайнятих у 

виробничій сфері, проте, зважаючи на популяризацію у світі соціальних 

мереж та інтеграції віртуального спілкування в реальне життя, особливо 

актуальним питання такого контролю є для працівників, які працюють за 

персональними комп’ютерами з виходом у мережу Інтернет. Це 
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виправдовується тим, що працівники замість виконання своїх трудових 

обов’язків по декілька годин свого робочого часу витрачають на особисте 

спілкування, на пошук вільної інформації для власної обізнаності на 

окремих сайтах або ж відволікаються на короткочасне віртуальне 

спілкування, що негативно відображається на якості їх праці (це не 

стосується працівників, що зайняті, як правило, у сферах маркетингу, веб-

менеджменту, журналістики, соціологічних досліджень і аналітики та у 

сферах продаж). Так, попередивши працівників про такі заходи, 

роботодавець може встановити програмний контроль (приміром, програми 

Microsoft System Center Configuration Manager, Microsoft System Center 

Operation Manager, LaneCat, NeoSpy, Net Spy Pro) за діяльністю працівника: 

на які веб-сайти він заходить, скільки часу витрачає на кожен із них та 

наскільки негативно це впливає на результативність виконання працівником 

трудової функції протягом робочого дня. Впровадження такого способу 

контролю матиме позитивне значення – працівник, перш ніж відволікатися 

в робочий час на задоволення особистих інтересів, буде наперед знати про 

негативні наслідки цього. Також існує практика, відповідно до якої 

роботодавці встановлюють для працівників блокування окремих веб-сайтів 

та веб-порталів, як правило, соціально-розважального спрямування 

(блокуються музично-розважальні портали, такі як Soundcloud, PROMODJ, 

TopDJ, соціальні мережі Facebook, Twitter, ВКонтакті і т. п.). Відсутність 

можливості порушувати дисципліну праці шляхом відвідування у робочий 

час веб-сайтів і веб-порталів в особистих цілях у силу їх блокування 

роботодавцем чи внаслідок розуміння того, що такий віртуальний візит 

може помітити повноважна особа, безперечно, виховує у працівника 

розуміння меж порушення дисципліни та добросовісного виконання 

трудових функцій у питанні користування мережею Інтернет. 

Поширеним фактором, що спричиняє порушення дисципліни праці, є 

відсутність на конкретному підприємстві корпоративної культури та 
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контролю за її дотриманням. Як зазначають фахівці, формування 

корпоративної культури підприємства є важливим питанням забезпечення 

дисципліни у трудовому колективі, зважаючи на те, що її основна функція – 

виховання у кожного працівника трудової дисципліни, відданості 

підприємству і впевненості в досягненні високих результатів у праці – 

постійному підвищенні якості виробництва [154, с. 4]. 

Варто також зазначити, що велика частина порушень дисципліни 

праці зумовлена низькою правосвідомістю працівників, низьким рівнем їх 

правової освіти чи відвертим правовим нігілізмом. Подолати цю проблему 

можна не інакше як вихованням чи перевихованням працівників, головним 

чином шляхом правового виховання працівників, яке, як зазначають 

науковці являє собою особливу форму діяльності держави, її органів і 

посадових осіб, громадських об'єднань, трудових колективів і яке 

спрямовується на формування у свідомості осіб поваги до права, 

позитивних поглядів, поведінкових орієнтацій, установок, навичок і звичок, 

що забезпечують правомірну поведінку, а разом із цим – активну життєву 

позицію у процесі реалізації юридичних норм, які особа починає розуміти 

як доцільні [152, с. 93–95]. 

З приводу цього, приміром, Г.Б. Шишко зауважує, що правове 

виховання працівників найбільш ефективно може бути забезпечене шляхом 

проведення юридичною службою правової пропаганди, яка, у свою чергу, 

може проводитися в різних формах: бесіди, лекції, семінари, особистий 

прийом працівників для надання усних консультацій. Також вчений 

зазначає, що з метою підвищення ефективності правової пропаганди 

використовуються різні засоби інформації (друк, місцеве радіо, випуск 

спеціальних бюлетенів), а також, виходячи зі сформованої практики, 

можуть організовуватися зустрічі з представниками правозахисних та 

правоохоронних органів (суддями, прокурорами, працівниками міліції) 

[145]. 
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Виховну роль можуть відігравати поради первинних структурних 

підрозділів, поради бригадирів, працівників підприємств, установ, 

організацій. Створення сприятливої психологічної атмосфери на 

підприємстві та в підрозділі, впевненість кожного, що його думкою 

дорожать керівник і персонал, обертаються прагненням працівників брати 

участь в управлінні виробництвом, у зростанні свідомості і 

дисциплінованості, в підвищенні самодисципліни [63, с. 17]. 

Із сукупності суспільних відносин, властивих конкретному 

виробничому колективу, вихователю необхідно виявити зв'язки, що 

становлять для робітника і службовця безсумнівний інтерес, та, впливаючи 

передусім на них, добиватися бажаного, схвалюваного суспільством, 

колективом варіанту трудової поведінки. У цьому сенсі право виступає як 

знаряддя розмежування і забезпечення інтересів особистості, колективу та 

суспільства. У процесі застосування юридичних заходів виховання не слід 

забувати, що за особистістю завжди стоїть людина як біологічна істота, зі 

своїм темпераментом, особливостями протікання психічних реакцій, тобто 

тими психологічними властивостями, які відрізняють її від інших. З цього 

приводу В.М. Лебедєв зауважує, що важливими у процесі застосування 

способу виховання чи перевиховання з метою забезпечення дисципліни 

праці є такі особливості працівника: психічні (темперамент) здібності; 

фізіологічні (стать, вік, фізичні відхилення від норми, наприклад, дефекти 

слуху, зору, мови і т. п.); рівень загальної і професійної підготовки (освіта, 

професія, спеціальність, досвід, стаж роботи); інші соціально-обумовлені 

якості особистості (світогляд, членство у громадських організаціях, 

моральні якості, інтереси і т. п.) [151, с. 62–63]. 

Підбиваючи підсумок, підкреслимо, що забезпечення дисципліни 

праці має спиратися не лише на застосування кожного окремого методу її 

забезпечення або їх сукупність, але, насамперед, на свідоме ставлення 

окремого працівника та трудового колективу загалом до виконуваної 
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трудової функції. Власне координація та взаємна узгодженість, 

злагодженість і повага, бачення кінцевого результату виконуваної роботи є 

запорукою досягнення значних економічних переваг на конкурентному 

ринку у сучасному світі. 

Таким чином, досліджені у даному розділі методи забезпечення 

дисципліни праці поділяються на: економічні, організаційні, переконання, 

примусу, виховання та перевиховання. Підхід роботодавця до застосування 

конкретних методів по відношенню до працівника має бути виваженим 

(психологічно, фактично та юридично), своєчасним та грамотним. Від цього 

напряму залежить як авторитет роботодавця, так і стан забезпечення 

дисципліни праці.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. У всі часи, навіть у період воєнного комунізму (коли теорія 

трудового права, законодавство і практика дещо розрізнялись), у доктрині 

трудового права наголошувалося на тому, що дисципліна праці не може 

бути забезпечена, коли сам працівник унеможливлений її дотримуватися. У 

подальшому така концепція закріпилась у науці, потім і в законодавстві, а 

вже сьогодні є однією із пріоритетних об’єктивних чинників і методів 

забезпечення дисципліни праці. 

2. Основними способами забезпечення дисципліни праці в умовах 

ринкової економіки є: 1) нормативно-правовий спосіб, тобто вплив на 

поведінку працівника положеннями нормативно-правових актів; 

2) позанормативний спосіб (менталітет колективу, корпоративна етика або 

професійна етика). 

3. На основі аналізу думок науковців виділено наступні методи 

забезпечення трудової дисципліни: 1) педагогічні методи (методи 
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переконання, виховання та перевиховання); 2) заохочення (заохочення 

працівників є елементом інституту дисципліни праці. Це певна форма 

суспільного визнання заслуг конкретного працівника, нагородження і 

вираження пошани йому у зв'язку з досягнутими ним успіхами у роботі, 

результатом яких є надання такому працівникові певних пільг і переваг); 

3) примус (забезпечує здійснення тих чи інших дій суб'єктів права всупереч 

їх волі (тобто є супротилежною категорією поняттю переконання) через 

застосування керівником своїх владних повноважень). 

4. Запропоновано під поняттям «забезпечення дисципліни праці» 

розуміти комплекс правових, економічних та психологічних заходів 

стимулювання належного (добросовісного) виконання усіма учасниками 

колективної праці не заборонених чинним законодавством та передбачених 

трудовим договором чи контрактом та правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, груповими чи персональними інструкціями трудових обов’язків 

у спосіб, форму та у строк, що передбачені відповідною нормою, 

виконувати яку погодився такий учасник (норми трудового договору чи 

контракту і локальної правотворчості) чи яку він змушений виконувати 

(норми чинного законодавства, які, приміром, наказують суб’єкту 

утримуватися від певних діянь). 

5. Забезпечення дисципліни праці за допомогою позитивних і 

негативних економічних засобів в умовах ринкової економіки є проявом 

стародавнього принципу «батога і пряника», який знайшов своє місце і в 

період конкуренції трудового ресурсу: працівник має дотримуватися 

дисципліни праці, оскільки за таку поведінку він отримає позитивні 

економічні наслідки, або повинен дотримуватись дисципліни праці, щоби не 

зазнати негативних економічних наслідків. 

6. У широкому сенсі економічними засобами забезпечення 

дисципліни праці можуть бути: 1) прямі економічні засоби (тобто такі, що 

прямо виражаються у формі грошових доходів, пов'язаних із трудовою 
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діяльністю працівника: заробітна плата, різного роду надбавки, доплати, 

пільги, компенсації і т. п.); 2) опосередковані економічні засоби (ті, що є 

стратегічними, тобто економічна вигода від яких для працівника може 

настати в короткочасній чи довгостроковій перспективі). 

7. У вузькому значенні економічні засоби забезпечення дисципліни 

праці можна розглядати в такій формі: 1) забезпечення дисципліни праці за 

допомогою позитивних економічних засобів. Позитивними економічними 

засобами забезпечення дисципліни праці з позиції працівника є 

дисциплінарно-економічні заходи, об’єктивно, насамперед, спрямовані на 

задоволення потреб працівника, в результаті чого відбувається посилення 

мотивації такого працівника до праці, а разом із тим – підвищення рівня 

розуміння працівником економіко-правового сенсу його трудових функцій, 

дисципліни праці та праці загалом. До їх числа відносяться: фіксованість 

заробітної плати, пайове партнерство чи інша форма участі у прибутках 

підприємства, премії та надбавки, ріст знижок на отримання послуг чи 

товарів; 2) забезпечення дисципліни праці за допомогою негативних 

економічних засобів. Такими засобами (з позиції працівника) є 

дисциплінарно-економічні заходи, що об’єктивно спрямовані, насамперед, 

на примушення працівника дотримуватися правил і принципів дисципліни 

праці, в результаті порушення яких такий працівник буде вимушеним 

зазнати економічно-негативних санкції щодо себе. Так, у зв’язку з 

можливістю застосування таких санкцій на підприємстві працівник, 

уникаючи можливості втрат премій, надбавок тощо, незважаючи на те, 

розуміє він чи ні потребу виконання правил дисципліни праці, він їх буде 

дотримуватися.  

8. Основними завданнями організаційних заходів забезпечення 

трудової дисципліни є: 1) розподіл праці на підприємстві, тобто 

розмежування діяльності працівників у процесі здійснення колективної 

праці, спільного виготовлення продукції та/або виконання певних послуг; 



186 

 

 

2) кооперація праці, тобто об'єднання різних за своєю специфікою видів 

робіт та трудових процесів у стійку систему трудо-правових відносин з 

метою отримання позитивного кінцевого результату від спільної праці; 

3) прийняття спроектованих нормативних актів з кожного елемента (та в 

цілому) належного виконання працівниками своїх трудових функцій та 

результату такої діяльності, із урахуванням впливу технічних, економіко-

правових, психофізіологічних, організаційних, а також соціальних факторів; 

4) перевірка та обґрунтоване уточнення норм виконання працівниками своїх 

трудових функцій; 5) контроль за дисципліною працівників та побудова 

організаційних структур керівництва підприємством. 

9. Функціями засобів переконання у трудовому праві відповідно є 

напрями впливу одного суб’єкта на поведінку інших з метою оволодіння 

останніми зразками поведінки, що відповідають загальному напряму – 

належному виконанню зобов’язань за трудовим договором. 

10. Основними способами забезпечення дисципліни праці в разі 

застосування методу виховання чи перевиховання доцільно вважати: 

1) переконання; 2) примус; 3) стимулювання; 4) контроль. 

11. Існує практика, відповідно до якої роботодавці встановлюють для 

працівників блокування окремих веб-сайтів та веб-порталів, як правило, 

соціально-розважального спрямування (блокуються музично-розважальні 

портали, такі як Soundcloud, PROMODJ, TopDJ, соціальні мережі Facebook, 

Twitter, ВКонтакті і т. п.). Відсутність можливості порушувати дисципліну 

праці шляхом відвідування у робочий час веб-сайтів і веб-порталів в 

особистих цілях у силу їх блокування роботодавцем чи внаслідок розуміння 

того, що такий віртуальний візит може помітити повноважна особа, 

безперечно, виховує у працівника розуміння меж порушення дисципліни та 

добросовісного виконання трудових функцій у питанні користування 

мережею Інтернет. 
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12. Управління кадрами щодо дотримання останніми дисципліни 

праці вимагає застосування відповідних інструментів та методів. Власне 

забезпечення трудової дисципліни частково є управлінською діяльністю за 

своєю природою. Тому успішному керівнику потрібно розуміти потреби 

своїх підлеглих та запроваджувати певні мотиваційні процеси. З огляду на 

мотиви працівників можливо розробити достатньо ефективну модель 

забезпечення дисципліни праці, використовуючи при цьому широкі 

можливості впоєднання економічних засобів з методами переконання та 

примусу. 

13. Під дисциплінарним стягненням доцільно розуміти передбачений 

відповідними нормами захід примусового впливу на працівника-порушника 

(головним чином, догана, дисциплінарне відсторонення від роботи, 

зниження кваліфікації на один розряд, дисциплінарний штраф, 

дисциплінарне звільнення), в результаті якого такий працівник зазнає 

негативних наслідків (головним чином, економічного та статусного 

характеру), з метою забезпечення трудової дисципліни. 

14. Чинним законодавством закріплюються такі умови застосування 

дисциплінарного стягнення, як форми примусу: 1) діяння працівника, за які 

накладаються дисциплінарні стягнення, мають визнаватися порушеннями 

дисципліною праці чинним законодавством; 2) правомочність застосовувати 

дисциплінарні стягнення щодо порушників дисципліни праці має орган, 

якому надано право прийняття на роботу працівника, чи безпосередній 

роботодавць; 3) дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за 

виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, 

не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою 

непрацездатністю або перебуванням його у відпустці; 4) до застосування 

дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган має 

вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення по суті 

порушення; 5) при обранні виду стягнення власник або уповноважений ним 
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орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і 

заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню 

роботу працівника; 6) стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і 

доводиться до відома працівника під розписку; 7) дисциплінарне стягнення 

може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому Главою XV 

(«Індивідуальні трудові спори») КЗпП України, а відповідно до проекту – в 

порядку, встановленому Книгою IX («Індивідуальні трудові спори»); 

8) дисциплінарне стягнення знімається в тому разі, коли протягом року з 

дня його накладення працівника не було піддано новому дисциплінарному 

стягненню. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАОХОЧЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ В РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

 

3.1. Характеристика заохочення як мотивуючого методу 

забезпечення дисципліни праці 

 

Після розпаду колишнього СРСР у всіх державах, що входять до СНД, 

спостерігається криза праці: праця перестала бути для багатьох сенсом 

життя і перетворилась у засіб виживання, в якому дотримання правил і 

принципів дисципліни праці відходить на другий план чи взагалі відверто 

ігнорується. У таких умовах, як зазначає К.В. Бондаревська, не може йти 

мова ні про високу продуктивність та ефективність праці та її дисципліни, 

ні про ріст кваліфікації працівників і розвиток їх ініціативи, ні про 

формування сильної трудової мотивації [155, с. 21]. 

Найважливішою складовою виробничого процесу є людина, і саме її 

інтереси та потреби мають бути його основою, якщо йдеться про 

забезпечення високопродуктивної трудової діяльності. К.Є. Машков 

наголошує, що в доктрині трудового права зазначається, що продуктивність 

праці передусім залежить від зацікавленості працівника: людина працює в 

одну шосту своїх потенційних можливостей, причому заінтересована – 

прагне до високої віддачі праці, легко підвищує її показники, не працюючи 

при цьому «на знос», «не падаючи з ніг». Наявність інтересу, спонукальних 

мотивів – вирішальна умова повноцінного використання робочого часу, 

високої продуктивності та якості праці [156, с. 1]. Усі ці категорії в повній 

мірі тісно пов’язані з процесом забезпечення дисципліни праці, оскільки 

повноцінне використання часу, висока продуктивність та якість праці 
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працівника і трудового колективу є сукупною вимогою трудового 

розпорядку на підприємстві, необхідною метою трудової дисципліни. 

Загалом, із суто теоретичної сторони питання дотримання дисципліни 

праці є складною проблемою, яка охоплює зміст цього процесу, методи, 

форми та способи, що іноді за своїм правовим змістом полягають у тих 

самих аспектах. Відповідно, об’єднує всі ці елементи саме питання 

заохочення працівників до якісної праці, яка, по суті, розуміється як процес 

виконання (чи результату виконання) працівником усіх покладених 

трудовим договором чи контрактом на нього обов’язків у формі, спосіб та у 

строк, передбачені роботодавцем правилами, на які добровільно погодився 

працівник. 

Відтак, якісною буде та праця, яка була виконана та/або виконується 

працівником з урахуванням дисципліни праці як комплексу правил та 

принципів, яких дотримуються і працівник, і трудовий колектив, і 

роботодавець. Проте дотримання дисципліни праці працівниками майже 

неможливе без зовнішнього впливу на нього, методами якого є стимул та 

заохочення. Хоча деякі вчені ототожнюють поняття «стимул» і 

«заохочення» [149, с. 92–98; 157, с. 154; 158, с. 79] (як синонім розуміє ці 

два поняття і вітчизняний законодавець, що виражається у ст. 25 Закону 

України «Про охорону праці» [150]), категорії стимулювання та заохочення 

співвідносяться як ціле і частина: заохочення – це окремий напрям у 

загальному процесі стимулювання [156, с. 2; 159, с. 52], тобто, як зазначає 

О.М. Лебедєва, заохочення є одним із позитивних засобів впливу, в яких 

виражаються засоби правового стимулу [160, с. 12].  

Також, розглядаючи питання правового стимулу в аспекті 

забезпечення дисципліни праці, слід відмітити, що такий стимул завжди 

оформлюється в нормативній формі (і передбачається, і, як правило, 

реалізується). Необхідно звернути увагу на те, що всі правові норми за 

характером впливу тривалий час було прийнято розділяти на три групи, а 
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саме: 1) норми, що містять у своєму змісті обов’язки суб’єкта на вчинення 

конкретних позитивних дій (норми-приписи); 2) норми, якими 

регламентуються вимоги до суб’єктів щодо утримування від конкретних дій 

(норми-заборони); 3) норми, що у своєму змісті містять право суб’єкта на 

вчинення конкретних позитивних дій (норми-дозволи) [161, с. 38]. Проте 

такий підхід до розуміння природи норм є не зовсім коректним, оскільки не 

завжди відповідає вимогам сучасності та природі забезпечення дисципліни 

праці в період становлення сталої ринкової економіки та посткапіталізму, 

яка головним чином будується на заохочуванні та, відповідно, нормах-

заохоченнях (нормах-стимулах).  

Про норми-стимули в рамках доктрини трудового права велися 

дискусії ще за часів колишнього СРСР. Зокрема, в 1982 році у своєму 

дисертаційному дослідженні «Механізми правового стимулювання 

соціально-активної поведінки (проблеми теорії та практики)» Є.М. Лебедєва 

зазначала, що під нормами-стимулами потрібно розуміти норми, якими 

регламентується реалізація заохочувальних заходів щодо суб’єкта, який 

досяг конкретних результатів, здійснюючи певні позитивні дії, які 

передбачені нормами-приписами [41, с. 28].  

Так, незважаючи на той факт, що на сьогодні дуже багато дослідників, 

які розглядали це питання, не враховували зазначений четвертий вид норм, 

оскільки ця група раніше не піддавалася детальному дослідженню [162; 

163], вважаємо, що норми-стимули об’єктивно існують, а також мають 

практичний і теоретичний сенс у рамках інституту дисципліни праці 

сьогодні.  

Загалом варто відмітити, що питанню стимулювання працівників до 

дисципліни праці як самостійному елементу методу правового регулювання 

окрема увага приділялась авторитетними вченим в низці наукових праць 

[40, с. 38; 164, с. 367–368; 165, с. 17], у результаті чого можна зробити 

висновок про існування такого юридичного поняття, як «правовий стимул», 
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що повністю співвідноситься із питанням забезпечення дисципліни праці, 

будучи його «наріжним каменем», оскільки, як зауважує В.В. Волинець, 

головним призначенням стимулів є підвищення трудової активності, 

продуктивності та якості праці, стимулювання до добросовісного виконання 

трудових обов’язків [149, с. 95]. 

Важливість правового стимулу в питанні забезпечення дисципліни 

праці є очевидною, оскільки стимулом у широкому сенсі є такий фактор 

впливу, який застосовує роботодавець (чи інша уповноважена особа) для 

коригування, вдосконалення трудової поведінки працівника чи групи 

працівників.  

Розглядаючи поняття правового стимулу, такі авторитетні теоретики, 

як С.О. Комаров та О.В. Малько, зауважували, що, по суті, стимул за своєю 

природою є правовим спонуканням до вчинення суб’єктом таких дій, що не 

суперечать законодавству, а також таких, що створює для задоволення 

власних інтересів суб'єкта режим сприяння. При цьому, на думку вчених, 

правове заохочення підрозділяється за певними ознаками на види: a) за 

елементом структури норми права: юридичний факт-стимул (гіпотеза), 

суб'єктивне право, законний інтерес, пільга (диспозиція), заохочення 

(санкція); б) за предметом правового регулювання: конституційні, цивільні, 

екологічні тощо; в) за обсягом: основні (суб'єктивне право), часткові 

(законний інтерес) та додаткові (пільга); г) за часом дії: постійні (право на 

власність) та тимчасові (разова премія); ґ) за змістом: матеріально-правові 

(заробітна плата) та морально-правові (подяка) [164, с. 367]. 

Щодо розуміння правового стимулу як стимулу працівника, трудового 

колективу, то це поняття розуміється як спосіб управління трудовою 

поведінкою працівника, який полягає в цілеспрямованому впливі на 

поведінку трудового колективу шляхом впливу на умови його 

життєдіяльності, використовуючи мотиви, які керують діяльністю такого 

колективу [166, с. 294]. Тобто стимулювання є таким процесом управління 
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трудовою поведінкою працівника чи групи працівників, який виражається у 

цілеспрямованому впливі на поведінку персоналу шляхом впливу на умови 

його життєдіяльності і використання мотивів, що спонукають такий 

трудовий колектив до трудової діяльності [167].  

Отже, стимулювання є процесом, що може бути спрямований на 

працівника чи групу працівників або і на групу працівників, і на окремого 

працівника. На практиці найчастіше поєднання групового і персонального 

стимулювання має місце у процесах матеріального стимулювання.  

Л.Д. Ухова звертає увагу на те, що індивідуальна та колективна форми 

матеріального стимулювання сьогодні забезпечуються розподілом 

колективної премії пропорційно індивідуальному трудовому внеску 

кожного в загальний результат, що в основному є характерним для 

нарахування регулярних премій. Однак визначати розмір індивідуального 

матеріального заохочення за принципом економічної доцільності, 

підпорядковуючи його дії механізму розподілу (наприклад, за допомогою 

процедури депреміювання), – не завжди найкращий вибір [168, с. 24]. 

Необхідно зауважити, що багато вчених наголошують на тій 

обставині, що забезпечення дисципліни праці в умовах ринкової економіки 

найбільш ефективно реалізується завдяки стимулюванню до такої 

дисципліни. При цьому поняття засобів стимулювання учасників 

колективної праці до дотримання дисципліни праці цими вченими 

розглядається, як власне і саме стимулювання, лише у двох аспектах: в 

аспектах матеріального і морального стимулу [169; 170, с. 13; 171, с. 19] або 

ж з точки зору HR-менеджменту [132; 172]. Зокрема, фахівці відзначають, 

що у широкому сенсі стимулювання є сукупністю вимог з відповідною їм 

системою заохочення та покарання [167], враховуючи ту обставину, що сам 

по собі метод заохочення як засіб забезпечення дисципліни праці у сучасних 

ринкових умовах є найбільш актуальним, особливо якщо зважити на його 

дві основні функції: винагороди та стимулюючу [4, с. 10]. 
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С.І. Кожушко зазначає, що стимулюючу роль у трудовому праві 

виконує система заходів заохочення як форма і засіб сприяння сумлінному 

виконанню працівником своїх трудових обов’язків. Вчена зауважує, що 

стимулюючі фактори ефективної діяльності працівників визначаються 

загальносуспільними, колективними та особистими інтересами самої особи. 

Вони взаємопов’язані, адже реалізація суспільних інтересів є основою 

задоволення колективного інтересу, а реалізація колективного інтересу 

сприяє задоволенню особистого інтересу. Особистий інтерес спонукає, 

підштовхує працівника до професійного зростання, стає стимулюючим 

фактором ефективної та результативної праці [6, с. 15]. 

Як зауважує К.Є Машков, дія стимулу опосередкована психікою 

людини, тому стимул лише тоді стає реальною спонукальною силою, коли 

він перетворюється на мотив [156, с. 2–7]. Подібну думку висловлює і 

російська вчена О.В. Солодянкіна, яка вказує, що стимули діють лише в 

тому випадку, коли вони стосуються доступних для задоволення в даних 

умовах потреб особистості [158, с. 80]. Білоруський вчений Є.П. Ільїн 

зауважує, що стимулювання праці і дисципліна праці є невід’ємною 

складовою мотивації, оскільки для того, щоб оволодіти конкретним 

стимулом, працівнику необхідні відповідні внутрішня настройка та 

спонукання, які і є, по суті, мотивом [173, с. 38].Слід підкреслити, що така 

позиція вчених є особливо цінною для сучасного українського суспільства 

та науки трудового права загалом, оскільки в ній віддзеркалюється не лише 

адекватне розуміння стимулу та мотиву, але й справедливе розуміння їх 

співвідношення, лише останні шістдесят років вони розглядаються у 

діалектичному взаємозв’язку (раніше, незважаючи на те, що і мотив, і 

стимул розумітись радянськими вченими як «спонукання до певних дій», 

мотив належав до науки психології, а стимул – до економічної науки). 

Загалом, декотрі вчені до сих пір помилково ототожнюють правовий 

мотив і правовий стимул. З цього приводу В.В. Губарєва та С.А. Кузнєцов 
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зауважують, що різниця між мотивуванням та стимулюванням є очевидною, 

зважаючи на правову природу та юридичний зміст цих понять: мотивація 

визначається як процес стимулювання самого себе та інших на діяльність, 

спрямовану на досягнення індивідуальних і загальних цілей організації (на 

сьогодні визначення мотивації через стимулювання або стимулювання через 

мотивацію дуже поширене), а поняття «стимул» визначається як зовнішнє 

спонукання до дії, поштовх, спонукальна причина, подразник, що впливає 

на орган почуттів, тобто є зовнішнім стосовно людини. Таким чином, 

принципова відмінність понять «мотивація» і «стимулювання» полягає в 

тому, що стимулювання є одним із засобів, за допомогою якого може 

здійснюватися мотивування [174; 175, с. 122].  

За своєю суттю мотив як категорія з доктрини психології завжди 

пов’язується із задоволенням певних потреб спонукання до дій, тобто прямо 

впливає на поведінку суб’єкта. Тому не викликає сумнівів, що мотивація 

«значно впливає на виконання персоналом своїх виробничих обов’язків, 

оскільки її основа складає інтенсифікацію управлінської діяльності з 

покращення якості праці і продукції, що виробляється» [176, с. 100]. З 

іншого боку, вплив на поведінку працівника обмежувального характеру, 

який чинять правила і принципи дисципліни праці на підприємстві, завдяки 

мотивації може відігравати позитивне і для працівника значення. З цього 

приводу С.З. Бекірова та Л.В. Берг зауважують, що межа між 

контрольованою і мотивованою поведінкою працівника є умовною та 

рухомою, головним чином тому, що працівник із сильною мотивацією праці 

«володіє самодисципліною, звичкою добросовісно виконувати вимоги й 

ставиться до них як до власних норм поведінки» [177, с. 41]. 

У рамках доктрини трудового права під поняттям «мотив» чи 

«дисциплінарний мотив» доцільно розуміти конкретний усвідомлений вид 

внутрішнього спонукання, актуальну потребу працівника, котру він 

намагається задовольнити, працюючи в конкретній компанії. С.М. Лихолат 
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вважає, що дисциплінарний мотив є сукупністю внутрішніх важелів, які 

визначають схильність працівника дотримуватись дисципліни праці [60, 

с. 199]. На думку С.В. Борисова, мотивом є усвідомлене ставлення до своїх 

дій, поступків, це внутрішнє обґрунтування особистістю своєї поведінки, 

стану схильності або ж готовності до вчинення конкретних дій [178, с. 1–

10]. Подібну думку висловлює К.Є. Машков, який відзначає, що основною 

ознакою, яка характеризує мотив, є те, що він спонукає людину, тобто 

чинить такий вплив на людину, що в неї виникають певні бажання, її 

енергія спрямовується на досягнення певної мети. Вчений акцентує увагу на 

тому, що з поняттям мотиву тісно пов’язане поняття потреби, яка є тим, 

чого бракує людині в житті. Відповідно, усвідомлена потреба особи стає її 

мотивом, тобто тим, що спонукає людину діяти. Отже, на думку вченого, 

потреба є базою, основою мотиву, система яких виражається мотивацією 

[156, с. 7]. 

Під поняттям «мотивація», у свою чергу, вчені розуміють: 

а) сукупність мотивів; б) сукупність об’єктивних і суб’єктивних факторів; 

в) стан особи; г) сукупність рушійних сил; ґ) процес спонукання; 

д) функцію менеджменту [179, с. 55].  

Поверхнева неоднаковість розуміння дисциплінарної чи трудової 

мотивації працівника пояснюється існуванням низки форм такої мотивації, 

якими, як зазначається в доктрині, є: 1) матеріальна (здійснюється 

безпосереднім впливом на стан економічних умов існування працівника і 

реалізується через систему оплати праці, розподілу матеріальних благ 

тощо); 2) соціальна (полягає у використанні моральних стимулів, 

ґрунтується на існуванні в суспільстві цінностей та норми, визнання 

цінності особистості); 3) політична (полягає у впливі на працівника 

політичних ідей, ідеалів, програм); 4) адміністративна (базується на 

дисциплінарній відповідальності працівника за виконання трудових 

обов’язків, виконання правил трудової діяльності); 5) інформаційна 
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(включає доступність необхідної інформації, можливість надання 

необхідної інформації людям, які відчувають потребу в ній) [178, с. 3]. 

У свою чергу характер мотивації залежить від соціокультурного 

середовища і потребує різних стимулюючих інструментів. Наприклад, як 

зазначає С.Ф. Самойлова, росіян мотивує до праці фактор страху, проте 

лише в короткостроковій перспективі, оскільки народ до цього звикає, тобто 

якщо російський роботодавець хоче забезпечити дисципліну праці на 

підприємстві, йому достатньо лякати працівників звільненням, зменшенням 

заробітної плати, позбавленням премій тощо, і це дасть позитивний 

результат. Проте, наприклад, у Швеції цей фактор не може бути 

застосовним у зв’язку з тим, що швед не буде працювати гірше, навіть якщо 

його налякати санкціями. Так, європейці та американці будуть мотивовані 

лише «раціональним стимулом», яким є стимул, в якому чітко виражені: 

мета, а також розраховані та обґрунтовані способи її досягнення [180, с. 

359–364]. 

Загалом, у доктрині трудового права зазначається, що механізм 

мотивації дисципліни праці в умовах ринкової економіки полягає у 

визначенні потреб дисципліни праці за суб’єктами господарювання; у 

сприянні готовності суспільства до дисциплінарної перебудови 

(мотиваційної, операційної, дисциплінарних змін); застосуванні настанов на 

дисципліну праці; дотриманні вимог дисциплінарного процесу, які тісно 

пов’язані з економічною безпекою на кожному рівні загального управління 

організацією. Саме такий механізм, на думку С.М. Лихолат, дозволяє 

забезпечити поєднання інтересів держави, регіонів, суб’єктів 

господарювання з інтересами працівників, дотримання вимог нормативно-

законодавчої бази, враховувати регіональні особливості національного 

менталітету, запроваджувати економічні важелі і засоби соціального, 

морально-психологічного впливу, спонукати особистості до 
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дисциплінованої праці, що в результаті приведе до стійкої системи 

економічної безпеки суб’єктів господарювання [60, с. 199–200]. 

Н.Ю. Круглова зауважує, що основними мотивами, які впливають на 

ефективність роботи персоналу і, відповідно, дисципліни праці, є: 

1) внутрішні мотиви (суспільна корисність праці; задоволення від добре 

виконаної роботи; творчий характер праці; відповідність спеціальності 

покликанням; почуття власника, зацікавленого у плеканні власності; 

демократичний характер управління підприємством та активна участь у 

ньому; соціальна справедливість); 2) зовнішні позитивні мотиви (рівень 

оплати праці; розмір пакета акцій, яким володіє працівник підприємства; 

дивіденди на акцію; прибуток на акцію; соціальні блага, надані 

підприємством працівникові; соціальна захищеність; можливість 

професійного зростання); 3) зовнішні негативні мотиви (побоювання 

банкрутства підприємства; побоювання звільнення і безробіття; санкції за 

порушення трудової дисципліни, переведення на некваліфіковану 

нижчеоплачувану роботу; побоювання не справитися з виробничим 

завданням; критика з боку керівників і товаришів по роботі) [181].  

Разом із цим, виходячи із доктрини трудового права, можна 

виокремити такі види мотивації [167]:  

1. Матеріальна – призначення, підвищення або пониження окладу, 

доплати і надбавки; змінна частина заробітку – премії, комісійні тощо. 

2. Нематеріальна – винагорода за заслуги, що має грошове вираження, 

але видається працівникові в негрошовій формі (путівки, подарункові 

сертифікати, продукція компанії тощо). У більш широкому сенсі 

нематеріальна мотивація включає в себе також моральні та організаційні 

інструменти мотивації.  

3. Моральна – винагороди, що не мають грошового вираження: 

визнання статусу і заслуг (зустрічі з керівництвом, грамоти, дипломи), 

надання окремим співробітникам особливих умов роботи (гнучкий або 
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вільний графік, самоконтроль якості тощо) і додаткових можливостей 

розпоряджатися ресурсами організації. 

4. Організаційна – створення організаційної культури, що підтримує 

мотивацію співробітників на досягнення цілей компанії. 

Досконале розуміння змісту мотивації, на думку економістів, є 

головним показником професійної майстерності доброго керівника, 

оскільки знання про вчинки людей є необхідною передумовою для того, 

щоб допомогти їм реалізувати власні мотиви та попередити випадки, коли 

мотивації можуть викликати певні ускладнення [182, с. 273]. Із суто 

правової точки зору розуміння правового, психологічного та економічного 

змісту мотивації є основним показником ефективності і оптимальності 

реалізації заходів забезпечення дисципліни праці на підприємстві, оскільки, 

як зазначає О.О. Петров, сам результат заохочення полягає у тому, що у 

працівника підвищується зацікавленість у праці, підвищується його 

життєвий рівень, виникає прагнення до підвищення кваліфікації, до 

новаторства, з’являється відчуття морального задоволення та власної 

гідності [183, с. 1]. 

Виходячи з юридичної, економічної та психологічної теорії, можна 

дійти висновку, що важливе значення для забезпечення дисципліни праці 

має розуміння сучасних мотивів і стимулів працівника, які дещо 

трансформувалися у процесі реформування та переходу до світових 

стандартів. Наслідки та негативні фактори виниклої соціально-політичної і 

внутрішньоекономічної кризи подолати можливо, зокрема, шляхом 

забезпечення дисципліни праці на підприємствах та, відповідно, 

активізацією якісної праці.  

Важливість забезпечення дисципліни праці у процесі подолання 

загальнодержавних соціально-економічних та політичних проблем знайшла 

своє відображення також і в доктрині трудового права. Так, наприклад, з 

цього приводу К.В. Бондаревська зазначає, що ставлення до праці суттєво 
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визначає успіх чи невдачу суспільства у його просуванні шляхом 

економічного і соціального прогресу. Відповідно, саме зміни у трудовій 

діяльності визначають результативність перебудови форм власності і 

господарювання, а також дієвість ринкових механізмів. Вчена наголошує на 

тому, що нова трудова мотивація виникає у ринкових умовах не 

автоматично, а тільки за наявності певних сприятливих обставин, особливо 

тих, що впливають на соціальне самопочуття населення. Тому, як зазначає 

К.В. Бондаревська, сьогодні надзвичайно важливо зрозуміти мотиваційні 

механізми людини, зокрема дослідити структуру трудової мотивації 

сучасних людей та особливості їх ставлення до праці [155, с. 22]. 

Визначивши трудові стимули та мотиви і, відповідно, процеси 

симулювання та мотивації, можна зробити висновок, що трудове заохочення 

у широкому сенсі є заохоченням працівника, який добросовісно виконує 

свої (або чужі за дорученням роботодавця) трудові обов’язки, тобто таким 

чином, що відповідає вимогам персональних інструкцій, внутрішньому 

трудовому розпорядку та законодавству України. 

Доречно також звернути увагу на визначення поняття правового 

дисциплінарного заохочення як ефективного інструменту забезпечення 

дисципліни праці, яке окремі вчені розглядають з позиції права, економіки 

та психології, зважаючи на специфіку природи цих понять [165; 184, с. 7]. 

Узагальнюючи відповідні дефініції, які розробили О.В. Малько та 

Є.В. Типікіна, можна сформулювати визначення зазначеного терміна: це 

специфічний метод матеріального та/або морального стимулюючого 

характеру впливу на свідомість і, відповідно, поведінку працівника, який 

виражається у наданні працівнику додаткових благ, пільг та переваг у 

порівнянні з іншими працівниками (в окремих випадках – абсолютне або ж 

часткове звільнення від певних трудових обтяжень) внаслідок дотримання 

ним трудової дисципліни та якісного і добровільного виконання своїх чи 
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інших (у разі доручення роботодавця) трудових обов’язків, що заслуговує 

на особливу позитивну увагу. 

Таким чином, правове заохочення за факт дотримання працівником 

дисципліни праці та особливі заслуги у трудовій діяльності є особливою 

формою правового схвалення, або ж, як зазначає О.В. Малько, формою 

винагороди особи з боку держави і суспільства за її добровільну заслужену 

поведінку [185, с. 165]. 

Так, основною метою застосування заохочення до працівника є: 

виконання ролі внутрішнього (суб'єктивного) і зовнішнього (об'єктивного) 

стимулу в поведінці індивіда (суб'єктивну сторону поведінки характеризує 

зацікавленість як мотив сумлінного ставлення до праці з усвідомленням 

заслуги, що підлягає заохоченню; об'єктивна сторона виражає оцінку 

економічно значущої, активної правомірної поведінки, причому вона може 

мати форму не тільки активних, але і пасивних дій, оцінкою яких є 

результати); спонукання до подальшої активної правомірної поведінки 

особи, яка заохочується, та орієнтування інших осіб до відповідного 

поводження; формування поведінки, значущої для працівника, який 

заохочується, роботодавця та держави. Так, Л.Д. Ухова відзначає, що, 

заохочуючи працівників за сумлінну працю, роботодавець діє не завжди з 

усвідомленням того, що він переслідує мету досягнення певних показників 

дисципліни праці як результату, тобто певного порядку взаємовідносин 

учасників виробничого процесу, а виходить із внеску ініціативності, 

активності кожного з учасників трудового процесу в підвищення 

продуктивності. У цьому зв'язку заохочувальні норми, на думку вченого, «є 

засобами забезпечення трудової дисципліни лише в міру необхідності 

досягнення мети найбільш повного і ефективного використання людського 

фактору і являють собою міру ефективного управління трудовими 

процесами через мотивацію правомірної поведінки» [168, с. 4–5]. Тобто 

застосовування заходів заохочення зумовлює середовище, в якому 
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забезпечується не лише якісна і продуктивна праця, а й дисципліна праці, 

яка зумовлює таку якісну та продуктивну працю. 

У національному законодавстві про працю нині відсутні законодавчі 

дефініції заохочення, мотивації та стимулювання. Однак, сукупно 

аналізуючи правовий зміст ст.ст. 140, 143 та 146 КЗпП України, можна 

зробити висновок, що законодавець визначає заохочення одночасно і як 

метод забезпечення трудової дисципліни, і як спосіб визнання успіхів 

працівника в роботі, тобто заохочення фактично виконує дві різні функції: 

забезпечувальну і функцію вираження заслуг [149, с. 96]. 

Слід також підкреслити, що в національному законодавстві про працю 

не лише відсутні основні поняття з проблеми, що ми розглядаємо, але й 

фактично відсутня регламентація застосування заохочень працівників. Так, 

приміром, у ст. 48 КЗпП України законодавець вказує, що до трудової 

книжки необхідно заносити відомості про роботу, заохочення, а в ст. 140 

Кодексу зазначає, що трудова дисципліна забезпечується створенням 

необхідних організаційних та економічних умов, свідомим ставленням до 

праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну 

працю. У ст. 143 КЗпП України передбачається, що до працівників 

підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які 

заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах 

внутрішнього трудового розпорядку. Так, виходячи із п. 21 Типових правил 

внутрішнього трудового розпорядку [186], в якому зазначено 

рекомендований перелік заходів заохочення, можна зробити висновок, що 

такими є: оголошення подяки; видача премії; нагородження цінним 

подарунком; нагородження Почесною грамотою; занесення до Книги 

пошани, на Дошку пошани. 

На думку Г.І. Коритцева, основними принципами заохочення за 

сумлінну працю є: 1) стимулюючий (заохочення – це правовий стимул, який 

для задоволення власних інтересів суб’єкта трудових правовідносин 
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створює режим сприяння); 2) адресність, тобто загальновизнана корисна та 

соціально-активна поведінка конкретно обраної особи, а саме її трудова 

діяльність, що спрямована на «перевиконання» працівником своїх 

безпосередніх трудових обов’язків або досягнення ним загальновизнаного 

трудового корисного результату (впровадження особистих інноваційних 

технологій, професійна майстерність та інше); 3) правова підстава (в 

українському законодавстві нормативне підґрунтя для заохочення 

закріплене в основному у ст.ст. 48, 140, 143 та 144 КЗпП України); 

4) добровільність (у заохочувальній нормі міститься заклик зробити 

бажаний для суспільства і держави вчинок, але не обов’язковий для 

кожного окремого суб’єкта); 5) двосторонність (заходи заохочення 

виражають насамперед інтереси тієї сторони, якою надаються відповідні 

матеріальні або нематеріальні (духовні) переваги); 6) соціальність 

(заохочення кращих працівників через публічне визнання досягнутих 

успіхів (як правило, на загальних зборах в урочистій обстановці, з 

обов’язковим виданням відповідного наказу) підвищує задоволеність 

працею самого працівника, якому надається заохочення, і впливає на інших 

членів колективу підприємства, стимулюючи останніх поліпшувати 

результати своєї праці) [187, с. 359–361]. 

У свою чергу Л.Д. Ухова вважає, що основними принципами 

заохочення працівників є: а) принцип об'єктивності (полягає в розробці 

локальних нормативно-правових актів та рекомендацій за поданням до 

заохочення); б) принцип розумності (спрямований на виключення 

дублювання заохочення за одними і тими самими підставами); в) принцип 

гармонічності (забезпечення заохочення порівняно зі ставленням до праці з 

метою уникнення небажаних явищ у колективі, з одного боку, і 

«зрівнялівки» – з іншого); г) принцип заслуженості (визнання вчинення 

працівником вчинків, що переважають звичайні вимоги); ґ) принцип 

справедливості (врахування особливостей суб'єктів трудових відносин, умов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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праці та інших обставин, які заслуговують на увагу); д) принцип 

гарантованості (виражається в обов'язку заохочувати суб'єкта, періодично 

розглядати позитивні форми прояву активності та ініціативи працівників, 

відзначати успіхи в роботі за підсумками року, кварталу, місяця, за 

результатами трудових змагань, конкурсів, враховувати думку 

представницького органу працівників, розглядати клопотання трудового 

колективу тощо); е) принцип доступності заохочення (дозволяє 

працівникові розраховувати на вигідні заохочувальні критерії за рахунок 

реальної участі в розробці локальних актів); є) принцип поєднання 

(використання всього різноманіття видів, форм, способів, потенціалу 

засобів, які дозволяють роботодавцю не залишатися байдужим до фактів 

проявів сумлінної праці); ж) принцип індивідуалізації (спрямований на 

врахування особистісних особливостей суб’єкта, який заохочується, його 

матеріальних і моральних потреб, інтересів). 

Також важливо відзначити, що аналіз заохочення через призму 

мотивації працівника вказує на тісний зв'язок у розумінні заохочення як 

юридичної, так і економічної категорії. Загалом, як зауважує Л.Д. Ухова, 

економічна та правова характеристики заохочення через стимулювання 

дозволяють виявити взаємозв’язок економічного та правового аспектів у 

заохоченні, який пояснюється тим, що, по-перше, економічні відносини є 

первинними стосовно права; по-друге, підставою виникнення 

правовідносин служить юридичний факт (трудовий договір, акт про обрання 

на посаду, наказ про заохочення тощо), і він же може розглядатися як 

підстава виникнення економічних відносин; по-третє, правові відносини 

відображають характер і зміст економічних відносин, що об'єктивно 

складаються; по-четверте, економічні відносини проявляються насамперед 

як система взаємопов'язаних інтересів сторін у трудових відносинах і 

стосуються пов'язаних із ними (право ж є формою їх вираження) [168, с. 4]. 
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У зв’язку з викладеним, у сучасних умовах ринкових відносин 

роботодавці мають переглянути роками вироблені заходи забезпечення 

дисципліни праці, пов’язані із обмеженнями та негативними наслідками для 

працівників. Зазначені підходи вже не в повній мірі відповідають новітнім 

умовам господарювання та не сприяють творчій реалізації працівників. 

Водночас значна увага роботодавця повинна приділятися розробці системи 

методів заохочення, їх диференціації та поширенню на всі категорії 

працівників. З іншого боку, держава на нормативному рівні зобов’язана 

переглянути питання щодо оподаткування виплат, пов’язаних із 

заохоченнями на роботі, спрощенням фінансової та бухгалтерської звітності 

для роботодавця, що в кінцевому рахунку сприятиме надходженню 

грошових коштів у реальний сектор економіки. Слід також пам’ятати, що 

суспільно корисна праця та винагорода за неї є закономірними процесами, а 

встановлення будь-яких обмежень щодо них має розглядатися як 

перешкоджання законній господарській діяльності. 

 

 

3.2. Види заохочень у трудових правовідносинах 

 

У процесі еволюції трудових відносин, яка пов’язується зі зростанням 

розуміння цінності прав людини та неоднаковості людей, їх потреб, у 

зв’язку з особливою комерціалізацією трудових правовідносин, визнанням 

цінності дисциплінованих і активних трудових кадрів для стабільності та 

економічного росту економіки на макро- і мікрорівнях, на практиці було 

розширено заходи заохочення. При цьому на стрімке розширення і 

популяризацію застосування, модифікації, виокремлення тих чи інших 

заохочень працівника в Україні вплинула низка неоднорідних факторів, 

зокрема світова економічна криза, посткризові етапи, девальвація гривні, 

євроінтеграційний процес, в якому відбувається запозичення практики 
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забезпечення дисципліни праці, корпоративної культури підприємств 

регіонального та міжнародного значення, європейських цінностей; зміна 

механізмів ринкових відносин тощо. Розглядаючи сучасні види заохочень, 

І.В. Лазор зауважує, що на сучасному етапі потрібно виокремлювати такі 

види заохочень, які застосовуються до працівників, що відзначилися 

сумлінним виконанням трудових обов'язків і окремими трудовими 

досягненнями: 1) матеріальне заохочення у вигляді преміювання, надбавки 

до заробітної плати, цінного подарунка тощо; 2) моральне заохочення у 

вигляді подяки із занесенням до трудової книжки, розміщення даних про 

працівника на Дошці пошани, присвоєння почесних звань, нагородження 

Почесною грамотою тощо; 3) статусне заохочення у вигляді переведення 

працівника на вищу посаду, підвищення кваліфікаційних характеристик 

працівника тощо. Вчений зауважує, що такий перелік заходів заохочення не 

є вичерпним, він може розширюватися і деталізуватися на локальному рівні 

[4, с. 4]. 

К.Є. Машков, у свою чергу, виокремлює такі види заохочень 

працівника: 1) заохочення у вигляді нагороди; 2) прояв суспільної трудової 

пошани безпосередньо на підприємстві; 3) надання працівникам, які 

працюють на особливо важливих і важких ділянках роботи, пільг і переваг; 

4) просування працівників, що відзначилися, на більш відповідальну роботу, 

а також дострокове зняття накладеного раніше дисциплінарного стягнення; 

5) надання переваг та пільг працівникам, що відзначились; 6) встановлення 

професійних званнь, відомчих заохочувальних відзнак [156, с. 9]. 

Зважаючи на те, що кожен вчений може розглядати одні й ті ж самі 

трудові заохочення з різних позицій та, відповідно, формулювати власні 

види таких заохочень, вважаємо за доцільне розглянути правові заохочення 

працівника з найбільш специфічних позицій, які найбільш показово 

розкривають різноманіття та особливість правової, економічної і 
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психологічної природи таких заохочень. Так, основними видами трудових 

дисциплінарних заохочень визначимо наступні правові заохочення: 

1. За своїм юридичним змістом (за предметом потреби працівника): 

1) матеріальні заохочення – це ті правові заохочення, які здійснюють 

позитивний вплив на свідомість і, відповідно, поведінку працівника шляхом 

надання йому певних матеріальних благ, що задовольняють його 

матеріальні та/або психологічні потреби як людини та індивіда. 

У свою чергу, за предметом потреби працівника матеріальні 

заохочення працівників можуть поділятися: 

a) матеріально-фінансові (грошові заохочення). Основою грошового 

стимулювання є заробітна плата і всі існуючі преміальні виплати. Грошове 

заохочення регулюється трудовим законодавством, проте вирішальне слово 

у формуванні системи грошової винагороди сьогодні передано організаціям, 

які, власне, і використовують найману працю (слід враховувати, що 

роботодавець обмежується при цьому вимогами про мінімальну заробітну 

плату, оплату понаднормових тощо, про імперативні вимоги національного 

законодавства про працю). Разом із цим підприємства уповноважені 

залежно від виду своєї діяльності обирати систему оплати праці, формувати 

власну систему преміювання [188, с. 105]. 

Специфічним для нашого суспільства є концептуальне розуміння 

заробітної плати, яке, очевидно, є спадком часів існування колишнього 

СРСР. Як зауважує С.Ф. Самойлова, у пострадянському суспільстві 

традиційно перебільшують значення заробітної плати як основного 

мотивуючого фактору, при цьому існує також особливе ставлення до 

грошей самих співробітників, які вважають, що їм мають платити за сам 

факт присутності на робочому місці [180, с. 359–364]. С.В. Борисов 

відзначає, що одним із основних видів матеріального стимулювання 

працівника є заробітна плата, яка є компенсацією трудового внеску 

працівників у діяльність організації, через що основною функцією 
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заробітної плати є мотивування працівників до ефективної праці [178, с. 1–

10].  

У наукових джерелах робиться акцент на необхідності поєднання 

матеріальних і нематеріальних стимулів, зокрема, до них включають 

колективне та індивідуальне стимулювання. Наприклад, матеріальними є: 

премії з урахуванням КТС; до ювілейних дат народження; до пам’ятних дат; 

за перевиконання особового плану; за перевиконання плану; за результати 

роботи (квартал, півріччя, рік); нематеріальні: публічне визнання здобутків 

– грамоти, дипломи, листи подяки, підвищення кваліфікації за рахунок 

роботодавця, збільшення часу відпочинку (додаткові дні до щорічної 

відпустки), організація культурно-масових заходи для працівників; 

психологічна підтримка працівника [189, с. 161–163]. 

Все більше вчених вказують на помилковість розуміння заробітної 

плати як потужного стимулу. Наприклад, С.М. Лебедєва зазначає, що за 

оцінками психологів, ефект збільшення заробітної плати позитивно діє на 

працівників протягом трьох місяців, по закінченні яких такий працівник 

звикає до неї і починає поступово переходити у той же звичний для нього 

«розслаблений» режим роботи [190, с. 174]. Також при цьому важливо 

врахувати, що мотивація працівника падає і при недостатньому, і при 

надмірному матеріальному його стимулюванні. Однак існують такі 

стимули, які підвищують результативність роботи. Цими стимулами є 

пільги і привілеї: існує пряма залежність між наявністю пільг та їх 

кількістю, з одного боку, почуттям гордості і позитивним ставленням 

працівника до свого підприємства – з іншого [180, с. 359–364]; 

б) матеріально-соціальні (негрошові заохочення). В основному це такі 

заохочення працівників:  

- створення необхідних умов для високопродуктивної праці. 

Організація робочого місця працівника відповідно до правил охорони праці, 

пожежної та санітарної безпеки, безпеки виробництва та здоров’я 
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працівника і колективу, а також таким чином, щоб працівник мав змогу 

продуктивно виконувати свої трудові обов’язки і не був вимушеним 

порушувати правила та принципи дисципліни праці, є безпосереднім 

обов’язком роботодавця. Роботодавець може заохочувати працівників 

реальними покращеннями робочого місця, тобто надати робоче місце вище 

стандартного рівня. Підвищення комфорту процесу виконання власних 

трудових функцій є особливим мотивом для працівників і на практиці може 

виражатись у переведенні працівника, який працював у колективному 

кабінеті, – в окремий, оновленні його робочої офісної техніки або 

встановленні в його кабінеті корту для міні-гольфу, баскетбольної корзини 

тощо; 

- заохочення можливістю залишення рутинної, нецікавої роботи і 

переходу до більш цікавої та творчої. Якщо працівник при виконанні своїх 

трудових функцій не отримує задоволення в силу технічності, 

систематичності (рутинності) роботи, але бажає проявити і реалізувати 

власні творчі креативні ідеї на практиці, роботодавець може заохотити 

такого працівника, перевівши його на постійну основу (або сезонну, 

періодичну і т. п.), наділивши його відповідними повноваженнями 

(працівник може паралельно виконувати і старі повноваження на весь час 

виконання факультативних повноважень, якими його заохотили), що, 

приміром, дозволяє йому брати участь у створенні чи реалізації певних 

проектів підприємства, в організації корпоративних святкових заходів 

(розробка конкурсів, сценаріїв, пошук місця проведення та безпосередня 

організація заходу); 

- заохочення вільним часом. Працівники, які є молодими матерями чи 

батьками або за своїм характером є домосідами, мають непрофесійні 

захоплення, на які їм потрібно витрачати певний час, та інші працівники 

будуть позитивно сприймати таке негрошове заохочення, як надання їм 

вільного часу (вихідного, відпустки тощо). Є.П. Ільїн з цього приводу 
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наголошує, що таке заохочення виражається в тому, що на підприємстві має 

місце позитивне для працівника регулювання його часу зайнятості шляхом 

надання йому за активну і творчу роботу додаткових вихідних, відпустки, 

можливості вільного вибору часу відпустки і т. д., організації гнучкого 

графіку праці, скорочення тривалості робочого часу за рахунок високої 

продуктивності праці [173, с. 38];  

- заохочення кар’єрним ростом. Найважливішими показниками 

просування по службі для працівників є заробітна плата та службовий 

статус, хоча таке «визнання», на думку фахівців, часто веде до збільшення 

часу робочого дня і відповідальності [191, с. 74].  

У рамках українського законодавства просування по роботі (службі) 

передбачено Законом України «Про державну службу» [192], згідно з яким 

здійснюється зайняття більш високої посади на конкурсній основі. 

Переважним правом на просування по службі користуються державні 

службовці, які досягли кращих результатів у роботі, виявляють свій 

професійний рівень та зараховані до кадрового резерву.  

Як відзначає В. Льовіна, порядок формування та організація роботи з 

кадровим резервом регулюються спеціальним положенням, яке 

затверджується Кабінетом Міністрів України [193]; 

- заохочення відшкодуванням на харчування на роботі, плата за 

навчання у ВНЗ, оплата орендованого житла чи, наприклад, щомісячна 

оплати кредиту на житло, автомобіль працівника. Заохочення працівника 

має бути актуальним для нього, інакше воно може викликати найбільш 

несподівані негативні реакції як його самого (ображення, обурення тощо), 

так і трудового колективу. Наприклад, неактуальним буде надання як 

заохочення працівнику, який мусить харчуватись відповідно до дієтичних 

вказівок лікаря, дисконту на харчування у фаст-фудах. 

Відтак, матеріальні негрошові заохочення працівника, як і будь-які 

інші заохочення, будучи спрямованими на психологію працівника і 
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колективу, повинні задовольняти потреби суб’єкта заохочення або його 

близьких родичів (надання оздоровчої путівки для дітей працівника чи його 

батьків, дружини; забезпечення дітей працівника навчальною літературою і 

персональними комп’ютерами тощо). 

Т.М. Левченко справедливо відмічає, що негрошові матеріальні 

заохочення сьогодні найбільш поширені на великих підприємствах, які 

можуть дозволити собі сплатити своїм працівникам відпочинок у санаторіях 

чи на курортах. Деякі підприємства надають своїм працівникам житло: як 

правило, це житло є службовим, однак цей фактор є значним для 

працівників, оскільки, наприклад, для молодої сім’ї сьогодні важко 

самостійно набути права власності на квартиру чи дім. Ті підприємства, 

котрі піклуються про матеріальне благополуччя своїх підлеглих, 

справедливо претендують на отримання високих трудових показників 

найманих працівників, намагаються сформулювати певну лінію трудової 

поведінки, яка з повним використанням фізичного та інтелектуального 

потенціалу персоналу повинна привести до процвітання такої компанії [188, 

с. 105];  

2) моральні. Морально-правовий аспект заохочення відрізняє його від 

матеріального винагородження, премій, заохочувальних виплат, в яких 

моральний аспект не проявляється або ж проявляється меншою мірою.  

Більше того, як зауважує Л.Д. Ухова, за допомогою заохочень 

оцінюються ті сторони трудової діяльності працівника, котрі не можуть 

бути повністю та всебічно враховані при виплаті фінансового заохочення за 

працю. Вчена зазначає, що не існує абсолютно однакових людей і не може 

бути абсолютного виконання ними трудових функцій та рівноцінного 

ставлення їх до власної праці [168, с. 5].  

З приводу неоднаковості характеру працівників, їх потреб та мотивів 

цікавим є дослідження оксфордських вчених у галузі психології, які 

визначили із 100 % працівників у відсотковому співвідношенні шість груп 
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типів працівників, інтереси яких прямо відображаються на їх очікуванні та 

бажанні конкретного виду трудового дисциплінарного заохочення: a) 22 % 

(більшість із них – жінки) раді будь-яким заохоченням, проте ідеальним для 

них варіантом є подарункові сертифікати, а також туристичні путівки; 

б) 20 % (54 % з них чоловіки, що старші ніж 40 років) не вважають 

припустимими заохочення, що порушують їх звичний розпорядок життя 

(відвідування семінарів, конференцій, виставок тощо) і більше тяжіють до 

таких трудових заохочень, як позачерговий вихідний день; в) 19 % (в 

основному жінки, котрі не задоволені своєю роботою) сприймають в якості 

заохочення лише грошові премії та інші грошові винагороди; г) 17 % (як 

правило, жінки, старші 45 років з дуже високим доходом) вважають 

допустимими будь-які заохочення, що сприяють їх самореалізації 

(наприклад, комфортні умови праці, участь у нових проектах тощо); ґ) 16 % 

(в основному чоловіки) вважають доцільними такі заохочення, що свідчать 

про визнання роботодавцем їх заслуг; д) 8 % (головним чином молоді 

чоловіки) найкращим заохоченням вважають особливий статус, який 

дозволяє керувати іншими працівниками і розширити сферу своєї трудової 

діяльності [194]. 

Особливе місце моральне заохочення займає сьогодні – в період 

світової економічної кризи, яка є, з одного боку, періодом скорочення 

кадрів, у першу чергу тих, хто порушує правила та принципи дисципліни 

праці, а з іншого – періодом збереження цінних, дисциплінованих 

працівників. У зв’язку з тим, що у роботодавців не завжди вистачає фінансів 

на заохочення працівників з метою їх збереження та покращення 

економічного росту підприємства, Н. Важдаєва відзначає тенденцію, в якій 

роботодавці все частіше звертаються до практики заохочень радянських 

часів: у багатьох офісах знову з'явилися Дошки пошани, співробітникам 

роздають грамоти і надсилають листи подяки, «просунуті» керівники 

прислухаються до корпоративних психологів і влаштовують для окремих 
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підлеглих фото- і відеозйомки, які потім розсилають по корпоративній 

пошті, щоб усі могли подивитися на передовиків. На практиці такі дії 

роботодавців мають сприятливий вплив. Зокрема, рекрутинговий портал 

SuperJob.ru вказує на те, що працівникам подобається, коли їх хвалять, про 

що свідчить статистика: конкурси та змагання є плюсом для 7 % 

респондентів; фотографія на Дошці пошани – для 5 %; корпоративний 

відпочинок – 7 %; допомога керівництва працівникам у їх особистих 

(приватних) справах (зокрема, влаштування дитини в дитячий сад) – 16 % 

[195]. 

З одного боку, моральне заохочення витікає із самого процесу праці – 

це задоволення досягнутим результатом та відчуття сенсу того, що 

відбувається (сам процес праці і позитивна реакція працівника на цей 

процес складають основу для морального задоволення) [158, с. 79–83], а з 

іншого – моральне заохочення виражається в позаматеріальному 

офіційному чи неофіційному визнанні досягнень працівника, якими, 

зокрема, є [196, с. 13–24]: 

a) оголошення подяки. Таке заохочення полягає у публічному 

вираженні роботодавцем вдячності працівнику головним чином за такі 

досягнення у праці, як поліпшення показників порівняно з попередніми 

періодами, перевиконання плану; успіхи в достроковій розробці та 

впровадженні заходів, пов'язаних із удосконаленням організації 

виробництва і праці, з підвищенням якості продукції, що випускається 

(виконуваних робіт, надання послуг); виконання на високому рівні своїх 

трудових обов'язків; успішне проведення заходів, реалізація проектів, 

активна участь у заходах або проектах тощо. При цьому порядок 

застосування таких заходів заохочення, як правило, регламентується у 

спеціальному локальному нормативному акті (зокрема, у положенні про 

моральне заохочення працівника) або встановлюється в документі більш 

загального характеру (приміром, у положенні про матеріальне і моральне 
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заохочення працівників організації, правилах внутрішнього трудового 

розпорядку, положенні про стимулювання персоналу); 

б) нагородження Почесною грамотою організації. Такою грамотою 

зазвичай нагороджують окремих працівників і колективи, до яких раніше за 

досягнення у трудовій діяльності застосовувалася така міра заохочення, як 

оголошення подяки. Нагородження Почесною грамотою полягає в 

публічному врученні працівникові документа, що свідчить про визнання 

заслуг працівника керівництвом організації. Локальним нормативним актом 

організації може бути передбачено одноразове преміювання працівника у 

зв'язку з нагородженням Почесною грамотою. Серед підстав нагородження 

працівників почесними грамотами найчастіше називають високі результати 

в конкретній галузі трудової діяльності; професійну майстерність; істотний 

внесок у розвиток організації; новаторство та інші досягнення у праці; 

зразкове виконання трудових обов'язків, зразкову і тривалу роботу в 

організації тощо; 

в) присвоєння звання кращого за професійними якостями. Як вид 

внутрішньофірмового заохочення, таке подання передбачає формування 

конкурсної комісії, формулювання цілей та завдань організації конкурсу, 

розроблення умов і показників, за виконання яких таке звання може бути 

працівнику присвоєно, терміни, періодичність та порядок проведення 

конкурсу, терміни і порядок підбиття підсумків. У свою чергу, участь у 

конкурсі може обмежуватися вимогами, основною з яких може вважатися 

якість виконання кандидатом правил і стандартів дисципліни праці 

(наприклад, це може бути кращий юрист місяця чи року на фірмі або 

кращий працівник місяця, як це широко практикується в мережі ресторанів 

швидкого харчування McDonalds); 

г) занесення на Дошку пошани, до Галереї трудової слави, Книги 

пошани. Цей вид заохочення полягає в розміщенні фотографії працівника із 

зазначенням прізвища, імені, по батькові, найменування посади чи професії 
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на спеціально виготовленому і встановленому стенді – Дошці пошани (слід 

підкреслити, що сьогодні набули поширення електронні Дошки пошани, що 

являють собою віртуальну галерею фотографій кращих працівників 

організації, що розміщується на корпоративному веб-сайті організації);  

ґ) корпоративні нагороди. Цей вид заохочення виражається у 

нагородженні заслуженого працівника корпоративним нагрудним значком і 

медаллю, які не дублюють відомчі і тим більше державні нагрудні знаки.  

Для ефективного застосування моральних стимулів, як зазначають 

І. Антонова та Т. Мацкевич, необхідно розробити та прийняти відповідно до 

встановлених правил положення про статуси морального заохочення та їх 

знання працівниками; ширше використовувати різноманітні форми 

морального заохочення в інтересах розвитку творчої ініціативи та 

активності; моральне заохочення підкріплювати заходами матеріального 

стимулювання, забезпечувати правильну взаємодію матеріальних і 

моральних стимулів, безупинно їх удосконалювати відповідно до нових 

завдань, зміною у змісті, організації та умовах праці; про кожне моральне 

заохочення працівника широко інформувати трудовий колектив; вручати 

нагороди і оголошувати подяки в урочистій обстановці; заохочувати 

працівників вчасно – відразу після досягнення певних успіхів у праці; 

розвивати нові форми заохочення і встановлювати строгу моральну 

відповідальність кожного працівника за доручену справу; аналізувати 

дієвість стимулювання; точно дотримуватися встановленого порядку 

внесення записів про заохочення у трудові книжки працівників [197, с. 103]; 

3) організаційні – полягають у забезпеченні кар’єрного зростання в 

якості заохочення, що може бути відображено у просуванні працівників, які 

відзначилися, на більш відповідальну роботу, призначенні їх на керівні 

посади. Крім того, до організаційних заходів відноситься дострокове зняття 

накладеного раніше дисциплінарного стягнення.  
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Необхідно відзначити, що матеріальні та моральні заохочувальні 

заходи перебувають у нерозривній єдності. Неможливо побудувати 

суспільство, що характеризується ознаками демократичності та права, як і 

соціальне державно-організоване суспільство, виходячи лише з принципу 

матеріальної зацікавленості. Ю. Палкін ще в 1975 році наголошував, що, 

підкреслюючи надзвичайно важливе значення матеріальних стимулів, ні в 

якому разі не можна применшувати значення моральних стимулів, оскільки 

недооцінка морального чинника створює сприятливе середовище для 

прояву корисливості [198, с. 110–111]. Особливо актуальним це питання є 

сьогодні, зважаючи на становлення в нашій державі, суспільстві та в усіх 

сферах життєдіяльності людини ринкових принципів економіки, які 

формувалися протягом тривалого часу західною цивілізацією. Сам перехід 

до ринкової економіки вже сьогодні поставив роботодавців у ситуацію, в 

якій вони змушені зрозуміти (або досягати економічної ефективності 

господарської діяльності) потребу в сучасних та модифікованих класичних 

дисциплінарних стимулах працівників. З. Купріянова ще в 1994 році 

наголошувала на тому, що розвиток і успіх ринкових відносин визнаються 

неможливими, якщо тільки такі відносини не будуть інтегровані в глобальні 

зусилля пошуку нових сучасних форм стимулювання праці працівників 

[199, с. 118–124].  

Як приклад ефективного застосування і матеріальних, і моральних 

заохочень можна розглянути позитивну практику ПАТ «Універсал Банк». 

Так, Ю. Килимник зазначає, що для підвищення зацікавленості персоналу в 

ПАТ «Універсал Банк» використовуються різні форми матеріального та 

нематеріального заохочення: приміром, надання корпоративної форми одягу 

працівникам у відділах; доставка працівників, які працюють у центральному 

офісі, транспортом від станції метро; забезпечення безкоштовними напоями 

(вода, кава, молоко) у підрозділах банку; організація корпоративного 

святкування Нового року, 8 березня, Дня народження банку (на яких 
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успішним працівникам вручаються подарунки); про успішних працівників 

банку, які досягли особливих результатів у праці та не порушували правила 

і принципи дисципліни праці, в щомісячній газеті Universal Times 

публікуються спеціальні статті; функціонування програми медичного 

страхування персоналу; можливість професійного навчання; 

функціонування і підтримка футбольної команди банку та її фан-клубу і 

т. п. Як частина групи Eurobank EFG, ПАТ «Універсал Банк» запозичує 

практику заохочень персоналу іноземних банків, які входять до цієї групи, 

зокрема працівники банку мають змогу брати участь у міжнародних 

програмах навчання, які проводяться материнським банком в Афінах; 

відвідувати семінари та конференції за своїм профілем; керівники середньої 

та вищої ланок можуть навчатися за програмою курсів MBA (спеціалізація 

«менеджмент та лідерство»), які проводяться разом із Harvard Business 

School [200, с. 50]. 

Також необхідно звернути увагу на те, що сучасна практика 

забезпечення дисципліни праці заходами заохочення демонструє, що 

матеріальне стимулювання працівників підприємств набуло здебільшого 

рис, притаманних адміністративно-командній системі господарювання. 

Через відсутність прямої залежності розміру премії від конкретних 

результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства вона 

перестала виконувати свою головну функцію – стимулюючу – і 

перетворилась на звичайну надбавку до посадового окладу. Кожен 

співробітник має відчувати свою потрібність організації, важливість власної 

праці та обсяги внеску у загальну справу. Якщо ж ці фактори відсутні, це 

свідчить, що не проводиться мотивація та відсутній контроль діяльності 

підприємства, немає науково обґрунтованої системи планування, організації 

соціально-економічного захисту працівників, а також виважених критеріїв 

роботи працівників його структурних підрозділів – все це призводить до 

зневіри персоналу, втрати бажання якісно виконувати свою роботу, а часом 
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до пошуку працівниками нового місця праці, де їх належно оцінюватимуть. 

А це все спричинює виникнення загроз економічній безпеці діяльності 

підприємства на мікрорівні, які, крім того, залежать від зовнішньої політики 

держави, розвитку економіки на макрорівні, рейтингу ведення державою 

бізнесу [182, с. 275].  

Загалом, щодо практики преміювання, яке набуло широкого значення 

в Україні, варто звернути увагу на позицію з цього приводу зарубіжних 

науковців, які підкреслюють, що за кордоном преміальні системи 

матеріального заохочення не носять всеосяжного характеру, хоча 

використовуються досить широко в усіх випадках, коли це сприяє 

підвищенню трудової і творчої активності персоналу, покращенню 

індивідуальних та загальноорганізаційних результатів виробничої 

діяльності [173, с. 38]. 

Сьогодні, у зв’язку із глобалізацією бізнесу, появою в нашій державі 

представництв транснаціональних корпорацій, підприємств з іноземними 

інвестиціями, які прийшли на наш ринок із власним західним менталітетом 

та концепцією забезпечення дисципліни праці, преміювання, пільг і т. п., 

класичні та модифіковані матеріальні і нематеріальні заохочення все більше 

поступаються такому заохоченню, як участь у прибутку. 

Т.М. Левченко зауважує, що система матеріального заохочення 

працівників, яка отримала у практиці західних держав назву «участь у 

прибутку», полягає у тому, що на підприємстві, окрім основної заробітної 

плати, працівник отримує грошові виплати, розмір яких залежить від 

фінансового результату (прибутку) компанії. Ця система матеріального 

заохочення працівників передбачає зацікавленість усіх працівників у 

покращенні рівня прибутку підприємства, оскільки в цьому випадку з 

частини прибутку в організації формується фонд, який розподіляється між 

працівниками [188, с. 106]. Наприклад, японські компанії воліють 

виплачувати однакову винагороду всім своїм співробітникам, незалежно від 
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величини базових окладів, а американські та західноєвропейські організації 

погоджують величину бонусів із роллю співробітника в організації та 

розміром його заробітної плати [201, с. 291–292]. 

Проте слід зауважити, що таке матеріальне заохочення, як участь у 

прибутку, на думку О.М. Дятлова та М.В. Плотнікова, буде лише тоді 

ефективним на практиці, якщо: a) така участь буде доповнюватися 

залученням працівників до управління трудовим процесом, процесом 

прийняття рішень, а також пошуку й вирішення виробничих і 

дисциплінарних проблем, шляхів запровадження новаторства у виробництві 

(потрібно звернути увагу, що система участі у прибутку – це не просто 

спосіб оплати праці працівників, а спосіб управління процесом праці, в 

якому дотримання дисципліни праці та активна праця є інтересом кожного 

працівника такого підприємства); б) грошові виплати працівнику з прибутку 

підприємства ґрунтуються на таких показниках, на котрі працівники можуть 

реально позитивно вплинути безпосередньо своєю працею; в) розробка 

систем розподілу прибутку або ж розподілу вигід від покращення 

виробничого процесу буде здійснюватися не вузьким колом фахівців чи 

керівників, а за безпосередньої участі працівників [202]. 

2. За територією поширення: загальнодержавні, регіональні та 

локальні. Загальнодержавними будуть заохочення, які застосовуються 

відповідно до законодавчих актів чи актів центральних органів влади і 

виражаються у висловленні заслуги працівнику, яка оформлюється в 

державних нагородах, тобто заохоченнях загальнодержавного значення 

(приміром, урядові нагороди чи окремих міністерств). Регіональні 

заохочення застосовуються в межах окремих адміністративно-

територіальних одиниць (наприклад, подяки та нагородження державних 

адміністрацій тощо). У свою чергу локальними заохоченнями є такі прояви 

визнання працівника, що виражаються, приміром, у нагородженні його 

подякою, грамотою чи медаллю, значимість яких для статусу такого 



220 

 

 

працівника розповсюджується на всю структуру підприємства (нагороди 

корпоративного значення). Так, наприклад, у ВАТ «Державний ощадний 

банк України» застосовуються як матеріальні, так і моральні заохочення, 

проте особливої уваги заслуговують такі внутрішньобанківські нагороди, як 

золотий знак відзнаки ВАТ «Ощадбанк» (знак та посвідчення – номерні); 

знак відзнаки ВАТ «Державний ощадний банк України» (зі срібла); подяка 

голови Правління (із врученням срібної пам’ятної медалі); Почесна грамота 

Ощадбанку (з видачею грошової премії) [200, с. 50].  

Виходячи із класифікації юридичної значимості заохочень працівника, 

можна також зауважити, що такі заохочення можна розглядати відповідно 

до ієрархії правових актів, що регламентують ті чи інші заходи заохочення. 

Приміром, у широкому сенсі ця класифікація буде виглядати у такій формі:  

1) заохочення, передбачені міжнародно-правовими та регіональними 

актами. Загальна концепція заохочення працівників передбачається в 

рамках міжнародного права, зокрема право на оплату праці передбачається і 

в Загальній декларації прав людини [203], і в Європейській конвенції з прав 

людини [204], Європейській Хартії [205]; 

2) заохочення, передбачені законодавчими актами. В буквальному 

сенсі національним законодавством не передбачається каталог заходів, які 

може застосовувати до працівників роботодавець, проте, як уже 

зазначалося, у ст. 143 КЗпП України законодавець фактично відсилає нас до 

п. 21 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, в яких 

закріплюється рекомендований приблизний список видів таких правових 

заохочень. Слід також звернути увагу, що не на всіх працівників, головним 

чином службовців, поширюються норми заохочення, що передбачаються 

нормами трудового законодавства України. Наприклад, у ст. 10 Закону 

України «Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України» [206] зауважується, що до осіб 

рядового і начальницького складу можуть бути застосовані такі види 
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заохочень: дострокове зняття дисциплінарного стягнення; оголошення 

подяки; грошова винагорода; нагородження цінним подарунком; 

нагородження Почесною грамотою Державної служби спеціального зв'язку 

та захисту інформації України; нагородження відзнаками Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації України; дострокове присвоєння 

чергового спеціального звання; присвоєння спеціального звання, вищого на 

один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою; 

нагородження відзнакою Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України «Вогнепальна зброя». 

У свою чергу до працівників національних органів внутрішніх справ, 

до яких також не застосовні норми КЗпП України, що передбачають 

заохочення, застосовуються відповідні статті Закону України «Про 

Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» [210 207], 

відповідно до яких за бездоганне виконання службових обов’язків та 

дотримання службової дисципліни особи рядового та начальницького 

складу можуть бути заохочені достроковим зняттям дисциплінарного 

стягнення; оголошенням подяки; нагородженням грошовою винагородою; 

нагородженням цінним подарунком; занесенням на Дошку пошани; 

достроковим присвоєнням чергового спеціального звання; присвоєнням 

спеціального звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого 

займаною штатною посадою; нагородженням Почесною грамотою МВС 

України; нагородженням відзнаками МВС України; нагородженням 

відзнаками Міністерства внутрішніх справ «Вогнепальна зброя»; 

3) заохочення, передбачені підзаконними актами центральних органів 

влади та органів місцевого самоврядування; 

4) заохочення, передбачені локальними актами роботодавця.  

3. За ознакою самостійності: первинні та вторинні. До первинних 

засобів заохочення можна віднести сукупність заходів, передбачених у п. 21 

Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, а до вторинних – усі 
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інші (оскільки законодавець не забороняє роботодавцям розробляти нові 

матеріальні і моральні заохочення працівників, роботодавці повноважні на 

такі дії, якщо те чи інше заохочення не буде стосуватися предмета, 

вилученого із цивільного обігу або такі «заохочувальні» дії не будуть прямо 

суперечити чинному законодавству, нормам моралі та громадській безпеці). 

Варто зауважити, що класифікацію заохочень за ознаками 

самостійності не потрібно плутати із поділом заохочень за сферою дії, що 

передбачає такі види заохочень, як загальні та спеціальні (так, спеціальні, 

серед іншого, можуть також поділятися на такі, що діють у певних галузях 

господарства та управління, а також такі, що використовуються щодо 

працівників певної спеціальності, які працюють у різних галузях 

господарства, такі, що застосовні до працівників, зайнятих у спеціальних 

умовах праці, незважаючи на галузь господарства чи їх професію).  

Певною мірою до спеціальних заходів заохочення можна віднести 

службові заохочення за дотримання дисципліни окремих осіб залежно від їх 

звання. Наприклад, виходячи зі змісту Закону України «Про 

Дисциплінарний статут Збройних Сил України» [208], а саме ст.ст. 15, 23, 

27, заходи заохочення застосовуються залежно від звання суб’єкта 

заохочення: 

a) рядовий (матрос) та сержант (старшина) – оголошення подяки; 

зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення; надання одного 

додаткового звільнення з розташування військової частини (чи корабля на 

берег) поза чергою (для тих, хто проходить строкову службу); надання 

додаткової відпустки строком до п’яти діб (для тих, хто проходить строкову 

службу); повідомлення батьків або колективу за місцем роботи чи навчання 

військовослужбовця до його призиву на службу про зразкове виконання 

ним військового обов’язку та про отримані заохочення; нагородження 

грамотою, цінним подарунком чи грошовою премією; нагородження 

військовослужбовця його фотокарткою, в якій він знятий біля розгорнутого 
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Бойового Прапора військової частини; присвоєння військового звання 

«старший солдат» («старший матрос»); присвоєння сержантам (старшинам) 

строкової служби, які звільняються в запас, чергового військового звання, 

вищого на один ступінь за військове звання, передбачене штатною посадою, 

яку обіймав сержант чи старшина під час звільнення в запас, до старшини, 

головного корабельного старшини включно; занесення прізвища 

військовослужбовця до Книги пошани військової частини (корабля); 

нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони України;  

б) прапорщики та мічмани – оголошення подяки; зняття накладеного 

раніше дисциплінарного стягнення; нагородження грамотою, цінним 

подарунком або грошовою премією; занесення прізвища до Книги пошани 

військової частини (корабля); дострокове присвоєння звання «старший 

прапорщик» («старший мічман»); нагородження заохочувальними 

відзнаками Міністерства оборони України;  

в) офіцери – оголошення подяки; зняття раніше накладеного 

дисциплінарного стягнення; нагородження грамотою, цінним подарунком 

або грошовою премією; занесення прізвища до Книги пошани військової 

частини (корабля); дострокове присвоєння чергового військового звання до 

полковника, капітана 1 рангу включно; нагородження заохочувальними 

відзнаками Міністерства оборони України. 

4. За критерієм суб’єкта заохочення: індивідуальні та колективні. 

Заохочення індивідуальної праці являє собою форму стимулювання 

трудової активності окремих працівників, що виражає визнання їх 

індивідуального трудового внеску в досягнення загальних результатів 

роботи колективу за допомогою встановлених, схвалюваних або що 

дозволяються державою заходів. Заохочення колективної праці є формою 

стимулювання трудової активності групи працівників, що виражає визнання 

спільних трудових досягнень за допомогою встановлених, дозволених та 

визнаних державою заходів. Поєднання індивідуальної та колективної форм 
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матеріального стимулювання сьогодні забезпечується розподілом 

колективної премії пропорційно індивідуальному трудовому внеску 

кожного в загальний результат, що в основному характерно для 

нарахування регулярних премій. Однак визначати розмір індивідуального 

матеріального заохочення за принципом економічної доцільності, 

підпорядковуючи його дії механізму розподілу (наприклад, за допомогою 

процедури депреміювання), – не завжди найкращий вибір [168, с. 21]. 

Наведені класифікації заохочень є умовними, оскільки на практиці у 

приватному секторі економіки окремі види заохочень можуть набувати 

змішаних форм. Їх багатоманітність із кожним роком розширюється завдяки 

запозиченню передового досвіду іноземних компаній. Вітчизняне правове 

регулювання заохочень значно відстає від правових реалій, що в цілому 

негативно впливає на стан законності взагалі та дисципліни праці зокрема. 

Утім, це не заважає приватно-правовому сектору широко застосовувати 

заходи заохочення працівників. 

 

 

3.3. Підстави та умови застосування заохочення до працівника: 

теорія і практика 

 

Працівники та трудовий колектив загалом, окрім справедливого 

винагородження за свою працю, що виражається в заробітній платні, 

бажали, щоби роботодавець також відзначав їх окремі заслуги, розумну 

ініціативність та професійні досягнення. У процесі практики застосування 

правових заохочень працівників за зразкове дотримання ними правил і 

принципів дисципліни праці та за їх особливі заслуги у трудовій діяльності 

практиками та законодавцем було сформовано особливі правила і стандарти 

застосування таких заохочень, що визначають особливий порядок і сутність 

окремих мотиваційних заходів, нормативно оформлених на державному або 
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локальному рівні. Оскільки в сучасному світі змінюються і 

концептуальність, і пріоритетність окремих заохочень, певних позитивних 

змін зазнає і концепція підстав та умов застосування заохочення до 

працівника. 

Зауважимо, що, у зв’язку із тривалими в науковому колі дискусіями 

щодо питання підстав заохочення працівників, зважаючи на впевнене 

становлення в нашій державі принципів ринкової економіки та 

європейського розуміння трудових кадрів, спостерігається тенденція, коли 

вчені все частіше висловлюють майже однакову позицію з приводу змісту 

каталогу підстав правового заохочення працівників. 

З приводу підстав заохочення працівників фундаментальною, на нашу 

думку, є позиція радянського вченого С.С. Карінського, який ще в 1961 році 

зауважував, що такими підставами є наступні показники: 1) працівник досяг 

високих результатів у праці; 2) працівник точно та чітко виконував (а також 

перевиконував) покладену на нього роботу; 3) працівник щоденно якісно 

виконував власні трудові функції [209, с. 9]. Так, у широкому сенсі позиція 

С.С. Карінського висвітлює основні аспекти поведінки працівника, яка 

заслуговує на заохочення (позитивна результативність праці, дотримання 

дисципліни праці та праця, яка заслуговує на похвалу), мотивування до 

сталості такої поведінки, об’єктивного унеможливлення зміни такої 

активної трудової поведінки у майбутньому.  

Також доцільно розглянути позицію з приводу цього питання 

В.В. Волкової. Вчена вважає, що засадами заохочення працівника є такі 

підстави: а) працівник досягнув певних значних результатів у роботі; 

б) працівник успішно виконав покладені на нього трудові обов’язки; 

в) працівник протягом тривалого часу бездоганно виконував свої трудові 

функції; г) працівник є новатором у праці; ґ) працівник зробив особистий 

внесок у проведення певних заходів; д) працівник добровільно виконав 

завдання виняткової важкості і складності; е) у працівника є певні 
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соціально-економічні заслуги, а також заслуги у культурному розвитку 

муніципального утворення [210, с. 104].  

З огляду на специфіку праці на сучасних підприємствах на різних 

рівнях і посадах, на роль і можливості кожного працівника на підприємстві, 

вважаємо, що підстави, які С.С. Карінський визначав як обов’язкові, є 

основними, а ті, що зазначала В.В. Волкова, потрібно розділити на основні 

та факультативні. 

Окрім імперативних та диспозитивних правил щодо наявності підстав 

застосування заохочення працівника, в науці і практиці визначаються певні 

стандарти застосування заохочень із найбільшою економічною 

оптимізацією, яка прямо відображається на корпоративному кліматі 

підприємства та стані дотримання правил і принципів дисципліни праці. 

Наприклад, Л.Д. Ухова зауважує, що трудове дисциплінарне заохочення, як 

обумовлене економічним змістом, має відповідати таким вимогам (які 

визначають її ефективність) [168, с. 6]: 1) за характером впливу заохочення 

має діяти не підкоряючи, а спрямовуючи волю суб’єктів заохочення на 

корисні дії, спонукаючи до свідомого, добровільного, вольового вибору 

варіанту корисної поведінки; 2) заохочення при доведенні до учасників 

трудових відносин інформації про можливі сприятливі наслідки тих чи 

інших дій має чинити ціннісно-орієнтаційний вплив на поведінку суб'єктів: 

формувати позитивне уявлення про варіант соціально-корисної, економічно 

значущої поведінки, створювати умови для задоволення потреб та інтересів 

учасників трудових відносин, забезпечувати зацікавленість як мотив 

сумлінного ставлення до праці з усвідомленням заслуги, що підлягає 

заохоченню; 3) заохочення має відповідати потребам та інтересам 

працівників (тоді воно проявляє свою стимулюючу функцію вже на 

інформаційному рівні дії права в декларативній формі); 4) усвідомлення 

працівником значущості варіантів корисної поведінки можливе лише за 

умови нормативної фіксації зовні оформленого стимулу у правовій нормі та 
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підстав її реалізації; 5) заохочення має орієнтувати суб'єктів не на 

дотримання дисципліни праці як такої, а на активну правомірну поведінку 

працівників у процесі трудової діяльності, яка вже містить у собі всі 

характеристики дисциплінованої праці; 6) заохочення має бути постійно 

діючим фактором, забезпечувати визнання трудових заслуг за виконану 

роботу, закріплювати варіант корисної поведінки працівників, сприяти 

розвитку трудової активності та ініціативи у майбутньому; 7) активний 

вплив норм заохочення має бути спрямований не тільки на дотримання 

правил поведінки, але і на стимулювання трудових відносин певного виду, 

залучення до цього процесу основного адресата – роботодавця, оскільки 

заохочення є належним схваленням; 8) заохочення має виражати економіко-

правову і соціальну оцінку обґрунтованості результатів праці через його 

індивідуальні характеристики. 

Слід також звернути особливу увагу на підстави та умови 

застосування заходів заохочення до працівника. Як правило, умови 

застосування заходів заохочення працівника випливають з норми чи з акта, 

який регламентує підстави застосування таких. Так, виходячи із того, що 

підстави для застосування заходів заохочення прямо пов’язані із 

законодавчо обумовленою ієрархією нормативно-правових актів, можна 

визначити такі види підстав заохочень: 

1. Підстави та умови заохочення, передбачені законодавчими актами 

та загальними принципами права. У першу чергу слід підкреслити, що 

загальні підстави та умови заохочення працівників регламентовані нормами 

КЗпП України. У ст. 147 КЗпП України закріплено, що за особливі трудові 

заслуги працівники представляються у вищі органи для заохочення, до 

нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними 

значками та до присвоєння почесних звань і звань кращого працівника за 

цією професією.  
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Встановлення державних нагород може здійснюватися лише законами 

України. Приміром, у п. 25 ст. 106 Основного Закону України 

конституцієдавець визначив правило, відповідно до якого Президентом 

України встановлені такі відзнаки, як «Герой України» (передбачає 

вручення ордена «Золота Зірка» та ордена Держави); орден князя Ярослава 

Мудрого І, II, III, IV та V ступенів; орден «За заслуги» І, II, III ступенів. 

Також варто звернути увагу на те, що заходи заохочення, 

регламентовані Кодексом законів про працю, не поширюються на окремі 

групи працівників (головним чином, службовців та посадових осіб), зокрема 

на працівників органів внутрішніх справ України. Законодавець, вбачаючи 

особливу специфіку діяльності таких працівників (осіб рядового і 

начальницького складу), передбачив для них заходи заохочення у 

положеннях Закону України «Про Дисциплінарний статут органів 

внутрішніх справ України» [207], відповідно до змісту яких заходи 

заохочення до працівників національних органів внутрішніх справ 

застосовуються у разі прояву в діяльності таких працівників мужності, 

відваги, героїзму, розумної ініціативи, старанності, сумлінного та 

бездоганного виконання службових обов’язків. 

2. Підстави та умови заохочення, передбачені підзаконними 

нормативно-правовими актами. Виходячи із того, що ст. 147 КЗпП України 

прописана можливість представлення працівника за особливі трудові 

заслуги у вищі органи для заохочення, потрібно зважити на те, що такі 

заохочення можуть бути відомчими, порядок та умови застосування яких 

деталізуються на підзаконному рівні. Положення про відомчі заохочувальні 

відзнаки затверджено Указом Президента України від 30 травня 2012 року 

[211], а урядом затверджено Положення про Почесну грамоту Кабінету 

Міністрів України (постанова КМУ від 20 серпня 2008 року № 728) [212]. 

3. Підстави та умови заохочення, передбачені локальними 

нормативно-правовими актами. Так, наприклад, у ВАТ «Державний 
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ощадний банк України» порядок застосування заохочень визначається 

затвердженими правлінням банку положеннями, нормами яких фіксується 

градація заслуг, встановлюється порядок висування кандидатур для 

заохочення, клопотання про заохочення, правила носіння нагород тощо 

[200, с. 50]. 

4. Підстави та умови заохочення, передбачені умовами трудового 

договору. Зокрема, В.В. Волинець наголошує на тому, що підстави та 

порядок стимулювання сумлінної праці також можуть бути предметом 

договірного регулювання, що особливо важливо за умов ринкових 

перетворень. Так, вчений зауважує, що при укладенні контракту сторони 

мають право передбачити будь-які додаткові заходи заохочення в разі 

належного виконання працівником взятих на себе зобов’язань (наприклад, 

додаткова грошова винагорода, оплата проїзду під час відпустки, 

компенсація за використання власного транспорту, надання окремого 

кабінету, оплата рахунків за розмови по мобільному телефону тощо). До 

системи матеріального стимулювання можна віднести види, що з’явились 

нещодавно: участь працівників у прибутках та акціонерному капіталі 

підприємства, сплата роботодавцем внесків на недержавне пенсійне 

страхування за працівника, сплата певних видів добровільного страхування 

(наприклад, медичне) тощо [149, с. 92–97]. 

Таким чином, виходячи із правової природи поняття заохочення 

працівника, його основних принципів та підстав, можна сформулювати 

основні умови трудового дисциплінарного заохочення, які будуть також 

розумітись і як ознаки застосування заохочення. Відповідно, такими 

умовами доцільно вважати: 

1. Заходи заохочення застосовуються до суб’єктів заохочення. Вони 

мають застосовуватися до працівників, які заслуговують на такий захід. 

Застосування заохочення до працівника може бути:  
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а) безпосереднім, тобто таким, що застосовується безпосередньо для 

задоволення потреб чи інтересів конкретного суб’єкта заохочення;  

б) умовним, тобто таким, що хоч і стосується потреб та інтересів 

працівника, однак не задовольняє інтереси особисто його, а члена його сім’ї 

(надання оплачуваного відпочинку на курорті членам родини тощо) чи 

групи колективу загалом (організація колективного відпочинку тощо). 

2. Заходи заохочення застосовуються лише тоді, коли суб’єкт 

заохочення на них заслуговує, тобто для цього наявні певні заслуги 

працівника.  

3. Застосування заходів заохочення з урахуванням добровільності 

заохочувальної поведінки. Правове заохочення застосовується за 

добровільні вчинки. З цього приводу О.О. Барабаш зауважує, що саме по 

собі заохочення передбачає не обов’язковий, але бажаний для суспільства та 

держави вчинок: суб’єкту надається можливість самому обрати варіант 

поведінки, який найбільш корисний для нього, відповідає його інтересам і 

потребам. Тобто, як зазначає вчений, вибір такої поведінки здійснюється не 

під впливом примусу, а добровільно, на власний розсуд. Правове 

заохочення імперативно не вказує на варіант соціально корисної поведінки, 

а здійснює невимушений вплив на суб’єкта завдяки вигідності обіцяних 

йому наслідків. Проте поняття «добровільності» вчений більш схильний 

розглядати як факультативну, а не основну ознаку заохочення: факт загрози 

застосування до суб’єкта певних «обтяжень», негативних наслідків його 

діянь свідчить про те, що вибір його поведінки може здійснюватися не 

зовсім добровільно. О.О. Барабаш звертає увагу на те, що, незважаючи на 

добру волю вчинити соціально корисне діяння, вибір останнього може бути 

зумовлений загрозою застосування примусу, тому видається, що такий 

вибір не можна вважати абсолютно вільним [213, с. 49–50].  

Однак, зважаючи на те, що в сучасних умовах у багатьох випадках 

загроза зазнати негативних наслідків у результаті порушення дисципліни 
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праці втрачає стимулюючу роль (навіть негативний запис у трудовій книжці 

сьогодні не позбавляє працівника знайти більш оплачувану чи більш 

вигідну роботу, зважаючи на конкуренцію не лише кадрів, а й конкуренцію 

серед роботодавців) і все більшого значення набувають позитивні 

економічні або ж позаекономічні стимули, можна дійти висновку, що в 

рамках лояльного ринку праці (попри соціально-економічну кризу, яку нині 

ми переживаємо), зміни свідомості та ідеологізованості працівників і 

роботодавців саме добровільність вчинків працівника є особливою, однією з 

основних вимог щодо заохочення.  

Позитивна мотивація сьогодні є рушійною силою забезпечення 

дисципліни праці, оскільки, на думку С.В. Борисова, лише вільна праця, що 

базується на спонуканні до активної праці, зацікавленості працівника в 

результатах праці, є основою задоволення матеріальних і духовних потреб 

людини [178]. Подібної логіки дотримувався Р. Йєрінг, який ще в 1881 році 

наголошував, що винагорода завжди стоїть вище, ніж примус, головним 

чином тому, що вона звертається до волі особи та очікує результатів 

виключно від її вільного рішення [214, с. 642]. І навпаки – страх покарання 

викликає мотивацію раба: це праця з-під палки, яка потребує жорсткого 

контролю з боку керівництва, намагання при будь-якій можливості 

ухилятись від роботи [201, с. 207]. 

У своєму дослідженні «Стимули високоефективної праці як проблема 

трудового права» Т.О. Ацканов не висловлює жодного сумніву в тому, що 

як побудник (спонукання) до праці (і дотримання дисципліни праці 

відповідно) можуть виступати і стимули, і юридична відповідальність, 

проте суттєвим є те, що стимули пов’язані з інтересами та потребами 

працівника і спрямовані на їх реалізацію, у той час як юридична 

відповідальність, наприклад, у вигляді дисциплінарної санкції, не пов’язана 

з інтересами та потребами особистості працівника, а нерідко і протидіє їм 

[215, с. 286].  
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Також думка про факультативність «добровільності» як вимоги до 

заохочення працівника є не в повній мірі правильною, оскільки особливі 

досягнення у праці, виконання працівником своїх повноважень 

понаднормово навряд чи можуть пов’язуватись із побоюванням зазнати 

негативних наслідків. Вважаємо, що добровільність як одна з основних 

вимог заохочення виражається в тому, що працівник заслужив заохочення 

за дотримання дисципліни праці та досяг певних позитивних трудових 

показників, керуючись не страхами зазнати негативних санкцій, а власними 

потребами та інтересом. Таке підтверджується психологічною сутністю цих 

категорій: потреба є особливим станом психіки особистості, усвідомленою 

нею незадоволеністю, відчуттям браку чогось, відображенням 

невідповідності між внутрішнім станом і зовнішніми умовами (в основному 

потреби першого роду – фізіологічного характеру (потреби в їжі, сні тощо) 

та другого роду – соціально-психологічного характеру (потреби в повазі, 

владі, визнанні заслуг тощо)); інтерес є об’єктивно зумовленим мотивом 

діяльності суб’єкта (як окремої людини, так і колективу), що формується з 

усвідомлення самої потреби та з’ясування умов і засобів її задоволення [182, 

с. 273]. 

4. Застосування заходів заохочення з урахуванням правил 

процедурності (у випадку застосування офіційних заохочень). Застосування 

заохочень працівників реалізуються повноважними особами (роботодавцем 

чи адміністрацією, відповідною посадовою особою підприємства) в 

порядку, у спосіб та у формі, що передбачаються відповідними 

законодавчими чи локальними нормативно-правовими актами. Хоча, як 

зазначає В. Льовіна, якщо у локальних актах підприємств не встановлено 

конкретних показників та умов заохочення, роботодавець (або 

безпосередній керівник) має право цілком довільно вирішувати питання про 

доцільність застосування заохочення до конкретного працівника [193]. Таке 

твердження є повною мірою спірним, враховуючи правовий зміст ст. 143 
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КЗпП України, хоча, зважаючи на практичну сторону цього питання, важко 

не погодитися, що вітчизняні роботодавці використовують саме таку схему 

заохочення. 

Варто звернути увагу, що законодавець не обмежує умови 

застосування заохочення, проте як імператив закріпив такі стандарти-умови: 

1) види заохочень мають бути прописані у правилах внутрішнього 

розпорядку підприємства, з якими під підпис ознайомлюються всі 

працівники (ст. 143 КЗпП України); 2) у тих випадках, коли на підприємстві 

існує профспілка, роботодавець має щоразу погоджувати з нею питання 

заохочення того чи іншого працівника (ч. 1 ст. 144 КЗпП України); 3) якщо з 

працівника ще не знято дисциплінарне стягнення, до нього не можуть бути 

застосовані заходи заохочення (ст. 151 КЗпП України), хоча, на нашу думку, 

така норма законодавства є невиправданою, оскільки в деяких випадках 

вона не може бути дотриманою. Наприклад: чи буде виправданою ситуація, 

в якій працівник, з якого ще не знято дисциплінарне стягнення, буде 

позбавлений права випити води, молока, кави чи з’їсти печива, яке 

купується роботодавцем для трудового колективу і за своєю суттю є 

проявом матеріального нефінансового заохочення працівників? 

Отже, дотримуючись цих імперативних умов, роботодавець не 

обмежується у застосуванні заохочень до працівників, він може одночасно 

застосувати декілька заходів заохочення, приміром: і матеріальне, і 

моральне; два матеріальних чи два моральних заохочення, залежно від 

потреб суб’єкта заохочення. 

За загальною практикою заохочення працівника відбувається у такому 

порядку: 

1) у порядку, передбаченому спеціальним локальним нормативно-

правовим актом (зокрема, такий порядок може визначатися колективним 

договором або ж правилами внутрішнього розпорядку), керівник 

структурного підрозділу (так само і керівник кадрової служби) вносить 
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подання про заохочення працівника чи певної групи працівників 

(уточнивши кількість працівників групи, їх персональні дані, у тому числі їх 

посади, а також (за потреби) зазначити непогашені дисциплінарні 

проступки конкретних працівників, що входять до цієї групи) керівнику 

організації. Разом із цим, суб’єкт подання має подати обґрунтування 

необхідності застосування заохочення та зазначити вид конкретного 

заохочення, який передбачає застосувати до суб’єкта чи суб’єктів 

дисциплінарного заохочення; 

2) керівник організації, отримавши подання про застосування 

заохочення до працівника чи працівників та його обґрунтування від 

керівника структурного підрозділу чи керівника кадрової служби, розглядає 

подання, а дійшовши відповідного висновку з приводу цього, приймає 

позитивне чи негативне рішення; 

3) прийнявши відповідне рішення, керівник організації видає наказ, 

який доводиться до відома суб’єкта чи суб’єктів заохочення та всього 

трудового колективу. Також серед умов офіційного заохочення працівника є 

видання роботодавцем (або іншим повноважним на те органом чи особою) 

спеціального наказу «Про заохочення», яким регламентується проведення 

заохочувального заходу, після чого такому працівнику в обов’язковому 

порядку вноситься до трудової книжки відповідний запис, зважаючи на те, 

що такий запис, відповідно до вимог п. 2.23 Інструкції № 58 [216], не 

вчиняється, якщо заохочення полягає у виплаті премії, яка передбачена на 

підприємстві діючим актом про систему оплати праці; виплаті регулярних 

премій, якими є квартальні премії, «тринадцята» заробітна плата тощо. 

Загалом, заохочувальна процедура спрямована на забезпечення 

гарантованості, правомірності та результативності заохочення, орієнтує 

працівників і роботодавців на досягнення певної правової мети 

(конкретного правового результату). Як і будь-яка правова процедура, вона 

повинна визначати цільове призначення, тип основних відносин, коло 
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учасників, акти поведінки, які вони можуть і повинні зробити, послідовність 

їх вчинення, терміни і місце здійснення, засоби, що забезпечують її 

функціонування [168, с. 19]. 

5. Застосування заходів заохочення з урахуванням справедливості, 

об’єктивності. Якщо роботодавець застосовує до працівника заохочення 

несправедливо чи суб’єктивно, не опираючись на його показники 

дотримання правил і принципів дисципліни праці, незважаючи на наявність 

у нього необхідних заслуг, то не можна говорити про застосування до 

працівника трудового дисциплінарного заохочення в повному розумінні 

цього поняття, оскільки це буде заохоченням якихось дискримінаційних 

ознак такого працівника, приміром, заохочувальною відповіддю 

роботодавця на сексуальні домагання працівника, або ж таке заохочення 

може бути формою адміністративного тиску, «залицяння» до особи, яку 

заохочують. 

Слід підкреслити, що несправедливе рішення керівника організації 

про заходи заохочення може також спричинити конфлікт у трудовому 

колективі. Тому при застосуванні заходів заохочення доцільно вивчити 

правила його ефективності, які, на думку С.Ф. Самойлової, виражаються у 

таких факторах: 1) вимога об'єктивності (розмір винагороди працівника має 

визначатися на основі об'єктивної оцінки результатів його праці); 2) вимога 

передбачуваності (працівник має знати, яку винагороду він отримає залежно 

від результатів своєї праці); 3) вимога адекватності (винагорода має бути 

адекватною трудовому внеску кожного працівника в результат діяльності 

всього колективу, його досвіду та рівню кваліфікації); 4) вимога 

своєчасності (винагорода має слідувати за досягненням результату 

якнайшвидше, якщо не у формі прямої винагороди, то хоча б із урахуванням 

для подальшої винагороди); 5) вимога значущості (винагорода має бути для 

співробітника значущою); 6) вимога справедливості (правила визначення 
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винагороди мають бути зрозумілими кожному співробітнику організації та 

бути справедливими, в тому числі з його точки зору) [180, с. 359–364]. 

Подібної думки дотримуються В.С. Гусєва та К.В. Сібікеєв, які 

поділяють правила ефективності на окремі групи [217, с. 18]:  

1) загальновизнані правила ефективності заохочення. До таких вчені 

відносять в основному такі правила заходів заохочення:  

a) заохочення застосовується при кожному прояві трудової активності 

працівника організації після досягнення позитивного результату; 

б) заходи заохочення мають бути значущими для того, щоб підняти 

престиж ефективної та сумлінної праці працівника в організації;  

в) вимагається дотримання гласності при застосуванні різних заходів 

заохочення;  

г) застосування різних заходів заохочення необхідно супроводжувати 

адекватними урочистостями, традиційними для нашого суспільства;  

ґ) негативні (шкідливі) звички і традиції мають бути витіснені 

позитивними, а не наказами;  

д) необхідно взяти до уваги те, що чим ближче момент отримання 

заохочення, тим активніше людина працює;  

е) заохочення мають бути доступними; 

2) правила ефективності заохочення, які розробляються в різних 

організаціях. Кожна організація може розробляти свої правила застосування 

заохочення. Проаналізувавши їх, можна зробити висновок, що найбільш 

розповсюдженими є такі:  

a) винагорода працівника організації безпосередньо пов'язана із 

продуктивністю праці;  

б) винагороду слід застосовувати лише до тих працівників організації, 

чиї показники продуктивності праці є вищими за середні показники;  
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в) винагорода працівника має відбуватися у присутності працівників 

організації, чиї показники продуктивності праці є нижчими від середніх 

показників;  

г) працівник організації має отримати частку від результату 

підвищення продуктивності праці, а значить і прибутку;  

ґ) особливу увагу і допомогу керівник організації має приділяти 

керівникам середньої ланки;  

д) інтереси співробітників не повинні суперечити основній меті 

роботодавця – підвищенню доходів організації;  

е) ні в якому разі не можна заохочувати працівника організації, який 

не заслуговує на це, оскільки у решти працівників це може підірвати 

бажання досягати успіхів у збільшенні своєї продуктивності праці;  

є) обіцяні роботодавцем системи заохочення, закріплені у правилах 

внутрішнього трудового розпорядку або в положеннях про дисципліну в 

конкретній організації, мають обов'язково реально виконуватися;  

ж) не рекомендовано застосовувати систему привілеїв для керівників, 

яка збільшує розрив у доходах із працівниками організації;  

з) доцільним є використання системи внутрішньої винагороди, яка 

надає зміст праці;  

и) перед тим як будувати систему заохочення конкретного працівника 

організації, роботодавцю слід з'ясувати ціннісні орієнтири цього 

працівника;  

і) для кожного працівника організації повинна розроблятися 

індивідуальна система заохочення;  

к) у працівника організації має бути можливість отримати другий 

оклад на своєму робочому місці. 

Виходячи із принципів заохочення, які розглядались вище, можна 

зробити висновок, що застосування заохочення працівника має безумовно 

реалізовуватися з урахуванням таких правових аксіом: 
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1. Недискримінація та рівні можливості. Ні в якому разі не можна 

допускати дискримінації при винесенні рішення про заохочення 

конкретного працівника організації за будь-якими ознаками. 

2. Справедливість заохочення. Саме по собі заохочення завжди 

пов’язане із таким поняттям, як заслуга [184, с. 45], яке може бути виражено 

працівнику за добровільно виконані ним свої трудові функції (або 

виконання ним за дорученням роботодавця функцій іншого працівника). 

На нашу думку, заохочення працівника буде вважатися справедливим 

лише тоді, коли такий працівник: а) дотримувався правил та принципів 

дисципліни праці; б) виконав планові показники (якщо такі 

передбачаються); в) якісно виконував свої трудові функції відповідно до 

встановлених державою чи роботодавцем стандартів; г) виконана 

працівником робота заслуговує на позитивну увагу, а сам працівник – 

винагородження (приміром, виконання працівником покладених на нього 

завдань достроково, виконання доручень роботодавця понад трудові 

обов’язки тощо). 

Також у процесі застосування заохочення до працівника для 

роботодавця доцільним буде формувати цей процес відповідно до 

принципів побудови системи стимулювання працівників, які найбільш 

повно визначив Є.П. Ільїн, а саме: 1) індивідуальний підхід до визначення 

рівня оплати праці кожного співробітника залежно від займаної посади, 

стажу роботи, кваліфікації, результатів оплати праці, дотримання 

виконавської і трудової дисципліни, висновків за оцінкою (атестацією) 

тощо; 2) сильна соціальна політика як основа згуртованого, чітко 

працюючого колективу; 3) підтримання іміджу підприємства як одного із 

провідних на ринку; 4) аналіз дієвості системи оплати праці та своєчасне її 

коригування залежно від змін стратегії і тактики компанії в галузі 

управління персоналом, корпоративних цілей або відповідно до мінливих 

зовнішніх умов; 5) розумне співвідношення витрат на оплату праці 
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персоналу з валовим доходом компанії; 6) регулярний диференційований 

перегляд оплати праці персоналу залежно від рівня інфляції і рівня оплати 

праці співробітників у конкуруючих компаніях та в цілому по країні; 

7) гнучкість у визначенні щомісячної суми матеріальної винагороди за 

рахунок активного використання змінної (преміальної) складової [173, 

с. 143]. 

Таким чином, практичне значення заохочення проявляється в його 

здатності максимально ефективно та свідомо стимулювати працівника до 

активного виконання своєї трудової функції та дотримання дисципліни 

праці. Застосування роботодавцем заохочення по відношенню до 

працівника спирається на вже відомі якості останнього, що були проявлені 

ним під час праці. Тому для працівника заохочення виступає в якості 

бонуса, який роботодавець не зобов’язаний надавати. Відтак, заохочення 

неминуче впливають на покращення стосунків роботодавця і працівника. У 

свою чергу роботодавець створює інтерес та поглиблює мотивацію 

працівників виконувати трудову функцію завчасно та якісно, що є 

перевагою перед конкурентами. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. У сучасних умовах ринкових відносин роботодавці мають 

переглянути роками вироблені заходи забезпечення дисципліни праці, 

пов’язані з обмеженнями та негативними наслідками для працівників. 

Зазначені підходи вже не в повній мірі відповідають новітнім умовам 

господарювання та не сприяють творчій реалізації працівників. Водночас 

значна увага роботодавця повинна приділятися розробці системи методів 

заохочення, їх диференціації та поширенню на всі категорії працівників. З 

іншого боку, держава на нормативному рівні зобов’язана переглянути 
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питання щодо оподаткування виплат, пов’язаних із заохоченнями на роботі, 

спрощення фінансової та бухгалтерської звітності для роботодавця, що в 

кінцевому рахунку сприятиме надходженню грошових коштів у реальний 

сектор економіки. Слід також пам’ятати, що суспільно корисна праця та 

винагорода за неї є закономірними процесами, а встановлення будь-яких 

обмежень щодо них має розглядатися як перешкоджання законній 

господарській діяльності. 

2. Під заохоченням як інструментом забезпечення дисципліни праці 

необхідно розуміти специфічний метод матеріального та/або морального 

стимулюючого характеру впливу на свідомість і, відповідно, поведінку 

працівника, який виражається у наданні працівнику додаткових благ, пільг 

та переваг у порівнянні з іншими працівниками (в окремих випадках – 

абсолютне або ж часткове звільнення від певних трудових обтяжень) 

внаслідок дотримання ним трудової дисципліни та якісного і добровільного 

виконання своїх чи інших (у разі доручення роботодавця) трудових 

обов’язків, що заслуговує на особливу позитивну увагу. 

3. Основною метою застосування заохочення до працівника є: 

виконання ролі внутрішнього (суб'єктивного) і зовнішнього (об'єктивного) 

стимулу в поведінці індивіда (суб'єктивну сторону поведінки характеризує 

зацікавленість як мотив сумлінного ставлення до праці з усвідомленням 

заслуги, що підлягає заохоченню; об'єктивна сторона виражає оцінку 

економічно значущої, активної правомірної поведінки, причому вона може 

мати форму не тільки активних, але і пасивних дій, оцінкою яких є 

результати); спонукання до подальшої активної правомірної поведінки 

особи, яка заохочується, та орієнтування інших осіб до відповідного 

поводження; формування поведінки, значущої для працівника, який 

заохочується, роботодавця та держави. 

4. Основними видами трудових дисциплінарних заохочень є: 1. За 

своїм юридичним змістом (за предметом потреби працівника): 
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1) матеріальні. Матеріальними є ті правові заохочення, які здійснюють 

позитивний вплив на свідомість і, відповідно, поведінку працівника шляхом 

надання йому певних матеріальних благ, що задовольняють його 

матеріальні та/або психологічні потреби як людини та індивіда. У свою 

чергу, за предметом потреби працівника матеріальні заохочення працівників 

можуть бути: a) матеріально-фінансові (грошові заохочення); 

б) матеріально-соціальні (негрошові заохочення); 2) моральні: 

а) оголошення подяки; б) нагородження Почесною грамотою організації; 

в) присвоєння звання кращого за професійними якостями; г) занесення на 

Дошку пошани, до Галереї трудової слави, Книги пошани; ґ) корпоративні 

нагороди. 2. За своєю значимістю: загальнодержавні, регіональні та 

локальні. 3. За ознакою самостійності: первинні та вторинні. 4. За ознакою 

суб’єкта заохочення: індивідуальні та колективні. 

5. Класифікація підстав та умов застосування заходів заохочення до 

працівника має наступний вигляд: 1) передбачені законодавчими актами та 

загальними принципами права; 2) передбачені підзаконними нормативно-

правовими актами; 3) передбачені локальними нормативно-правовими 

актами; 4) передбачені умовами трудового договору. 

6. Основними умовами трудового дисциплінарного заохочення є: 

1) заходи заохочення застосовуються до суб’єктів заохочення. Вони мають 

застосовуватися до працівників, які заслуговують на такий захід. 

Застосування заохочення до працівника може бути як: а) безпосереднім – 

застосовується безпосередньо для задоволення потреб чи інтересів 

конкретного суб’єкта заохочення; б) умовним – хоча і стосується потреб та 

інтересів працівника, однак не задовольняє інтереси особисто його, а члена 

його сім’ї (надання оплачуваного відпочинку на курорті членам родини 

тощо) чи групи колективу загалом (організація колективного відпочинку 

тощо); 2) заходи заохочення застосовуються лише тоді, коли суб’єкт 

заохочення на них заслуговує, тобто для цього наявні певні заслуги 
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працівника; 3) застосування заходів заохочення з урахуванням 

добровільності заохочувальної поведінки; 4) застосування заходів 

заохочення з урахуванням правил процедурності (у випадку застосування 

офіційних заохочень); 5) застосування заходів заохочення з урахуванням 

справедливості, об’єктивності. 

7. Практичне значення заохочення проявляється в його здатності 

максимально ефективно та свідомо стимулювати працівника до активного 

виконання своєї трудової функції та дотримання дисципліни праці. 

Застосування роботодавцем заохочення по відношенню до працівника 

спирається на вже відомі якості останнього, що були проявлені ним під час 

праці. Тому для працівника заохочення виступає в якості бонуса, який 

роботодавець не зобов’язаний надавати. Відтак, заохочення неминуче 

впливають на покращення стосунків роботодавця і працівника. У свою 

чергу роботодавець створює інтерес та поглиблює мотивацію працівників 

виконувати трудову функцію завчасно та якісно, що є перевагою перед 

конкурентами. 
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РОЗДІЛ 4  

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК 

СКЛАДОВОЇ МЕТОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ 

 

 

4.1. Дисциплінарна відповідальність як самостійний вид 

відповідальності у трудовому праві України 

 

Дисциплінарна відповідальність як один із видів юридичної 

відповідальності постійно знаходиться в полі уваги науковців. Так, зі 

зміною соціально-економічних умов розвитку України розпочався процес 

реформування законодавства, і трудове законодавство не є винятком, однак 

донині тривають дискусії щодо суті та значення дисциплінарної 

відповідальності працівників та її ролі у процесі забезпечення дисципліни 

праці на підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності та 

організаційно-правових форм. Отже, дисциплінарна відповідальність, як 

необхідна складова правового забезпечення дисципліни праці, потребує 

аналізу та теоретичного переосмислення з метою визначення її службової 

ролі у трудових правовідносинах.  

Метою цього підрозділу є визначення місця дисциплінарної 

відповідальності у правовому механізмі забезпечення дисципліни праці, 

досягнення якої дозволить вирішити важливе науково-практичне завдання − 

підтримку у правовий спосіб дисципліни праці на кожному конкретному 

підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності та 

організаційно-правових форм. 

Відповідальність, як правова категорія, досліджується науковцями в 

усіх галузях права. При цьому полеміка щодо правової природи юридичної 

відповідальності залишається актуальною і сьогодні, зокрема щодо її 

значення у забезпеченні дисципліни праці.  
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Так, С.С. Алексєєв вважає, що відповідальність  це застосування до 

винної особи заходів державного примусу за вчинене правопорушення [218, 

с. 74], тобто автор робить акцент на заходах державного примусу як прояві 

наслідків вчиненого правопорушення і підкреслює його негативне значення. 

Таке значення відповідальності вказує на одну її ознаку та не розкриває 

всього спектра кореспондуючих прав та обов’язків суб’єктів правовідносин, 

де один суб’єкт реалізував свої зобов’язання у неналежний спосіб або 

взагалі не виконав обов’язку. Надаючи юридичній відповідальності ознак не 

просто примусу, а примусу державного, автор звужує це поняття, 

виключаючи з нього сферу договірного регулювання, зокрема відносини 

праці та забезпечення дисципліни праці.  

О.С. Іоффе і М.Д. Шаргородський переконують, що відповідальність 

– це міра державного примусу, що базується на юридичному та суспільному 

осуді поведінки правопорушника та виражена у встановленні для нього 

певних негативних наслідків у формі обмежень особистого або майнового 

порядку [219, с. 318]. Дане визначення хоча і звужує відповідальність до 

державного інструментарію, та все ж вказує на дії зобов’язаного суб’єкта, 

кваліфікує такі дії як неправомірні та визначає межі негативних наслідків 

для порушника, окреслюючи їх не лише у майновому вираженні, а й 

пов’язує негативні наслідки з обтяженнями особистого характеру. Щодо 

дисциплінарної відповідальності, то акцент на обмеженнях особистого 

порядку дозволяє включити дисциплінарні заходи у поле юридичної 

відповідальності. При цьому відповідальність науковцями визначена у 

негативному аспекті. 

М.С. Строгович свого часу обґрунтовував, що відповідальність є 

відповідальним ставлення особи до своїх обов’язків, покладених на неї 

законом, правильним, добросовісним, успішним, ефективним їх 

виконанням, дієвим державним і громадським контролем над таким 

виконанням обов’язків [220, с. 76]. Тобто у певній мірі пов’язуючи 
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відповідальність, обов’язки суб’єкта та контроль за виконанням зобов’язань, 

науковець вказує на відповідальність не як на статичну категорію, а 

категорію динамічну, де має місце дія декількох осіб. Зокрема, це поведінка 

зобов’язаного суб’єкта та поведінка суб’єкта, який здійснює контроль за 

законністю, добропорядністю і відповідністю дій зобов’язаного суб’єкта. 

Такий підхід надає можливість розглядати відповідальність у широкому 

значенні, де представляються можливими оцінка дій зобов’язаного суб’єкта 

та реалізація контрольної функції інших суб’єктів. У контексті нашого 

дослідження принциповим є акцент на контролі дій учасників 

правовідносин. Однак у певній мірі можна говорити, що автор доводить 

позитивний аспект відповідальності. 

Л.В. Виноградова визначає відповідальність як правову категорію і 

критерій, що дозволяє оцінювати обсяг та якість виконання обов’язків, у 

відповідності до чого виражається схвалення або осуд. Громадянин, 

особистість, установа, організація, посадова особа несуть відповідальність, 

перш за все, за правильне виконання своїх обов’язків, тобто 

відповідальність у її позитивному значенні. Якщо ж обов’язок не 

виконаний, наступає відповідальність в її, так би мовити, негативному 

значенні – примус, стягнення, покарання і т. п. [221, с. 13–14]. Наведене 

доводить існування наукового підходу, згідно з яким відповідальність 

розглядається у позитивному значенні. Негативний аспект відповідальності 

представлений у множинності негативних наслідків, які можуть бути як 

майнового, так і особистого характеру. 

На думку Ю.А. Феленка, «юридична відповідальність є правовим 

становищем, у якому перебувають певні суб’єкти з моменту вчинення 

правопорушення і до остаточної реалізації мір відповідальності» [222, с. 16]. 

Тобто автор доводить, що відповідальність є строковою та передбачає 

існування певних прав і обов’язків суб’єктів у конкретний проміжок часу. 

Автор не акцентує увагу на позитивному чи негативному аспекті юридичної 



246 

 

 

відповідальності, але обґрунтовано доводить динамічність такого правового 

статусу суб’єктів. 

Наведені вище наукові погляди не охопили всього розмаїття поглядів 

на юридичну відповідальність, але дали можливість виділити її ключові 

ознаки, які стали проявом явища, пов’язаного із забезпеченням дисципліни 

праці. Отже, відповідальність розглядається у позитивному та негативному 

аспектах; її пов’язують з державним примусом або ж мірою державного 

примусу; юридична відповідальність передбачає зміну правового становища 

суб’єктів за певний проміжок часу; оцінка дій порушника здійснюється на 

підставі законодавства та зобов’язань; підставою відповідальності є 

правопорушення. Щодо дисциплінарної відповідальності можна 

стверджувати, що вона реалізується у межах трудових правовідносин, 

змінює правове становище учасників відносин на певний проміжок часу, є 

мірою негативного характеру для працівника та реалізується у формі 

обмежень матеріального та особистого характеру. Міра державного 

примусу в дисциплінарний відповідальності визначається виключно 

законодавством. І, як справедливо стверджують А.М. Лушніков та 

М.В. Лушнікова, дисциплінарна відповідальність може бути тільки 

негативною [223, с. 714]. 

П.Д. Пилипенко справедливо стверджує, що специфіка трудових 

правовідносин, їх соціальна спрямованість та інші чинники засвідчують 

особливий характер проступків, що зрештою впливає і на характер самої 

дисциплінарної відповідальності працівників та визначення її місця у 

системі юридичної відповідальності [224, с. 189], тобто галузева природа 

дисциплінарної відповідальності реалізує у собі соціальну спрямованість 

трудового права.  

Метою трудових відносин є взаємне волевиявлення сторін договору 

щодо умов праці та її оплати. Кожна зі сторін договору досягає заздалегідь 

домовлених результатів − працівник отримує заробітну плату, а 
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роботодавець − виконання роботи. І саме це свідчить про те, що 

дисциплінарна відповідальність є лише одним із засобів досягнення 

результату трудових відносин, а не засобом влади і підпорядкування одного 

суб’єкта іншому. Дисциплінарна відповідальність у такому сенсі є засобом 

корегування поведінки порушника. 

У трудовому праві забезпечення дисципліни праці традиційно і 

нерозривно пов’язане із методами її забезпечення, зокрема це примус, 

заохочення, економічні та організаційні методи. При цьому примус включає 

у себе дисциплінарні заходи [225, с. 511]. Тобто якщо дисциплінарні заходи 

є результатом притягнення порушника до дисциплінарної відповідальності, 

то правовий механізм забезпечення дисципліни праці включає у себе й 

дисциплінарну відповідальність. 

Д.Є. Кутоманов на основі аналізу чинного законодавства дійшов 

висновку, що, «розглядаючи забезпечення дисципліни праці як інститут 

права, ми обов’язково включаємо норми відповідальності працівника, 

зокрема примус як один із методів такого забезпечення. У нашому випадку 

розділяти дисципліну праці й дисциплінарну відповідальність на окремі 

інститути вважаємо недоречним»
 

[226, с. 54]. Однак, виокремлюючи 

складові елементи забезпечення трудової дисципліни, автор навів такі: 

1) створення необхідних організаційних та економічних умов для 

нормальної високопродуктивної роботи (виконання власних трудових 

обов’язків власником підприємства чи уповноваженим ним органом); 

2) свідоме ставленням до праці (виконання власних трудових обов’язків 

працівником); 3) волевиявлення роботодавця, що включає заходи 

стимулювання належного виконання персоналом власних трудових 

обов’язків (методи забезпечення дисципліни) [226, с. 404]. 

Ми вважаємо, що одним із елементів правового механізму 

забезпечення дисципліни праці виступає відповідальність, і пояснення 

цьому просте − спонукаючи працівника до належного виконання своїх 
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трудових обов’язків, роботодавець має право застосовувати до працівника 

дисциплінарні стягнення за невиконання чи неналежне виконання трудових 

обов’язків. Разом із тим важливо, що механізм забезпечення дисципліни 

праці базується на правових нормах, які визначають не тільки правила 

забезпечення дисципліни праці, а й види дисциплінарних стягнень (ст. 147 

КЗпП України), органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення 

(ст. 147-1 КЗпП України), строк для застосування дисциплінарного 

стягнення (ст. 148 КЗпП України), порядок застосування дисциплінарних 

стягнень (ст. 149 КЗпП України), оскарження дисциплінарного стягнення 

(ст. 150 КЗпП України), зняття дисциплінарного стягнення (ст. 151 КЗпП 

України) [76]. 

При тому, що дисциплінарна відповідальність розглядається як захід 

дисциплінарного впливу (ст. 140 КЗпП України), вона є самостійним 

правовим явищем у трудових правовідносинах, роль та значення якого не 

завжди однозначно оцінюється. Так, будучи одним із видів юридичної 

відповідальності, дисциплінарна відповідальність має свої особливості, які 

забарвлені галузевою специфікою трудового права. Дослідимо цю 

відповідальність.  

Загалом у правовій науці розглядають відповідальність як 

застосування до винної особи заходів державного примусу за вчинене 

правопорушення [218, с. 74]. С.П. Погребняк обґрунтовує, що юридична 

відповідальність − це передбачені санкціями норм права, забезпечені 

можливістю застосування державного примусу несприятливі наслідки 

особистого, майнового чи організаційного характеру, яких суб’єкт зазнає за 

вчинене правопорушення та які індивідуалізовані через належний 

юридичний акт [227, с. 32]. Тобто відповідальність у праві нерозривно 

пов’язують із: а) державним примусом; б) правопорушеннями; 

в) несприятливими наслідками; г) санкціями. 
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Також Конституційний Суд України зазначив, що положення пункту 

22 частини першої статті 92 Конституції України треба розуміти так, що 

ним безпосередньо не встановлюються види юридичної відповідальності. За 

цим положенням, виключно законами України визначаються засади 

цивільно-правової відповідальності, а також діяння, що є злочинами, 

адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями як підстави 

кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності, та 

відповідальність за такі діяння. Зазначені питання не можуть бути 

предметом регулювання підзаконними нормативно-правовими актами [228]. 

Тобто правові засади будь-якої відповідальності за законодавством України, 

зокрема і дисциплінарної, визначаються виключно на рівні закону, а отже, 

нормативні підстави дисциплінарної відповідальності закріплюються 

законами України. Це твердження стосується як загальної, так і спеціальної 

дисциплінарної відповідальності. 

Викладене дає підставу стверджувати, що дисциплінарна 

відповідальність має законодавчу основу, як і будь-який інший вид 

юридичної відповідальності, тому ми вважаємо, що й особливості 

дисциплінарної відповідальності закладені у законах України, які 

регулюють відносини у сфері праці. Разом із тим, у межах трудового права 

існує два види відповідальності, які мають свою специфіку та, відповідно, 

не співпадають за своїми характеристиками. 

Характеризуючи галузеву своєрідність відповідальності у трудовому 

праві, цілком погоджуємося із твердженням В.В. Жернакова про те, що 

«серед факторів, що зумовлюють особливості відповідальності у трудовому 

праві, передусім слід виділити його соціальне призначення, функції, широке 

коло різноманітних суспільних відносин як предмет та особливості методу 

регулювання суспільних відносин. Трудовому праву фактично не 

притаманні відносини влади-підпорядкування; воно спрямоване не на 

примус, а на співпрацю та соціальний діалог між суб’єктами» [229, с. 114]. 
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Відсутність у трудових відносинах складової влади-підпорядкування 

пояснюється тим, що трудові відносини є відносинами договірними, що 

базуються на взаємному волевиявленні сторін. Примус як явище, 

притаманне стороні із владними повноваженнями, також не є характерним 

для сторін трудових відносин. Укладаючи угоду про працю, роботодавець 

та працівник досягають угоди про те, що, виконуючи роботу, останній 

здійснює її згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.  

Владу в трудовому праві необхідно розглядати як організуючу силу, 

яку свого часу Л.С. Таль характеризував як елемент або частину 

внутрішньої правової організації праці [230, с. 486]. Дисциплінарні міри, 

вказував він, лежать у межах владарювання, яке витікає зі службових 

відносин. Воно не має нічого спільного з публічним покаранням [230, 

с. 494]. Тобто дисциплінарні стягнення, які може застосовувати до 

працівника роботодавець, не можна ототожнюватися з покаранням, а його 

господарська влада обмежується виключно функцією організації роботи 

підприємства, установи, організації. 

З приводу саме покарання у науці трудового права точаться дискусії, 

однак аргументи О.І. Процевського, на нашу думку, є обґрунтованими та 

такими, які розкривають сутність дисциплінарної відповідальності. Зокрема, 

науковець зазначив, що «дисциплінарна відповідальність наступає за 

порушення умов трудового договору, який укладається за волею рівних за 

законом сторін, або порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, 

які поки що приймаються трудовим колективом… Роботодавець має право 

на застосування засобів впливу на працівника, який допустив невиконання 

умов договору… Якщо працівник-правопорушник не захоче в подальшому 

виконувати умови трудового договору, ніяка відповідальність не 

допоможе… Мову вести потрібно не про примус, а про спосіб забезпечення 

дисципліни праці шляхом стимулювання працівника до сумлінного 

виконання умов трудового договору» [231, с. 16–17]. «Кара і репресія − це 
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заходи державного впливу, примусу, це міри покарання, які здійснюються 

від імені держави уповноваженими органами. Роботодавець не належить до 

таких осіб чи органів, а тому права застосовувати примус, кару чи репресію 

не має. Тому у зміст функцій соціального права, яким є трудове, включити 

заходи впливу, притаманні державній владі, неможливо» [232, с. 583]. 

Таким чином, визнати наявність примусу як складової дисциплінарної 

відповідальності не можна. Договірна природа трудових правовідносин 

виключає можливість примушувати працівника до чогось, застосовуючи до 

ного дисциплінарні заходи впливу. Роботодавець впливає на волю 

працівника та його свідомість щодо необхідності належно виконувати взяті 

на себе трудові обов’язки за трудовим договором.  

Враховуючи те, що дисциплінарна відповідальність застосовується 

органом, наділеним цим правим за законодавством у межах складних 

тривалих трудових правовідносин, цю відповідальність необхідно віднести 

до договірної відповідальності. Це пояснюється тим, що, досягаючи угоди 

про роботу, працівник погоджується виконувати роботу за певними 

заздалегідь обумовленими правилами (внутрішній трудовий розпорядок). У 

випадку незгоди з такими правилами укладання самого трудового договору 

стає неможливим. Якщо у процесі реалізації свого права на працю на 

підставі трудового договору працівник буде не згоден дотримуватися 

внутрішнього трудового розпорядку, то й продовжити виконання роботи у 

роботодавця він не зможе. Міжгалузевий принцип «свободи праці» 

свідчить, що працівник має право самостійно розпоряджатися своїми 

здібностями до праці та вирішувати, працювати чи ні у того або іншого 

роботодавця.  

Дещо іншу позицію займає Д.Є. Кутоманов, який вважає, що 

«тримання персоналу підприємства в постійному страху через потенційну 

загрозу покарання, застосування реальних санкцій за найменші 

дисциплінарні проступки, можливо, і створять зовнішню ілюзію 
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дисципліни, але про ефективність і результативність роботи під примусом 

навряд чи може йтися. Для комплексного забезпечення сумлінної праці він 

має бути обґрунтованим, мати на меті виховні цілі, бути гуманним, 

залежати від характеру й мотивів вчинків, попередньої поведінки 

працівника, наслідків правопорушення. Потрібно домагатися постійного 

поєднання примусу з іншими методами забезпечення дисципліни, в першу 

чергу, з переконанням і заохоченням. Лише за дотримання таких умов він 

дійсно матиме ефект у досягненні трудової дисципліни, а не 

сприйматиметься у спрощеному вигляді як звичайне бажання роботодавця 

покарати неугодних працівників» [226, с. 317–318]. Продовжити це 

твердження можна тезою О.О. Єрмоленка про те, що «свобода – це 

категорія, яка характеризує сутність людини та його існування, передбачає 

можливість усвідомленого вибору людиною варіанта певної поведінки... У 

демократичному суспільстві свобода, як і відповідальність, є необхідним 

атрибутом для розвитку та підвищення рівня загальної і правової культури 

населення, дотримання законності та правопорядку, нормального 

функціонування державних та громадських інститутів; зміни якості життя 

та розвитку держави» [233, с. 57]. Тобто Д.Є. Кутоманов допускає існування 

примусу в трудових відносинах, однак зауважує, що він має поєднуватися з 

іншими методами забезпечення трудової дисципліни. На наш погляд, 

принциповим у такій позиції є розгляд примусу не як цілісного 

самостійного явища, а як методу забезпечення дисципліни праці. Наведене 

свідчить, що названі методи забезпечення дисципліни праці є дієвими 

виключно в межах триваючих трудових відносин, сторони яких мають 

намір продовжувати ці відносини, і у жодному випадку примус не може 

розглядатися як спонукання усупереч волі працівника до вчинення певних 

дій чи зазнання негативних наслідків неналежного виконання трудових 

обов’язків. 
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О.О. Єрмоленко, у свою чергу, привертає нашу увагу до того, що 

забезпечення нормального функціонування і розвитку держави та 

підтримання правопорядку має базуватися на свободі. У цілому ми 

погоджуємося з авторами та вважаємо, що забезпечення дисципліни праці 

не повинно обмежувати свободи вільної людини, а примус є не основним 

методом забезпечення дисципліни праці. Працюючи за трудовим 

договором, працівник приймає на себе обов’язок підпорядковувати свої дії 

правилам внутрішнього трудового розпорядку, тобто, вступаючи у трудові 

відносини, працівник усвідомлено робить вибір конкретного варіанта 

поведінки при виконанні роботи, обумовленої трудовим договором. 

С.І. Кожушко стверджує, що «для з’ясування сутнісних особливостей 

дисциплінарної відповідальності її необхідно, перш за все, розглядати з 

позиції суб’єкта відповідальності, його правового становища» [234, с. 142]. 

Погоджуючись із цим твердженням, доповнимо, що, піддавши працівника 

дисциплінарному стягненню, його правове становище зазнає змін, а саме 

одним із негативних наслідків є те, що «протягом строку дії 

дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не 

застосовуються» [76]. Отже, настання таких змін у правовому становищі 

працівника не може відбуватися за межами його волі та свідомості, бо ці 

зміни приймаються працівником та характеризують його усвідомлення 

протиправної поведінки, яка стала підставою притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. 

Вина, як пише Н.М. Хуторян, характеризується двома моментами: 

інтелектуальним − усвідомленням працівником шкідливого для іншої 

сторони характеру своїх діянь (дії чи бездіяльності) і вольовим, тобто 

бажанням настання шкідливих наслідків або байдужим до них ставленням 

[235, с. 54]. Це свідчить про те, що вчинення дисциплінарного проступку 

працівником усвідомлюється ним як дії чи бездіяльність протиправного 

характеру, а застосування роботодавцем дисциплінарних стягнень вказує на 
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реакцію роботодавця на такі дії, при тому, якщо на працівника накладено, 

наприклад, догану, роботодавець підтверджує своє бажання продовжувати 

трудові відносини з працівником, а у випадку застосування найсуворішого 

дисциплінарного стягнення – звільнення, роботодавець тим самим не карає 

працівника, а дає йому зрозуміти, що вчинений дисциплінарний проступок є 

несумісним із подальшим перебуванням з цим працівником у договірних 

відносинах. Ці дисциплінарні стягнення доводять те, що дисциплінарна 

відповідальність є правовим засобом підтримання трудової дисципліни на 

конкретному підприємстві, в установі, організації.  

Підтримання дисципліни праці досягається за рахунок тимчасового 

звуження прав працівника і у поєднанні із заохоченням як одним із методів 

забезпечення дисципліни праці, спрямовує свій вплив на волю працівника з 

метою його виховання. Звільнення як результат притягнення працівника до 

дисциплінарної відповідальності для самого працівника є негативними 

наслідками протиправної поведінки, а відносно організації колективної 

праці на підприємстві, в установі, організації є правовим засобом 

підтримання трудової дисципліни через виключення з робочого процесу 

працівника, який порушує існуючий порядок виконання роботи в єдиному 

колективному процесі.  

Також слід відзначити, що виключення працівника зі складу 

трудового колективу має вплив не тільки на колишнього працівника, але й є 

засобом впливу на волю і свідомість інших членів трудового колективу. 

Роботодавець, застосувавши звільнення, вказує іншим працівникам на 

недопустимість нехтування своїми трудовими обов’язками за трудовим 

договором. У такому аспекті ми вважаємо, що звільнення також виконує 

виховну функцію, і це стосується як самого звільненого працівника, 

формуючи його майбутню поведінку як учасника інших трудових відносин, 

так і трудового колективу, який усвідомлює незворотність звільнення за 

вчинення найтяжчих дисциплінарних проступків, таких як поява на роботі в 
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нетверезому вигляді, систематичне невиконання працівником без поважних 

причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, прогул тощо. 

В.В. Жернаков на підставі аналізу законодавства дійшов висновку, що 

«правопорядок у сфері праці базується на позитиві: усім працівникам слід 

створити належні умови роботи і забезпечити гідну заробітну плату. 

Негативні ж наслідки (у тому числі як елемент юридичної відповідальності) 

є винятком, що поширюється тільки на окремих працівників» [229, с. 127]. 

Тобто забезпечення дисципліни праці є процесом підтримання 

правопорядку у сфері праці, а дисциплінарна відповідальність у цьому 

процесі є засобом підтримання цього правопорядку, а не його елементом. 

Працівник, що сумлінно працює на підприємстві, може жодного разу не 

піддаватися дисциплінарним стягненням. Сама наявність цих стягнень як 

результат протиправної поведінки працівника при виконанні роботи, 

обумовленої трудовим договором, вказує на правові можливості 

роботодавця впливати на організацію праці на підприємстві, в установі, 

організації дисциплінарними заходами. 

Важливо відмітити, що правовий механізм забезпечення дисципліни 

праці передбачає можливість застосування дисциплінарних заходів, а не 

обов’язок роботодавця застосовувати їх до працівника. Законодавець, 

визначаючи перелік дисциплінарних стягнень, не обмежує роботодавця у 

вирішенні ним питання про поважність чи неповажність причин 

невиконання та неналежного виконання працівником його трудових 

обов’язків, чим і закріплює соціальне призначення трудового права та 

«позитивний» аспект правопорядку у сфері праці. 

В аспекті «соціального» у трудовому праві та дисципліні праці 

важливим є вказівка на те, що забезпечення дисципліни праці та його 

правовий механізм надає можливість роботодавцеві передати питання про 

порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його 
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органу (ст. 152 КЗпП України). Роль трудового колективу в такому випадку 

зводиться не тільки до засудження неправомірної поведінки працівника, а й 

передбачає виховний вплив на свідомість останнього. Ми вважаємо, що цей 

захід впливу також вказує на виховання працівника і доводить реалізацію 

галузевого інституту «дисципліна праці» з усіма притаманними трудовому 

праву функціями − соціальною, виробничою та виховною. 

Вищевикладене дає підставу зробити такі висновки: 

1. Дисциплінарна відповідальність реалізується у межах трудових 

правовідносин, змінює правове становище учасників відносин на певний 

проміжок часу, де осуд протиправної поведінки працівника виражається у 

негативних наслідках у формі обмежень матеріального та особистого 

характеру.  

2. Дисциплінарна відповідальність є самостійним видом 

відповідальності у трудовому праві та має галузеві особливості, притаманні 

трудовому праву та його функціям. За своєю правовою природою ця 

відповідальність є договірною, і тому в ній відсутні елементи державного 

примусу. Зважаючи на те, що вона є елементом правового механізму 

забезпечення дисципліни праці, її не можна ототожнювати із примусом як 

одним із методів забезпечення дисципліни праці.  

3. Правовий механізм забезпечення дисципліни праці надає правові 

можливості, а не покладає обов’язки на роботодавця застосувати до 

порушника трудової дисципліни дисциплінарні стягнення та заходи 

громадського впливу. 

4. Виховна функція дисциплінарної відповідальності є основною, бо 

вона спрямована саме на забезпечення правопорядку у сфері праці та 

спонукання працівників до свідомого сумлінного ставлення до своїх 

трудових обов’язків. Реалізуючи своє призначення у забезпеченні 

дисципліни праці, дисциплінарна відповідальність виконує службову роль у 

цьому правовому механізмі, забезпечуючи у правовий спосіб підтримку 
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правопорядку у сфері праці на конкретному підприємстві, в установі, 

організації. 

 

 

4.2. Дисциплінарний проступок як підстава для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівників 

 

Дисциплінарний проступок є однією з ключових правових категорій у 

питаннях притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Це 

поняття необхідно розглядати у двох аспектах: як фактичну поведінку 

працівника та юридично значимі обставини, які дають можливість 

кваліфікувати дії чи бездіяльність працівника як підставу притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. Незважаючи на постійну увагу науковців 

до проблем дисциплінарної відповідальності та дисциплінарного проступку, 

це поняття залишається дискусійним, а саме розуміння цього правового 

явища трактується науковцями по-різному. У нашому дослідженні ми 

розглянемо дисциплінарний проступок як правову категорію, що є 

підставою для притягнення працівників до відповідальності за 

недотримання дисципліни праці.  

Традиційно у трудовому праві підставою дисциплінарної 

відповідальності визнається дисциплінарний проступок [225, с. 529]. Тобто 

для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності юридично 

значимим є встановлення факту вчинення працівником дисциплінарного 

проступку. Науковці зазначають, що скоєння дисциплінарного проступку 

означає порушення трудової дисципліни. При цьому під порушенням 

трудової дисципліни необхідно розуміти будь-яке винне протиправне 

нездійснення або перевищення трудових повноважень або невиконання 

трудових обов’язків особою, яка перебуває у трудових правовідносинах із 

конкретним роботодавцем
 
[236, с. 24–26]. Отже, дисциплінарний проступок 



258 

 

 

є негативним явищем у процесі реалізації права на працю за трудовим 

договором. 

За своєю суттю забезпечення дисципліни праці спрямоване на 

протидію порушенню трудової дисципліни. Незважаючи на те, що 

порушення трудової дисципліни досліджується науковцями з різних 

аспектів, однак таке правове явище, як дисциплінарний проступок, 

принципових розбіжностей у його визначенні не викликає. Проаналізуємо 

ці визначення. 

Таблиця 4.1. 

Погляди на визначення поняття «дисциплінарний проступок» 

№ з/п  Визначення  Автор / 

Джерело 

1 Дисциплінарний проступок − винне, 

протиправне невиконання або неналежне 

виконання працівником трудових обов’язків 

С.М. Прилипко, 

О.М. Ярошенко 

[225, с. 529] 

В.В. Жернаков 

[229, с. 128] 

2 Дисциплінарним проступком є винне 

невиконання або неналежне виконання 

працівником трудових обов’язків, покладених 

на нього законодавством про працю, 

колективним і трудовим договорами 

В.В. Форманюк 

[237, с. 15] 

3 Під дисциплінарним проступком 

державного службовця пропонується розуміти 

свідоме (винне) невиконання або неналежне 

виконання державним службовцем своїх 

посадових обов’язків, яке може виявлятись у 

навмисному порушенні правил службового 

М.І. Іншин  

[238, с. 360–361] 
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розпорядку, посадових інструкцій, наказів 

начальників і керівників, морально-етичних 

вимог 

4 Дисциплінарний проступок – це винне, 

протиправне та таке, що виключає кримінальну 

відповідальність, нездійснення або 

перевищення повноважень, а також 

невиконання трудових обов’язків особою, яка 

перебуває у трудових правовідносинах з 

конкретним роботодавцем 

В.М. Смирнов  

[41, с. 153] 

5 Дисциплінарним проступком є винне 

протиправне порушення трудових обов’язків 

робітником або службовцем, за здійснення 

якого може бути застосована дисциплінарна 

санкція, що міститься у трудовому праві 

Л.О. Сироватська 

[120, с. 193] 

6 Дисциплінарний проступок – це 

протиправне винне невиконання працівником 

його трудових обов’язків 

О.М. Курєнной 

[239, с. 184] 

7 Дисциплінарним проступком у 

трудовому праві визнається винне, 

протиправне, таке, що виключає кримінальну 

відповідальність, невиконання трудових 

обов’язків, нездійснення або перевищення 

повноважень, що забезпечують процес праці, 

особою, яка перебуває у трудових 

правовідносинах із конкретною організацією 

Ю.М. Полєтаєв 

[240, с. 68] 

8 Дисциплінарний проступок державного 

службовця − суспільно небезпечне, 

О.Д. Новак 

[241, с. 130] 
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протиправне, винне діяння (дія або 

бездіяльність), яке полягає у невиконанні або у 

неналежному виконанні державним 

службовцем своїх службових обов’язків, 

порушенні морально-етичних правил, а також 

інших порушеннях службової дисципліни, за 

які законодавством передбачено 

дисциплінарну відповідальність 

9 Дисциплінарний проступок − 

невиконання або неналежне виконання 

працівником трудових обов’язків, покладених 

на нього згідно з цим Кодексом, трудовим 

законодавством, колективним договором, 

угодою, правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, нормативним актом роботодавця і 

трудовим договором 

ст. 360 проекту 

Трудового кодексу 

України [242] 

 

У цілому всі визначення характеризуються єдністю поглядів на 

дисциплінарний проступок, однак, окрім спільних характеристик, ці 

визначення містять і низку відмінностей. Так, усі науковці, за винятком 

визначення, представленого у проекті Трудового кодексу України, 

характеризують дисциплінарний проступок як винні дії. У шести 

визначеннях «протиправність» є ознакою проступку. Всі без винятку 

пов’язують дисциплінарний проступок з невиконанням або неналежним 

виконанням трудових обов’язків, але Ю.М. Полєтаєв до такого невиконання 

долучає й перевищення повноважень. М.І. Іншин деталізує визначення, 

вказуючи на порушення правил службового розпорядку, посадових 

інструкцій, наказів начальників і керівників, морально-етичних вимог. На 

морально-етичні правила вказує й О.Д. Новак. Л.О. Сироватська наголошує 
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на тому, що за такі дії має бути передбачена дисциплінарна санкція. Також в 

окремих визначеннях деталізовано, де саме закріплено трудові обов’язки, як 

то законодавство, трудовий договір, колективний договір, посадові 

інструкції тощо.  

На підставі викладеного можна дійти висновку, що мінімально 

необхідними ознаками дисциплінарного поступку є: 1) вина працівника; 

2) протиправність; 3) дії (бездіяльність) проявляються у невиконанні або 

неналежному виконанні трудових обов’язків; 4) причинно-наслідковий 

зв’язок між діями та наслідками порушень. Усі інші ознаки є додатковими 

та за своєю суттю не змінюють природу цього явища. 

Слід активізувати увагу на визначенні дисциплінарного проступку, 

що запропоноване у проекті Трудового кодексу. Законодавець, надаючи 

визначення, не передбачив такої необхідної ознаки, як вина, що не можна 

визнати правильним та потребує обов’язкового виправлення, адже вина є 

ознакою правопорушення. Потрібно відмітити, що не всі дії або 

бездіяльність є правопорушеннями, ними є тільки ті, які вчинені усупереч 

закону. 

Провина працівника у скоєнні дисциплінарного проступку виступає 

ключовою умовою. Саме наявність вини не лише розкриває ставлення 

працівника до вчиненого ним дисциплінарного проступку, а й вказує на її 

форми − умисел або необережність. Якщо працівник розуміє характер своїх 

дій і допускає їх настання, то мова йде про прямий умисел, тобто працівник 

бажав або свідомо допускав настання несприятливих наслідків для 

роботодавця. Непрямий умисел характерний для дій працівника, коли особа 

усвідомлює настання несприятливих наслідків і допускає таку можливість 

через байдуже ставлення до наслідків своїх дій чи бездіяльності. 

Необхідно зазначити, що дисциплінарні проступки здійснюються і не 

навмисно, у таких випадках може йтися про необережність. Науковці 

необережність характеризують через такі її види, як самовпевненість та 
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недбалість. Перший вид характеризується тим, що особа передбачає 

суспільно шкідливі наслідки своєї поведінки, але без достатніх на те причин 

легковажно розраховує їх попередити. Недбалість – це коли особа не вбачає 

шкідливих наслідків своєї поведінки, хоча при необхідній уважності та 

передбачливості повинна була і могла їх передбачити. Недбалість вказує на 

безвідповідальне та зневажливе ставлення особи до виконання покладених 

на неї обов’язків, до інтересів суспільства та інших осіб (особи) [236, с. 20–

21]. 

Отже, при вирішенні питання про притягнення працівника до 

дисциплінарної відповідальності необхідно довести наявність вини у діях чи 

бездіяльності працівника. Встановленню підлягає той факт, що працівник 

свідомо допускав або бажав настання шкідливих наслідків для роботодавця 

від своєї поведінки. Вирішуючи питання провини працівника, важливо 

розуміти, що за специфікою окремих видів робіт працівники виконують 

свою трудову функцію, працюючи з джерелами підвищеної небезпеки, і 

саме у таких роботах необережність (самовпевненість і недбалість) є 

основною формою вини працівника (наприклад, самовпевненість водія 

громадського транспорту, недбалість будівельників тощо). Тобто у 

трудовому праві вина у всіх її формах може бути покладена в основу 

скоєння працівником дисциплінарного проступку.  

Слід зазначити, що юридично значимою обставиною у 

дисциплінарному проступку також є невиконання або неналежне виконання 

працівником покладених на нього трудових обов’язків. Саме факт того, що 

працівником не вчинено певних дій, потребує встановлення при покладанні 

на нього дисциплінарної відповідальності, тобто невиконання або 

неналежне виконання «прив’язане» до трудової функції працівника, коло 

прав та обов’язків якого має бути конкретно визначене у трудовому 

договорі, посадовій інструкції, правилах внутрішнього трудового 

розпорядку, колективному договорі чи письмовому наказі (розпорядженні). 
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Якщо працівник не виконав ту чи іншу дію, про яку йому не було відомо, то 

відповідно й застосувати до нього дисциплінарні стягнення не можна. 

Враховуючи приписи ст. 31 КЗпП України, власник або уповноважений ним 

орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не 

обумовленої трудовим договором [76]. Отже, працівник має бути 

ознайомлений з тими правами та обов’язками, які на нього покладено, а 

саме ознайомлення, відповідно до приписів ст. 29 КЗпП України [76], має 

бути письмовим. 

Відсутність письмових доказів покладання на працівника конкретних 

трудових прав та обов’язків унеможливлює притягнення його до 

дисциплінарної відповідальності. Разом із тим, доведення факту 

невиконання або неналежного виконання працівником трудових обов’язків 

покладається на власника або уповноважений ним орган. Принципово 

важливим є й той факт, що невиконання або неналежне виконання трудових 

обов’язків працівника має місце виключно в межах його трудової функції та 

правил внутрішнього трудового розпорядку. Наприклад, дотримання 

встановленої тривалості робочого часу та часу відпочинку. А от, наприклад, 

вимога до завідувача складом здійснити розвантаження продукції, навіть 

якщо таке розпорядження оформлено у письмовій формі, не буде мати 

юридичних наслідків за невиконання, бо трудові функції (а разом із тим і 

трудовий договір) завідувача складом не передбачають такого обов’язку. 

Підтвердженням цього є такі тези: протиправним слід розглядати 

порушення будь-яких трудових обов’язків, визначених трудовим 

договором, актами, що регулюють процес спільної праці, та іншими 

нормами трудового права [34, с. 55]. Де є правопорушення, там є (повинна 

бути) відповідальність; без правопорушення немає відповідальності [243, 

с. 130].  

Отже, невиконання або неналежне виконання працівником його 

трудових обов’язків має бути протиправним. Протиправність − це 
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обставина, що є необхідною для встановлення факту вчинення 

дисциплінарного проступку. Крім зазначеного вище, необхідно відмітити, 

що чинне трудове законодавство закріплює умови, згідно з якими 

невиконання працівником його трудових обов’язків не можна вважати 

неправомірним. До таких випадків правомірної відмови від виконання 

роботи, обумовленої трудовим договором, можна віднести страйк. «Страйк 

− це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками 

(невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків) підприємства, 

установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення 

колективного трудового спору (конфлікту)». Приписи ст. 27 Закон України 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 

закріплюють, що участь у страйку працівників, за винятком страйків, 

визнаних судом незаконними, не розглядається як порушення трудової 

дисципліни і не може бути підставою для притягнення до дисциплінарної 

відповідальності [244]. Цей приклад чітко вказує на те, що така ознака, як 

протиправність, є необхідною умовою дисциплінарного проступку, тому ми 

стверджуємо, що не будь-яке, а виключно протиправне невиконання 

трудових обов’язків може бути кваліфіковано як дисциплінарний 

проступок. 

Аналізуючи ознаки дисциплінарного проступку, які роблять 

можливим накладення на працівника дисциплінарної відповідальності, 

необхідно зазначити і про виявлення (доведення) причинно-наслідкового 

зв’язку між винними та протиправними діями працівника і порушенням 

його трудових обов’язків. Такий зв’язок у першу чергу дає відповідь на 

питання, чи може бути покладено на винного працівника дисциплінарну 

відповідальність. На практиці такі питання доволі часто викликають 

складності. Наприклад, два працівники без дозволу роботодавця помінялись 

робочими змінами, і той працівник, який замінював свого колегу, з’явився 

на роботі у нетверезому стані або взагалі не з’явився на роботу. Хто у 
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такому випадку понесе відповідальність, стає зрозумілим тільки після 

встановлення причинно-наслідкового зв’язку між винними та 

протиправними діями працівників і порушенням ними трудового обов’язку. 

За таких умов зрозуміло, що працівник, який зголосився підмінити колегу, 

хоча й вчинив дії, що суперечать правилам внутрішнього трудового 

розпорядку, однак ці дії не мають зв’язку із виконуваними ним трудовими 

обов’язками.  

Вищевикладене свідчить, що дисциплінарним проступком необхідно 

вважати винні протиправні дії або бездіяльність працівника, що знаходиться 

у причинно-наслідковому зв’язку із невиконанням або неналежним 

виконанням покладених на нього трудовим договором та законодавством 

трудових обов’язків. Слід зауважити, що наявності винних протиправних 

дій (бездіяльності) у їх зв’язку із трудовими обов’язками недостатньо для 

покладання на працівника дисциплінарної відповідальності. Традиційно такі 

дії роботодавця супроводжуються встановленням наявності складу 

дисциплінарного проступку. 

У науковій літературі зазначається, що для дисциплінарних 

проступків характерною є відсутність закріплення у нормативних актах 

конкретних складів і прив’язки їх до відповідних санкцій. Також «чинне 

трудове законодавство не містить систематизованого переліку 

дисциплінарних проступків» [245, с. 20]. Ми вважаємо, що така ситуація 

створює певну невизначеність у відносинах між працівниками та 

роботодавцями. Очевидно, що дисциплінарні стягнення по своїй суті і є 

санкціями за порушення трудової дисципліни, однак для правильного 

застосування на практиці цих дисциплінарних стягнень вважаємо доцільним 

надати конкретизацію як самому поняттю дисциплінарний проступок, так і 

його складу. 

Аналіз складу дисциплінарного проступку дає можливість виявити і 

низку супутніх проблем у сфері дисциплінарної відповідальності, які 
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потребують законодавчого регулювання і, відповідно, змін до чинного 

трудового законодавства. Отже, проаналізуємо його. 

Склад дисциплінарного проступку традиційно для всіх видів 

правопорушень є таким: суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна сторона та об’єктивна 

сторона. 

Суб’єктом дисциплінарного проступку є працівник, і це не викликає 

сумніву ані у науковців, ані у практиків. Як зазначає К.Ю. Мельник, 

«національне законодавство, окрім загального суб’єкта дисциплінарного 

проступку, тобто працівника, який підлягає дисциплінарній 

відповідальності за невиконання трудових обов’язків на підставі норм КЗпП 

України, виділяє і спеціальний, на якого поширюються заходи 

дисциплінарної відповідальності, передбачені спеціальними нормативно-

правовими актами» [246, с. 227]. Тобто це особи, які перебувають у 

трудових та службово-трудових відносинах із роботодавцями.  

Але якщо говорити про загального суб’єкта дисциплінарного 

проступку, то виникає питання: чи всі учасники трудових відносин здатні 

усвідомлювати та свідомо керувати своїми діями? Відповідь на це питання 

дає П.Д. Пилипенко, який зазначає, що «суб’єктами трудового 

правопорушення можуть бути лише фізичні особи, які досягли 

встановленого законом віку та є дієздатними, тобто здатними 

усвідомлювати свої дії та керувати ними» [224, с. 185]. Отже, з кола 

суб’єктів дисциплінарного проступку необхідно виключити недієздатних 

осіб та обмежених у дієздатності. 

Також необхідно звернути увагу на вік суб’єктів дисциплінарного 

проступку. К.Ю. Мельник, обґрунтовуючи посиланнями на норми чинного 

законодавства, доводить, що «до дисциплінарної відповідальності фізична 

особа відповідного віку (з 14 років) може притягатися з моменту укладення 

трудового договору» [246, с. 227]. Таке твердження у повній мірі відповідає 

приписам ст. 187 КЗпП України, де у трудових правовідносинах 
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неповнолітні прирівняні у правах до повнолітніх. Але ж дисциплінарна 

відповідальність є обов’язком працівника, а не його правом. Також 

доцільно, на наш погляд, звернутися до ч. 3 ст. 188 КЗпП України, в якій 

зазначено, що для підготовки молоді до продуктивної праці допускається 

прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і 

середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що 

не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від 

навчання час після досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою 

одного з батьків або особи, що його замінює [76]. Тобто праця учнів з 14 

років у першу чергу має на меті підготовку молоді до суспільно-корисної, 

колективної праці, і лише після цього – економічні інтереси тощо.  

О.І. Процевський правильно зазначав, що передбачені чинним 

законодавством способи забезпечення дисципліни праці перш за все 

спрямовані на стимулювання сумлінного виконання взятих сторонами 

трудового договору зобов’язань. Роботодавці мають шукати найбільш 

прийнятні в сучасних умовах засоби і шляхи впливу на рівень трудової 

дисципліни [247, с. 226]. Тобто, уклавши договір з малолітньою особою, 

роботодавець розуміє, що праця такої особи має більш соціальне 

призначення, ніж економічне. До того ж виховна функція трудового права 

«проявляється в тому, що за його допомогою формується особистість 

працівника у напрямку, необхідному суспільству» [225, с. 25]. 

Ми не заперечуємо визнання малолітніх суб’єктами дисциплінарного 

проступку. У такий спосіб акцентуємо увагу на тому, що види 

дисциплінарних стягнень (догана і звільнення) не дають можливості 

реалізувати усі правові можливості, закладені у нормах трудового права 

щодо виховання дисциплінованих, адаптованих до колективної праці 

працівників. Враховуючи викладене, пропонуємо розширити перелік видів 

дисциплінарних стягнень з урахуванням того, що серед суб’єктів 

дисциплінарного проступку є малолітні особи віком 14 років. 
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Об’єкт дисциплінарного поступку. С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко 

обґрунтували, що «об’єктом дисциплінарного проступку є внутрішній 

трудовий розпорядок, зокрема такий його елемент, як трудові обов’язки» 

[225, с. 529]. В.М. Смирнов свого часу писав, що загальні об’єкти 

складаються у процесі виробництва, передусім їх частина, що регулюється 

нормами трудового законодавства і суміжних правових галузей. 

Безпосередні об’єкти дисциплінарних проступків учений виділяв як окремі 

елементи внутрішнього трудового розпорядку, а саме: раціональне 

використання робочого часу; належна експлуатація споруд, приміщень, 

устаткування, машин, матеріалів, інструментів, інвентарю; правильна 

організація управління процесом праці і технологією виробництва; охорона 

здоров’я, моральності та життя членів трудового колективу [40, с. 51]. 

А.М. Лушніков та М.В. Лушнікова розглядають об’єкт 

дисциплінарного проступку в межах єдиної трудо-правової 

відповідальності; характеризуючи об’єкти трудових правопорушень, 

поділяють їх на загальні − трудові відносини та спеціальні залежно від 

сегменту трудових відносин −  особисті (здоров’я, недоторканність, честь та 

гідність тощо), організаційні (внутрішній трудовий розпорядок), майнові 

(право власності працівника чи роботодавця) [223, с. 745–746]  

Варто відмітити, що на сьогодні ані чинний Кодекс законів про 

працю, ані проект Трудового кодексу України не дають критерії 

розмежування дисциплінарних проступків на легкі та тяжкі, хоча у 

законодавстві застосовується термін «грубе порушення». На нашу думку, 

одним із таких визначальних критеріїв може виступати об’єкт 

дисциплінарного проступку. Вважаємо, що винні, протиправні дії 

(бездіяльність) працівника, що реалізовані через неналежне виконання або 

невиконання трудових обов’язків та завдають шкоди охороні життя, 

здоров’ю честі і гідності працівника, є грубими порушеннями. В основу 

класифікації нами покладено соціальні цінності з урахуванням того, що 
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завдання значної шкоди майну роботодавця буде підставою для порушення 

питання і подальшого накладення на працівника матеріальної 

відповідальності. 

Щодо суб’єктивної сторони дисциплінарного проступку, то 

зазначимо, що вина працівника є ознакою дисциплінарного проступку, що 

було викладено вище у цьому підрозділі. Щодо її характеристики як 

елемента суб’єктивної сторони дисциплінарного проступку повністю 

погоджуємося з позицією П.Д. Пилипенка, який зазначає, що «суб’єктивна 

сторона дисциплінарного проступку виражається у психічному ставленні 

порушника трудової дисципліни до своєї протиправної поведінки. Для 

визнання протиправної поведінки працівника трудовим правопорушенням 

роботодавець повинен встановити наявність його вини, яка класично 

поділяється на умисел та необережність» [224, с. 185]. Від поєднання 

інтелектуального та вольового моментів залежать дві форми вини 

порушника дисципліни, які мають свої різновиди: умисел (прямий і 

непрямий) та необережність (легковажність і самовпевненість) [248, с. 33]. 

Погоджуємось із викладеним.  

Об’єктивна сторона дисциплінарного проступку, як сукупність 

зовнішніх ознак дисциплінарного проступку, характеризується через 

протиправність дій або бездіяльність працівника, причинно-наслідковий 

зв’язок між шкідливими наслідками та невиконанням трудових обов’язків. 

Ці елементи розкрито нами вище. Цікавими, на нашу думку, у цій складовій 

дисциплінарного проступку є так звані факультативні елементи − місце та 

час вчинення дисциплінарного проступку. 

М.І. Іншин, В.І. Щербина та І.М. Ваганова зазначають, що «особливе 

значення для встановлення складу дисциплінарного проступку має час та 

місце вчинення діяння. Діяння працівника може визнаватися 

дисциплінарним проступком тільки за умови вчинення його на роботі та в 

межах робочого часу» [249, с. 87]. Враховуючи, що дисциплінарний 
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проступок вчиняється працівником у робочий час при виконанні ним 

трудових обов’язків, то час вчинення проступку − це будь-який період 

астрономічного часу, який за графіком роботи вважається для працівника 

робочим часом. 

Щодо місця вчинення проступку, то за загальним правилом це робоче 

місце працівника або приміщення чи ділянка на місцевості, де працівник 

виконує свою трудову функцію. Наприклад, для дільничного лікаря на 

виклику у пацієнта вдома − місце помешкання пацієнта, для працівника 

пошти при рознесенні кореспонденції − ділянка на місцевості, для 

викладача в аудиторії − спеціальні приміщення навчального закладу. 

Однак не все так просто. У п. 3 ст. 41 КЗпП України законодавство 

передбачає можливість розірвання трудового договору з працівником, який 

виконує виховні функції, за вчинення аморального проступку, не сумісного 

із продовженням даної роботи [76]. Стосовно цієї підстави розірвання 

трудового договору Пленум Верховного Суду України у п. 28 Постанови 

ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 

року № 9 зазначив, що «з підстав вчинення аморального проступку, 

несумісного з продовженням даної роботи (п. 3 ст. 41 КЗпП), можуть бути 

звільнені лише ті працівники, які займаються виховною діяльністю, 

наприклад, вихователі, вчителі, викладачі, практичні психологи, соціальні 

педагоги, майстри виробничого навчання, методисти, педагогічні 

працівники позашкільних закладів. Таке звільнення допускається як за 

вчинення аморального проступку при виконанні трудових обов’язків, так і 

не пов’язаного з ними (вчинення такого проступку в громадських місцях 

або в побуті)» [250]. У зв’язку із цим виникає питання: чи є вчинення 

аморального проступку за межами робочого місця та у вільний від роботи 

час дисциплінарним проступком?  

За правилами встановлення наявності складу дисциплінарного 

проступку з метою притягнення працівника до дисциплінарної 
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відповідальності відповідь є очевидною. Відсутність факультативних 

елементів об’єктивної сторони дисциплінарного проступку вказує на 

відсутність його складу та неможливість застосування до працівника 

дисциплінарної відповідальності.  

Також проблемним аспектом застосування п. 3 ст. 41 КЗпП України є 

оцінка дій працівника як аморальний проступок. Чинне трудове 

законодавство України не дає визначення аморального поступку, хоча у 

науці трудового права під аморальним проступком науковці розуміють 

винні дії чи бездіяльність особи, що порушують моральні норми, цінності, 

притаманні даному суспільству, і суперечать загальновизнаному уявленню 

про гідну поведінку, а також змісту трудової функції працівника, чим 

дискредитують виховні та службові повноваження певного кола людей [251, 

с. 85]. Погоджуючись із цим визначенням, вважаємо, що відповідні приписи 

законодавства мають бути доповнені такою дефініцією, як «аморальний 

проступок». 

Н.М. Швець, дослідивши правові аспекти звільнення працівника за 

аморальний проступок, наголошує, що «звільнення за п. 3 ст. 41 КЗпП не є 

дисциплінарним стягненням» [251, с. 90]. 

Однак у науці трудового права існують і протилежні думки, 

відповідно до яких аморальний проступок вважається і дисциплінарним 

[252, с. 143]. Досліджуючи дисциплінарний проступок як підставу 

відповідальності працівників прокуратури, Г.С. Іванова також вважає, що «з 

метою підвищення авторитету моральних норм, яких повинен 

додержуватися прокурор при виконанні своїх службових обов’язків та поза 

службою, а також для узгодження приписів чинного законодавства доцільно 

підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності 

визнати будь-яке порушення правил прокурорської етики» [253, с. 15]. 

Тобто у науці трудового права формуються наукові позиції, згідно з якими 

для окремих категорій працівників дисциплінарним проступком має 
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вважатися порушення не лише трудових обов’язків, а й морально-етичних 

норм. 

Ми вважаємо, що розширене розуміння часу та місця вчинення 

аморального поступку (у громадських місцях та побуті), згідно з правовою 

позицією Верховного Суду України, вказує на те, що аморальний проступок 

хоча і пов’язаний з виконанням особою виховних функцій, все ж таки 

знаходиться за межами дисциплінарного проступку. І тому звільнення, як 

захід впливу на працівника, не є видом дисциплінарного стягнення, однак 

виступає засобом забезпечення дисципліни праці у трудовому колективі, де 

працював порушник усталених морально-етичних норм. Такий засіб 

забезпечення трудової дисципліни виступає засобом підтримання суспільної 

злагоди у трудовому колективі працівників, які виконують виховні функції. 

Отже, лише за наявності повного складу дисциплінарного проступку 

діяння працівника може бути визнане як підстава відповідальності і до 

працівника можуть бути застосовані санкції. При цьому в рамках трудових 

відносин, залежно від ступеня суспільної небезпеки, порушення трудової 

дисципліни може бути кваліфіковане не лише як дисциплінарний 

проступок, але і як злочин, та, відповідно, особа може бути притягнута до 

дисциплінарної, матеріальної, цивільно-правової чи кримінальної 

відповідальності. 

 

 

4.3. Правові наслідки накладення та зняття дисциплінарних 

стягнень, застосованих до працівників 

 

Дисциплінарний проступок як підстава накладення на працівника 

дисциплінарного стягнення породжує певні правові наслідки для 

працівника. Такі наслідки є неоднорідними за своєю суттю, а отже, і 

виконання та зняття дисциплінарного стягнення реалізується з урахуванням 
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правових наслідків невиконання або неналежного виконання працівником 

своїх трудових обов’язків. 

Враховуючи те, що об’єкт дисциплінарного проступку може різнитися 

за сегментом трудових відносин, на який посягає трудове правопорушення, 

то необхідно розглянути правові наслідки за сегментним поділом трудових 

відносин. А.М. Лушніков та М.В. Лушнікова зазначають, що будь-яке 

порушення працівника завдає шкоди, як правило, організаційному або 

майновому сегменту трудових відносин [223, с. 750]. Визначаючи юридичну 

відповідальність через обов’язок правопорушника зазнати негативних 

наслідків, автори називають їх форми, як позбавлення особисті, майнові та 

організаційні, що відповідає ознакам трудового правовідношення: 

особистого, організаційного та майнового
 
[223, с. 730]. Такі твердження 

наводяться як характеристики трудо-правової відповідальності, а щодо 

дисциплінарної відповідальності науковці вважають, що негативні наслідки 

настають у формі позбавлень особистого характеру, які застосовуються в 

порядку та на умовах, передбачених трудовим законодавством [223, с. 803]. 

Тобто, визнаючи наявність правових наслідків особистого, майнового 

та організаційного характеру, науковці до дисциплінарної відповідальності 

відносять тільки правові наслідки у формі особистих позбавлень. Ми 

частково погоджуємося з А.М. Лушніковим та М.В. Лушніковою, а саме 

вважаємо, що правові наслідки трудового правопорушення доцільно 

розділити за сегментом трудових правовідносин. Щодо виключно 

особистих негативних правових наслідків як результату притягнення до 

дисциплінарної відповідальності ми з авторами не згодні. Зокрема, ми 

вважаємо, що норми чинного законодавства дають підстави стверджувати 

про правові наслідки у трьох формах − особисті, майнові та організаційні. 

Розглянемо їх. 

На особистий характер негативних правових наслідків притягнення 

працівника до дисциплінарної відповідальності вказує ст. 147 КЗпП 



274 

 

 

України, де закріплено два загальні види дисциплінарних стягнень − догана 

та звільнення. Щодо догани слід відзначити, що її оголошення працівнику 

має виключно особистий характер та виражає суспільний (колективний) 

осуд працівника за вчинений дисциплінарний проступок. Значною мірою 

слід вважати, що такий засіб впливу на порушника трудової дисципліни має 

на меті виховання та переконання працівника у неправомірності його дій. 

В.І. Прокопенко стверджував, що догана є заходом особистого 

немайнового характеру, і розглядав її як негативу оцінку та засудження 

поведінки працівника у трудовому колективі [47, с. 415]. Застосування до 

працівника догани, на нашу думку, завжди має форму особистих 

позбавлень, а також може мати організаційну форму. Стосовно особистих 

позбавлень, то враховуючи те, що робота за трудовим договором 

виконується працівником особисто та не може бути відокремлена від його 

особи, то будь-які негативі наслідки мають для працівника особистий 

характер. Зокрема, перебуваючи під дисциплінарним стягненням, працівник 

весь цей час вважається порушником трудової дисципліни.  

В.М. Смірнов свого часу писав, що зміст правового статусу 

конкретної особи становить множинність суб’єктивних повноважень та 

обов’язків, які є елементами сукупності правовідносин, в які індивід вступає 

в реальній життєвій ситуації. Ця сукупність прав та обов’язків знаходиться 

у постійному русі, змінюється і не може бути як щось застигле, раз і 

назавжди дане. Науковець справедливо стверджує, що зміст правового 

статусу порушника характеризується: а) наявністю низки додаткових 

зобов’язань зазнати збитків особистого, організаційного або майнового 

порядку; б) винятками певного кола повноважень і скороченням обсягів 

певних повноважень, пов’язаних із укладанням збиткових зобов’язань; 

в) встановленням додаткових повноважень для порушника гарантій 

законності у процесі призначення і реалізації заходів примусу органами 

державної влади [254, с. 801]. 
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Погоджуючись із думкою В.М. Смірнова щодо характеристики 

правового становища порушника трудової дисципліни, заперечимо лише 

стосовно заходів примусу органами державної влади. Таке заперечення 

ґрунтується на законодавчих положеннях ст. 147-1 КЗпП України, де 

визначено, що дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому 

надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на 

посаду) даного працівника. Однак зазначимо, що таке заперечення 

ґрунтується на Законі України від 18 лютого 1992 року [255]. Тобто 

законодавчі зміни у трудовому законодавстві з часів незалежності 

базуються на децентралізації як процедурі застосування дисциплінарних 

стягнень, так і повноважень органів, які застосовують дисциплінарні 

стягнення. 

Щодо характеристики правового становища порушника трудової 

дисципліни, В.М. Смірнов визнає наявність усіх трьох форм правових 

наслідків та привертає нашу увагу до наявності у такому статусі вилучення, 

обмежень та додаткових обтяжень. Дослідимо їх правові форми. 

По-перше, незалежно від того, чи втратив працівник право на 

заохочення, чи зазнає обтяжень щодо просування по службі, такі правові 

наслідки мають особистий характер та здійснюють певний моральний вплив 

на особу порушника, що не може бути від нього відокремлено. Тобто 

незалежно від інших форм негативних правових наслідків дисциплінарного 

проступку особиста форма є невід’ємною складовою дисциплінарної 

відповідальності. 

По-друге, вилучення та обмеження можуть бути організаційного 

характеру. Наприклад, у ст. 151 КЗпП України передбачено, що протягом 

строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не 

застосовуються [76]. Тобто у цей період до працівника не можуть бути 

застосовані будь-які заходи заохочення, зокрема і заохочення за особливі 

трудові заслуги, як то представлення до нагородження орденами, медалями, 
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почесними грамотами, нагрудними значками та до присвоєння почесних 

звань і звання кращого працівника за даною професією. Такі обмеження, на 

наш погляд, носять організаційний характер.  

До вилучень організаційного характеру, ми вважаємо, необхідно 

віднести втрату правових можливостей отримати переваги та пільги, які 

надаються працівника за успішну та сумлінну працю. До таких вилучень 

належать: просування по роботі (службі); переваги та пільги соціально-

культурного характеру (санаторно-курортні путівки тощо); переваги та 

пільги житлово-побутового характеру (надання відомчого житла, 

поліпшення житлових умов, надання згоди на приватизацію житла, що 

належить роботодавцю, тощо). 

Зазначимо, що названі вилучення, як власне і правовий статус 

працівника порушника, мають строковий характер та не можуть бути 

вилучені на завжди, однак в організаційному плані отримання таких переваг 

та пільг відтерміновується. При цьому відтермінування за своїм строком є 

більш тривалим, ніж термін дисциплінарного стягнення. Так, згідно з ч. 1 

ст. 151 КЗпП України, якщо протягом року з дня накладення 

дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому 

дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав 

дисциплінарного стягнення, тобто через рік з дня накладання 

дисциплінарного стягнення працівник вважається таким, що не мав 

дисциплінарних стягнень, а наведені переваги і пільги застосовуються 

тільки для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові 

обов’язки. Отже, після спливу одного року працівникові потрібен ще 

додатковий час для отримання репутації «успішного та сумлінного 

працівника», а це можна розцінювати як обмеження та додаткове обтяження 

організаційного характеру. 

По-третє, окремої уваги потребують позбавлення майнового 

характеру. Так, незважаючи на те, що сама догана не має грошового чи 



277 

 

 

майнового вираження, все ж таки говорити про відсутність негативних 

майнових наслідків для порушника трудової дисципліни неправильно. 

Враховуючи, що з моменту притягнення працівника до дисциплінарної 

відповідальності (оголошення догани) він перебуває один рік у 

неповноцінному статусі, то й отримувати заохочувальні виплати, 

передбачені локальними актами, він не має права. Більше того, якщо 

колективним договором передбачена так звана «13-та зарплата» чи різдвяні 

премії, такий працівник їх не отримує, чим і зазнає майнових обмежень та 

вилучень. 

До позбавлень майнового характеру також слід віднести вилучення 

працівника на певний період з кола осіб, які представляються роботодавцем 

у вищі органи до заохочення, нагородження орденами, медалями, 

присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за даною 

професією і які дають право на отримання додаткової заробітної плати − 

доплат і надбавок [77]. До цього також можна додати обмеження на 

отримання путівки до санаторіїв та будинків відпочинку і поліпшення 

житлових умов. Наведені позбавлення мають майновий характер та є 

негативними правовими наслідками накладення на працівника 

дисциплінарного стягнення.  

Отже, наведене доводить, що негативні правові наслідки оголошення 

працівнику догани за порушення дисципліни праці завжди мають особистий 

характер, а також можуть мати як організаційний, так і майновий характер. 

Щодо звільнення, що також може бути застосовано власником або 

уповноваженим ним органом за вчинений дисциплінарний проступок, то цю 

санкцію можна визнати санкцією особистого характеру, однак вона також 

має й інший бік. Звільнення працівника є організаційним рішенням, яке 

призводить до організаційних змін не тільки у діяльності роботодавця, а 

головне – у життєдіяльності працівника-порушника. Обов’язок працівника 

зазнати юридично негативних наслідків дисциплінарного проступку у формі 
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звільнення спричиняє організаційну зміну його правового становища як 

суб’єкта трудового права. З моменту накладення такого дисциплінарного 

стягнення працівник втрачає роботу, з моменту звільнення така особа стає 

безробітним.  

Про організаційний характер звільнення як заходу впливу, 

пов’язаного із припиненням з працівником трудових правовідносин, який 

порушує трудову дисципліну, писав і В.І. Прокопенко [47, с. 415]. Тобто 

такий характер означеного дисциплінарного стягнення доведений у 

вітчизняній науці. 

Безумовно, правомірне звільнення не посягає на право працівника на 

працю, яке реалізовувалося ним на підставі трудового договору, однак ми 

вважаємо, що, крім позбавлень особистого характеру, такий громадянин 

зазнає й організаційно негативних наслідків. Правове становище такого 

громадянина як суб’єкта трудового права зазнає змін, які «переводять» його 

з кола основних суб’єктів трудового права до похідних суб’єктів трудового 

права. Набувши такого статусу, особі слід докласти певних організаційних 

зусиль, щоб поновити свій статус працівника. 

Таким чином, звільнення як правовий наслідок вчинення працівником 

дисциплінарного проступку реалізується у двоєдиній формі − особистому та 

організаційному позбавленнях. Відмежувати особистий сегмент від 

організаційного неможливо, бо вони настають одночасно та не 

передбачають їх поділу або настання тільки однієї форми, наприклад, 

організаційної. Тобто не можна говорити, що зміна правового становища 

людини як суб’єкта трудового права з працівника на безробітного має 

тільки організаційний характер або тільки особистий. 

Стосовно зміни правового становища особи, яка втратила роботу. Тут 

необхідно розмежовувати, чи набула така особа статусу безробітного як 

особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку 

або інших, передбачених законодавством доходів як джерела існування, та 
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готова приступити до роботи. Можливо, така особа має інші, передбачені 

законом доходи як джерела існування, наприклад, до звільнення працівник 

працював за двома трудовими договорами чи працівник є суб’єктом 

підприємницької діяльності тощо. Однак, незважаючи на те, що така особа 

може і не мати статусу «безробітний», це не виключає організаційного 

негативного сегменту її правового становища і потребує подальших 

організаційних змін у її житті щодо організації зайнятості з метою 

забезпечення своєї життєдіяльності та гідного життя. 

Отже, звільнення має синергетичний ефект для порушника трудової 

дисципліни, що реалізується у формі негативних наслідків особистого та 

організаційного характеру. 

Як уже зазначали, догана та звільнення є загальними видами 

дисциплінарних стягнень, однак у трудовому законодавстві України 

передбачено й інші види дисциплінарних стягнень. Так, до працівника, який 

перебуває у службово-трудових відносинах, відповідно до законодавства 

можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення, передбачені 

законодавством, статутами і положеннями про дисципліну. Такі додаткові 

дисциплінарні стягнення характеризують спеціальну дисциплінарну 

відповідальність. 

Згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, 

дисциплінарні стягнення різняться в залежності від посад. На рядових 

(матросів) строкової військової служби можуть бути накладені такі 

стягнення: зауваження; догана; сувора догана; позбавлення чергового 

звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег; 

призначення поза чергою в наряд на роботу − до 5 нарядів; позбавлення 

військового звання «старший солдат» («старший матрос») (п. 48). На 

молодших та старших офіцерів можуть бути накладені такі дисциплінарні 

стягнення: зауваження; догана; сувора догана; попередження про неповну 

службову відповідність; пониження в посаді; пониження військового звання 
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на один ступінь; звільнення з військової служби за службовою 

невідповідністю; позбавлення військового звання (п. 68) [207]. 

У ст. 9 Дисциплінарного статуту прокуратури України були 

передбачені такі дисциплінарні стягнення, як догана, пониження у класному 

чині, пониження в посаді, позбавлення нагрудного знака «Почесний 

працівник», звільнення, звільнення з позбавленням класного чину [256].  

Наведене доводить не лише підвищену увагу до забезпечення 

дисципліни праці окремих категорій працівників, а й численність видів 

дисциплінарних стягнень. Окремо наголошуємо, що вітчизняне 

законодавство позбавлене будь-якого виду дисциплінарного стягнення у 

грошовій формі, а застосування дисциплінарного стягнення, що має 

майновий характер, не може бути розцінено як штрафна санкція чи правова 

форма штрафу. 

У цілому, характеризуючи всі наведені дисциплінарні стягнення, слід 

відмітити, що вони, як і загальні дисциплінарні стягнення, невід’ємно 

пов’язані з особою порушника та передбачають настання для нього 

негативних правових наслідків особистого характеру. 

Щодо наслідків організаційного характеру, то ми вважаємо, що вони 

більше виражені у таких стягненнях, як: 1) позбавлення чергового 

звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег; 

2) призначення поза чергою в наряд на роботу − до 5 нарядів; 

3) попередження про неповну службову відповідність; 4) пониження в 

посаді. Ці дисциплінарні стягнення, крім моральної сторони колективного 

(суспільного) осуду особи, характеризують певні організаційно-правові 

форми підбору, ротації та розстановки кадрів при виконанні ними 

покладених на них службово-трудових обов’язків. До того ж можна 

говорити, що такі організаційні рішення надають правову можливість 

застосувати до порушника дисципліни дисциплінарні заходи залежно від 

ступеня тяжкості вчиненого проступку і заподіяної ним шкоди, обставин, за 
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яких вчинено проступок, і попередньої роботи працівника, як це й 

передбачено в ч. 3 ст. 149 КЗпП України.  

Далі наведемо ті види дисциплінарних стягнень, де, на наш погляд, 

яскраво виражений майновий характер правових наслідків: 1) позбавлення 

військового звання; 2) пониження військового звання на один ступінь; 

3) звільнення з позбавленням класного чину. 

Такі дисциплінарні стягнення неминуче позначаються на розмірі 

заробітної плати працівників. Враховуючи те, що наявність військового 

звання чи класного чину є підставою для отримання працівником 

додаткової заробітної плати, а розмір надбавок та доплат залежить від 

звання та чину, то й відповідно такі дисциплінарні стягнення мають 

майновий характер. Щодо звільнення з позбавленням класного чину, то тут 

присутні усі наслідки особистого і організаційного характеру, наведені 

вище стосовно звільнення, однак додатковим обтяженням ще буде і втрата 

правової можливості працевлаштуватися на посаду, яка передбачає 

наявність у претендента на посаду класного чину. 

Однак майновий характер – це не єдиний правовий наслідок для 

службовця. У цих стягненнях також паралельно проявляються негативні 

наслідки організаційного характеру. Так, втрата службовцем певного 

військового звання або класного чину може стати на заваді обійняти певну 

посаду, а цей факт неминуче призведе до переходу службовця на іншу 

посаду за його згодою або до припинення службово-трудових відносин. 

Цікавим також є той аспект, що на відміну від загального правила, 

коли із завершенням строку дисциплінарного стягнення працівник 

(службовець) вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення, 

позбавлення військового звання чи класного чину є стягненням (санкцією) 

безповоротною, тобто втрачене військове звання чи класний чин після 

зняття дисциплінарного стягнення у визначеному законом порядку 

працівнику (службовцю) не повертається. Для отримання військового 
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звання чи класного чину такій особі заново необхідно його отримати на 

загальних умовах, як отримання наступного військового звання чи класного 

чину. 

Враховуючи, що визначення безповоротних дисциплінарних стягнень 

на сьогодні відсутнє, запропонуємо їх визначення.  

Так, О.Е. Лєйст висловлював думку, що дисциплінарні стягнення 

схожі на заходи суспільно-морального впливу, і пояснюється тим, що вони 

застосовуються у трудових відносинах та супроводжуються (мають 

супроводжуватися) виховним впливом трудового колективу на порушника 

трудової дисципліни [257, с. 46]. Незважаючи на те, що наведене 

висловлення забарвлене радянською ідеологією, цінність цієї наукової 

позиції полягає у тому, що дисциплінарне стягнення є заходом впливу на 

порушника трудової дисципліни. Аналогічні твердження домінують і 

сьогодні у трудовому праві. Так, науковці зазначають, що дисциплінарне 

стягнення є видом правового впливу щодо порушника трудової дисципліни 

[258, с. 469]. Однак ця міра впливу має і негативні правові наслідки. 

Дисциплінарне стягнення – це міра впливу на порушника трудової 

дисципліни, що характеризується для нього негативними правовими 

наслідками. Безповоротність – це характеристика явища або стану, що вже 

не повернеться або не відновиться. Ми не говоримо про втрату здатності 

правоволодіння чи втрату правової можливості у майбутньому отримати 

втрачені класний чин або військове звання. Ми говоримо, що після 

закінчення терміну дисциплінарного стягнення такі втрати не повертаються. 

Тому ми вважаємо, що безповоротні дисциплінарні стягнення − це міра 

впливу на порушника трудової дисципліни, виражена у невідновлювальних 

негативних правових наслідках. 

Зняття дисциплінарних санкцій з працівників. За загальним правилом 

ст. 151 КЗпП України «Зняття дисциплінарного стягнення», вказане 

здійснюється двома способами: 1) зняття у зв’язку із завершенням терміну 
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дії дисциплінарного стягнення, тобто якщо протягом року з дня накладення 

дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому 

дисциплінарному стягненню. Строк дії негативних наслідків за вчинення 

дисциплінарного проступку закріплений законодавчо та, відповідно, не 

може бути збільшений; 2) дострокове зняття дисциплінарного стягнення, 

якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до 

того ж проявив себе як сумлінний працівник. Таке стягнення може бути 

зняте до закінчення одного року. Однак працівник має довести роботодавцю 

та членам трудового колективу, що він усвідомив свою провину, йому 

притаманне каяття за вчинене та він бажає виправити скоєний 

дисциплінарний проступок подальшою сумлінною працею. 

Тобто зняття дисциплінарного стягнення здійснюється на підставі 

юридичних фактів двох видів: 1) юридичний факт – дія, коли стягнення 

знімається достроково; 2) юридичний факт – подія, коли спливає один рік, 

свого роду погашення дисциплінарного стягнення. 

Щодо зняття дисциплінарних стягнень з окремих категорій 

працівників, зокрема тих, що перебувають у службово-трудових відносинах, 

то погашення дисциплінарного стягнення здійснюється за загальним 

правилом. Стосовно дострокового зняття дисциплінарного стягнення в 

окремих нормативно-правових актах передбачено такий самостійний вид 

заохочення, як «зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення» 

(п.п. 15, 23, 24, 27) [207]. Правові можливості дострокового зняття 

дисциплінарних стягнень зі службовців продубльовані у спеціальному 

законодавстві та віднесені до виду заохочень. 

Правові наслідки зняття дисциплінарних стягнень незалежно від 

способу виступають тією життєвою обставиною, яка припиняє дію 

негативних наслідків для працівника особистого, організаційного та 

майнового характеру. Правове становище працівника відновлюється у тій 

мірі, в якій це передбачено законодавством, тобто за виключенням 
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безповоротних наслідків дисциплінарного стягнення та можливої втрати 

репутації «працівника, який успішно й сумлінно виконує свої трудові 

обов’язки». 

Правові наслідки притягнення працівника до дисциплінарної 

відповідальності мають строковий характер, завжди реалізуються у формі 

особистих позбавлень, а також можуть бути організаційними та майновими. 

Стрижнем позбавлень працівника та негативними наслідками за вчинений 

дисциплінарний проступок є обов’язок, який у кінцевому підсумку впливає 

на правове становище порушника, де сукупність його прав та обов’язків 

реалізується через зобов’язання зазнати втрат, обмежень і вилучень 

особистого, організаційного та майнового характеру. Не всі види 

дисциплінарних стягнень реалізуються одразу в усіх правових формах, а 

отже, це дає підставу стверджувати, що правовий стан конкретного 

порушника трудової дисципліни є індивідуальним і певною мірою залежить 

від його правосуб’єктності. Правове становище одного правопорушника 

відрізняється від іншого за здатністю володіти та реалізовувати суб’єктивні 

права і обов’язки. Як відрізняється правове становище одного порушника 

від іншого, так відрізняються (індивідуалізуються) і негативні правові 

наслідки притягнення порушників до дисциплінарної відповідальності. 

 

 

4.4. Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності 

окремих категорій працівників 

 

Традиційно в науці трудового права дисциплінарну відповідальність 

поділяють на загальну та спеціальну, ця позиція ґрунтується на 

нормативних положеннях ч. 2 ст. 147 КЗпП України, де законодавством 

передбачена правова можливість накладення на окремі категорії 

працівників інших дисциплінарних стягнень, аніж ті, що передбачені в ч. 1 
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названої статті. Однак не тільки спеціальна дисциплінарна відповідальність 

вирізняється спеціальним порядком накладення дисциплінарних стягнень, 

загальна дисциплінарна відповідальність також може передбачати певну 

специфіку притягнення окремих працівників до відповідальності. 

Особливості притягнення окремих категорій працівників можуть 

відрізнятися не лише за категоріями працівників, а за категоріями осіб, 

уповноважених притягувати порушників до дисциплінарної 

відповідальності. Отже, детально розглянемо названі особливості.  

О.І. Процевський свого часу зазначав, що дисциплінарна 

відповідальність спрямована на приведення дій працівника у відповідність 

до правил поведінки, що встановлені суспільством або колективом, якщо 

порушується та чи інша локальна норма [259, с. 142]. Отже, порушення 

локальних норм, таких як внутрішній трудовий розпорядок чи 

дисциплінарний статут, призводить до застосовування до працівника 

дисциплінарних заходів, які мають виправити його поведінку. Додамо, що 

локальними нормами не лише встановлюються правила поведінки учасників 

трудового процесу, а також визначається або конкретизується процедура 

притягнення до відповідальності працівників у конкретного роботодавця. 

Як справедливо зазначив М.М. Клемпарський, «становлення ринкових 

відносин в Україні дало поштовх виникненню та розвитку нових форм 

реалізації конституційного права на працю, що, у свою чергу, актуалізувало 

питання особливостей реалізації вказаного права у сфері державної служби 

та загострило проблему розробки належного правового регулювання 

службово-трудових відносин» [260, с. 234]. Тобто в результаті розвитку на 

теренах України ринкової економіки та поширення кількості роботодавців 

різних форм власності та сфер діяльності все частіше локальні норми в 

частині внутрішнього трудового розпорядку індивідуалізуються з 

урахуванням вимог власника підприємства, установи, організації. Також 

науковим надбанням вітчизняної науки трудового права стало визнання 
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службово-трудових відносин складовою предмета галузі, а це зумовлює 

необхідність нормативного закріплення на засадах принципу єдності та 

диференціації як умов праці, так і правил поведінки на роботі. Разом із тим, 

демократичні процеси в суспільстві сприяють і розвитку державних 

інституцій, зокрема місцевого самоврядування, судової гілки влади, що 

вказує не лише на специфіку умов праці працівників у цих сферах 

діяльності, а й на особливості виконання ними своїх трудових (службово-

трудових) обов’язків у межах існуючого трудового розпорядку.  

С. Ковальов обґрунтовано стверджує, що «процедура та строки 

притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, 

військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, митників 

досить суттєво відрізняються від норм, що застосовуються до основної маси 

працівників – це пов’язано з особливим характером здійснюваної ними 

діяльності, більш небезпечними суспільними наслідками правопорушень, 

необхідністю більш чіткого прописування стадій дисциплінарного 

провадження, а також є додатковою гарантією їхньої незалежності при 

здійсненні повноважень» [261, с. 422].  

Отже, сьогодні діє низка нормативних актів, які визначають не лише 

розширений перелік дисциплінарних стягнень. Так, з урахуванням 

специфіки роботи в окремих сферах діяльності також діють самостійні 

(окремі) процедури притягнення певної категорії працівників до 

дисциплінарної відповідальності.  

Що стосується особливостей роботи державних службовців, то 

питання притягнення їх до дисциплінарної відповідальності знаходилось у 

полі зору законодавця ще зі становлення правових засад регулювання 

несамостійної праці, зокрема і на державній службі.  

У науковій літературі зазначається, що в ході реформи Петра I було 

прийнято велику кількість нормативних актів, що регламентують правовий 

статус державних службовців, оскільки вдосконалення правового 
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становища посадових осіб здійснювалось за моделлю розвинених 

західноєвропейських правових систем. Однак практика дореволюційного 

Російського нормативного регулювання інституту дисциплінарної 

відповідальності державних службовців відрізнялась від європейської. По-

перше, це простежується з аналізу норм Уложення про покарання 1845 

року, в якому законодавці не виділяли окремо дисциплінарну 

відповідальність, ототожнюючи її з кримінальною. По-друге, 

представниками юридичної науки дисциплінарна відповідальність 

розглядалася скоріше як окремий, винятковий випадок кримінальної 

відповідальності, наприклад, коли начальство службовця накладало 

покарання за малозначні протиправні діяння. При цьому в ході 

трансформації правової науки, в контексті еволюції інституту державної 

служби в розглянутий період, в літературі панувала точка зору про 

самостійність, відособленість дисциплінарної відповідальності, що, в свою 

чергу, підкріплювалося нормативним забезпеченням [262, с. 1–2]. Тобто 

дисциплінарна відповідальність державних службовців, як самостійний вид 

відповідальності, виокремлювалася виходячи із тяжкості вчиненого 

службовцем правопорушення та формувалася як більш м’яка міра впливу на 

порушника порівняно із відповідальністю кримінальною. 

З урахуванням постійного вдосконалення системи російського 

дореволюційного права і законодавства, починаючи з 1881 року, було 

здійснено цілий ряд заходів, спрямованих на ліквідацію правового вакууму 

у сфері дисциплінарного права. До числа таких заходів можна віднести 

створення першого у своєму роді проекту дисциплінарного статуту для 

цивільних чиновників, який отримав назву «Статут про службові провини». 

Цьому документу надавалося велике значення. Досить зазначити, що проект 

Статуту був опрацьований комплексно всіма міністерствами і відомствами з 

відображенням зауважень і поправок. На думку укладачів дисциплінарного 

статуту, широкі повноваження дисциплінарної влади начальницьких осіб 
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були одним із ключових факторів, що сприяють дотриманню службової 

дисципліни [262, с. 10]. 

Підставою для підготовки та обговорення проекту Статуту про 

службові провини були тривалі науково-практичні дискусії щодо змін до 

кримінального законодавства. Обговорюючи названий Статут, юристи 

зауважували на наслідках та суспільній небезпеці порушень, учинених 

службовцями. Зауваження стосувалися, зокрема, того, що дії та 

бездіяльність службовців, які вчинені умисно, становлять вагому суспільну 

небезпеку для держави та приватних інтересів [263, с. 180]. У той же час 

Редакційна комісія зі складання проекту нового кримінального кодексу 

зазначала, що до кримінальних положень не було включено проступки 

посадовців державної та громадської служби, які полягають виключно у 

порушенні службових обов’язків і які за своєю малозначимістю мають 

увійти до спеціального дисциплінарного статуту [264, с. 301]. 

Стосовно положень проекту Статуту про службові провини, зокрема 

щодо особливостей притягнення службовців до дисциплінарної 

відповідальності, то відмінності дисциплінарних процедур 

диференціювалися залежно від посади службовця. Так, посади було 

об’єднано у три групи: 1) особи, які займаються державною або 

громадською службою, зокрема й за вільним наймом. До цієї групи 

належали службовці четвертого, п’ятого, шостого класів, а також особи, які 

перебувають на посадах при урядових службах без визначення певних посад 

і мають чини вищі шостого класу, рівно як і старші чиновники при 

канцелярії Міністерства іноземних справ; 2) особи, які займаються 

державною або громадською службою на посадах сьомого і нижчих класів, 

хоча б і за вільним наймом, або посадах, де клас не присвоюється, а також 

особи, які перебувають при урядових установах без визначення певних 

посад та мають чини шостого та нижчих класів; 3) канцелярські чиновники 

та службовці, особи, які перебувають на службі за вільним наймом і не 
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обіймають посад із класними чинами, нижчі поліцейські чини та інші владні 

службовці, а рівно й особи, які займають найнижчі службові посади [264]. 

Слід відмітити, що особливості процедури притягнення службовців та 

працівників до дисциплінарної відповідальності різнилися не лише залежно 

від суб’єкта дисциплінарного проступку, а й залежно від виду 

дисциплінарного стягнення. Так, рішення про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності з накладенням дисциплінарних стягнень 

могло бути єдиноначальним або колегіальним. 

Відносно першої групи службовців та працівників зауваження і 

догану мав право оголосити безпосередній керівник або вищестоящий 

керівник. Для застосування інших видів дисциплінарних стягнень 

необхідним було рішення колегіального органу  на кшталт дисциплінарної 

комісії. 

Стосовно службовців та працівників другої групи зауваження і догана 

могли бути застосовані тільки за постановою безпосереднього або 

вищестоящого керівника. Грошові пені, що не перевищують двадцяти п’яти 

рублів, або арешт не більше семи днів підлягали застосуванню за 

постановою того начальника, від якого залежить призначення на посаду або 

службу. Тобто у сучасному сприйнятті це особа, наділена правом прийому 

та звільнення з роботи. Усі інші дисциплінарні стягнення могли 

застосовуватися колегіальним органом. 

Стосовно третьої групи працівників та службовців, то застосування 

зауваження і догани здійснювалося за постановою безпосереднього або 

вищестоящого керівника. Грошові пені, що не перевищують двадцяти п’яти 

рублів, або арешт не більше семи днів, або відсторонення від посади, що не 

супроводжується забороною обіймати рівну або вищу посаду, накладалися 

за постановою начальника, від якого залежить призначення на посаду або 

службу. Інші стягнення − колегіальним органом [264]. 
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У досліджуваному проекті була передбачена правова можливість осіб, 

яким надано право єдиноначального прийняття рішення щодо застосування 

дисциплінарних санкцій, передати це право колегіального органу, який 

врешті-решт і приймав рішення щодо дисциплінарних санкцій. 

До складу колегіального органу з розгляду дисциплінарних справ 

входили губернатор, він же головуючий, віце-губернатори, голова 

окружного суду та дві особи вищих чинів відомства, до якого належить 

особа, яка притягується до відповідальності.  

Повноваження щодо розгляду справ про службові провини 

службовців, які призначені на посади Височайшою владою (окрім 

посадових осіб перших трьох класів), належать відомству Першого 

Департаменту Урядового Сенату. Окремо передбачалося, що справи про 

службові провини осіб, які обіймають посади перших трьох класів, 

належать до компетенції Департаменту Цивільних та Духовних Справ 

Державної Ради [264]. 

Представлений підхід до притягнення працівників та службовців, які 

перебували на державний або громадській службі у дореволюційній Росії, 

свідчить про те, що особливості служіння державі та суспільству вимагали 

підвищеної уваги до поведінки таких осіб. З того часу до сьогодні зміна 

соціального запиту на підвищення відповідальності посадових осіб не 

зазнала значних змін, однак питання притягнення до дисциплінарної 

відповідальності державних службовців набули чітко вираженої правової 

форми.  

Так, згідно зі ст. 68 Закону України «Про державну службу» [192], 

дисциплінарне провадження ініціюється суб’єктом призначення. При цьому 

за результатами дисциплінарного провадження дисциплінарні стягнення 

накладаються суб’єктом призначення. Але залежно від виду 

дисциплінарного стягнення для державних службовців категорії «А» 

дисциплінарні стягнення, окрім зауваження, застосовуються з урахуванням 
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пропозицій дисциплінарної комісії. Щодо службовців, які обіймають посади 

категорій «Б» та «В», то зауваження застосовується суб’єктом призначення, 

а інші дисциплінарні стягнення застосовуються ним за поданням 

дисциплінарної комісії. 

Вітчизняне законодавство передбачає, що дисциплінарна комісія з 

розгляду дисциплінарних справ утворюється з метою визначення ступеня 

вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку. 

Необхідно відмітити, що на відміну від перших дисциплінарних комісій, які 

розглядали питання притягнення до відповідальності державних 

службовців, на сьогодні вони мають інший склад. Так, відповідно до закону, 

такі комісії включають не лише представників державного органу вищого 

рангу, а передбачають обов’язкове членство для представників виборного 

органу первинної профспілкової організації, а у разі відсутності 

профспілкової організації − представників державних службовців, обраних 

на загальних зборах (конференції) державних службовців [192]. Тобто 

враховуючи те, що профспілкові організації створюються з метою 

здійснення представництва та захисту трудових і соціально-економічних 

прав та інтересів членів профспілки [95], то їх членство у дисциплінарній 

комісії в першу чергу спрямоване на захист інтересів працівника 

(державного службовця) при вирішенні питання про ступінь його провини, 

характер та тяжкість вчиненого дисциплінарного проступку.  

У цілому, підходи до вирішення питання про притягнення державних 

службовців до відповідальності за дисциплінарні проступки істотно не 

змінились з моменту правового закріплення цих процедур, однак у 

сьогоднішній правовій регламентації незалежно від процедури прийняття 

рішення (єдиноначальне чи колегіальне) державні службовці мають широкі 

правові можливості щодо захисту своїх інтересів. Це доводить соціалізацію 

процесу притягнення державних службовців до відповідальності та 

реалізацію соціальної і захисної функцій трудового права в таких 
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процедурах. При цьому необхідно констатувати, що до сьогодні 

зберігається правова позиція законодавця щодо накладення дисциплінарних 

санкцій у спосіб єдиноначального або колегіального рішення.  

На відміну від загального порядку притягнення працівників до 

дисциплінарної відповідальності, єдиноначальним рішенням органу, якому 

надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на 

посаду) даного працівника [76], притягнення державних службовців 

реалізується як у рішеннях керівника без участі інших осіб, так і з 

залученням колегіального органу для вирішення такого питання. 

Щодо сучасного стану дисципліни державних службовців слід 

відмітити, що представники громадської організації Інформаційно-правовий 

центр «Наше право» для отримання інформації щодо практики притягнення 

публічних службовців до дисциплінарної відповідальності надіслали 23 

запити на інформацію, зокрема в Адміністрацію Президента України, 

Кабінет Міністрів України, Генеральну прокуратуру України, Національне 

агентство України з питань державної служби, Міністерство внутрішніх 

справ України, Службу безпеки України, дев’ять органів місцевого 

самоврядування (міські, районні, обласні ради) та вісім обласних державних 

адміністрацій. Проаналізувавши отримані відповіді, громадські активісти 

констатували, що за вчинення дисциплінарних проступків до працівників у 

більшості випадків застосовують догану, звільнення, попередження про 

неповну службову відповідність та затримку до одного року у присвоєнні 

чергового рангу. Часто позбавляють премії одночасно з оголошенням 

догани. Крім того, до особливих категорій службовців, наприклад, 

працівників поліції, застосовують інші заходи стягнення, закріплені у 

Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ: усне зауваження, 

зауваження, пониження у спеціальному званні, звільнення з органів 

внутрішніх справ. У більшості випадків за порушення трудової дисципліни 

державному службовцеві або службовцеві органу місцевого самоврядування 
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виносять догану. За своєю суттю таке стягнення має більше 

попереджувальний, виховний характер, особливих обмежень не спричиняє, 

окрім позбавлення права на заходи заохочення (наприклад, премію). Тому 

викликає сумнів, що це дійсно реальний і впливовий засіб забезпечення 

належного виконання обов’язків публічними службовцями. Щодо 

звільнення із займаної посади, то такий вид дисциплінарного стягнення 

застосовують нечасто. Великий відсоток звільнень із займаної посади 

прослідковується хіба що серед голів обласних, Київської та 

Севастопольської міських держадміністрацій та голів районних 

держадміністрацій Києва та Севастополя [265]. 

Тобто державні службовці, як і інші категорії працівників, порушують 

трудову (службову) дисципліну, а при вирішенні питання притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності потребують захисту своїх прав. Попри всі 

аргументи щодо підвищення рівня відповідальності державних службовців, 

цей процес має відповідати усім правовим принципам, спрямованим на 

захист прав працюючого. Саме необхідність захисту трудових прав 

державних службовців і зумовила визнання їх трудової діяльності у формі 

службово-трудових відносин складовою трудового права. Завдяки існуючій 

галузевій системі захисту прав та законних інтересів, характер  

встановлення прав та обов’язків працюючих дозволяє використати усі 

правові можливості соціального характеру в процедурах притягнення 

державних службовців до відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання трудових (службових) обов’язків.  

У той же час специфіка та характер роботи державних службовців 

свідчать про необхідність мінімізації стороннього впливу на таких 

працівників, а отже й питання застосування до них дисциплінарних санкцій, 

суворіших ніж зауваження, приймається колегіальним шляхом, що, на наш 

погляд, цілком виправдано як з позиції мінімізації тиску на державного 

службовця, так і з позиції захисту його трудових прав та інтересів. Така 
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диференціація в особливостях притягнення державних службовців до 

дисциплінарної відповідальності є необхідною умовою законності в 

питаннях забезпечення дисципліни праці цієї категорії працівників.  

Як справедливо стверджує С.В. Попов, «уміла кваліфікація 

правопорушень, як підстава юридичної відповідальності державних 

службовців, що здійснюється органами і підрозділами внутрішніх справ в 

разі необхідності накладення покарання на винних у порушенні 

встановлених норм, повинна призвести до зросту ефективності вживання 

дисциплінарної практики та, взагалі, зменшенню кількості правопорушень 

та проступків в органах внутрішніх справ» [266, с. 393]. Погоджуємося з 

автором у тому, що підставою відповідальності повинна бути уміла 

кваліфікація правопорушення, і це, зокрема, пов’язане із дисциплінарною 

практикою, при цьому саме кваліфікація дій державних службовців як 

дисциплінарне правопорушення є підставою відповідальності, а 

дисциплінарна практика у сфері праці державних службовців повинна бути 

взірцем правозастосування, зокрема і в частині дотримання трудових прав 

та інтересів працівників. 

На жаль, сьогодні спостерігаються такі випадки, коли, оформлюючи 

методичні рекомендації з питань юридичної відповідальності публічних 

службовців, вчинення дисциплінарного проступку пов’язується зі 

способами їх виявлення, хоча у певній мірі в цьому є сенс. Однак, 

запропоновані способи викликають сумніви щодо їх придатності для 

подальшої кваліфікації дій працівника як дисциплінарного проступку. 

Зокрема, автори пропонують такі способи виявлення дисциплінарних 

проступків: повідомлення у ЗМІ; розгляд звернення громадянина, в якому 

зазначаються факти правопорушення; доповідна записка службовців цього 

органу; вказівка вищестоящого органу; листи-повідомлення контрольно-

наглядових органів; проведення службового розслідування; окрема ухвала 

суду про вжиття заходів у зв’язку з виявленим порушенням законодавства;  
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винесення судом рішення про притягнення до адміністративної або 

кримінальної відповідальності за вчинення корупційного діяння [267, с. 29].
 

Тобто автори вважають, що вказівка вищестоящого органу, доповідна 

записка службовців цього органу або листи-повідомлення контрольно-

наглядових органів – це спосіб виявлення дисциплінарного проступку. Ми 

вважаємо, що це скоріше підстава для проведення службового 

розслідування, за результатами якого роботодавець може прийняти рішення 

про притягнення службовця до дисциплінарної відповідальності.  

Але на цьому заперечення щодо опублікованих позицій авторів не 

завершуються. Так, авторами запропоновано розуміння дисциплінарної 

відповідальність публічних службовців, під яким вони пропонують розуміти 

обов’язок відповісти за вчинене порушення трудової дисципліни чи інших 

передбачених вимог і зазнати дисциплінарних стягнень (покарання) [267, 

с. 24]. Щодо порушень трудової дисципліни погоджуємося, однак чи можна 

притягнути до дисциплінарної відповідальності за порушення «інших 

передбачених вимог»? Що саме необхідно розуміти під цими вимогами, у 

якій сфері ці вимоги висуваються до службовця, чи законне висунення 

таких вимог тощо? У контексті цього повністю погоджуємося з 

Г.С. Івановою, що «законність полягає у тому, що підстави дисциплінарної 

відповідальності мають бути чітко визначені, підтверджені, досліджені 

конкретні факти, на яких будуються звинувачення працівника, в порядку, 

визначеному трудовим законодавством» [268, с. 165].  

Отже, правильна кваліфікація поведінки державного службовця як 

дисциплінарного поступку, правильне трактування результатів 

дисциплінарного провадження мають базуватися на принципі законності, 

що є запорукою дотримання прав та законних інтересів державних 

службовців у їх статусі в якості працівників. 

Разом із тим, підвищена увага громадськості до дисципліни на 

робочому місці державних службовців та підвищена відповідальність цієї 
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категорії працівників зумовлюють необхідність подальшого розвитку 

практики притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. До цього ж 

необхідно зазначити, що, зважаючи на те, що службово-трудові відносини є 

складовою предмета трудового права, то, відповідно, і специфічні заходи 

захисту прав працівників застосовуються до цієї категорії працюючих. У 

той же час особливості притягнення державних службовців до 

дисциплінарної відповідальності на базі єдиноначальних та колегіальних 

рішень виправдовують себе і вкотре доводять дієвість принципу трудового 

права єдності та диференціації. 

Ще однією категорію працюючих є депутати міських рад різних рівнів 

та голови територіальних громад. Досліджуючи реалізацію відповідальності 

в діяльності органів місцевого самоврядування, П.С. Покатаєв зазначає, що 

спосіб формування сільської, селищної, міської ради та обрання сільського, 

селищного, міського голови є однаковим, проте їх статус різний. Відповідно 

до Конституції України, голова очолює виконавчий орган ради, 

інтегрований у його структуру, а тому має відповідати перед радою за 

наслідки роботи виконавчого органу та за свою власну діяльність аж до 

припинення наданих йому повноважень за рішенням відповідної ради за 

наявності підстав, передбачених Законом (якщо він порушує Конституцію 

та закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення 

наданих йому повноважень). Сільський, селищний, міський голова 

обирається відповідною територіальною громадою для того, щоб очолювати 

виконавчий орган ради та головувати на її засіданнях [269, с. 99].  

Стосовно дисциплінарної відповідальності таких службовців 

зазначимо, що ст. 74 Закону України «Про місцеве самоврядування» 

закріплює, що «органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть 

відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, 

державою, юридичними і фізичними особами. Підстави, види і порядок 

відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
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визначаються Конституцією України, цим та іншими законами» [270]. 

Тобто у частині, не врегульованій цим Законом, застосовуємо положення 

трудового законодавства, однак тут виникає проблема щодо органу, 

наділеного повноваженнями притягувати таких виборних працівників до 

дисциплінарної відповідальності. Відповідь на це питання має надати наука 

трудового права, де самостійного вивчення потребують питання 

притягнення усіх категорій державних службовців до дисциплінарної 

відповідальності; визначення конкретних процедур у дисциплінарних 

провадженнях та органів, уповноважених притягувати до дисциплінарної 

відповідальності виборних працівників. 

Також слід звернути увагу на те, що останнім часом все частіше 

оприлюднюються думки, згідно з якими підстави дисциплінарної 

відповідальності розширюються. Так, А.М. Луцик, дослідивши особливості 

дисциплінарної відповідальності посадових та службових осіб ДФС 

України, стверджує, що до таких підстав можна віднести і той факт, що в 

окремих випадках дисциплінарна відповідальність може наступати не 

тільки за порушення вимог трудової та службової дисципліни, але й за 

порушення етично-моральних правил поведінки, які закріплені у 

спеціальних нормативних актах [271, с. 164]. Порушення державними 

службовцями етично-моральних правил поведінки безумовно є несумісними 

зі служінням Батьківщині. Але чи необхідно прирівнювати порушення 

трудової дисципліни та порушення морально-етичних норм? 

У ст. 64 Закону України «Про державну службу» встановлено, що за 

порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової 

дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної 

відповідальності у законом визначеному порядку. Тобто у законодавстві 

поступово закладаються підстави для притягнення державних службовців 

до дисциплінарної відповідальності за порушення морально-етичних норм. 

Однак, виникає практичне питання: як з’ясувати на законодавчих підставах, 
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де починаються порушення цих морально-етичних норм? На жаль, сьогодні 

законодавство не дає такої відповіді. 

Враховуючи той факт, що особливістю притягнення державних 

службовців до дисциплінарної відповідальності є наявність двох способів у 

прийнятті рішення (єдиноначальне та колегіальне), то, відповідно, 

притягнення такої категорії працівників до дисциплінарної відповідальності 

має удосконалюватися за рахунок демократизації процедур 

дисциплінарного провадження задля підвищення рівня захисту трудових 

прав та інтересів працівників − державних службовців. 

Разом із тим, державні службовці – не єдина категорія працюючих, до 

якої законодавством передбачено особливий порядок притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. Іншою категорією є, приміром, адвокати. 

Так, відповідно до ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності 

здійснюється у порядку дисциплінарного провадження, при цьому таке 

провадження здійснює кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

[272]. Серед характерних особливостей процедури притягнення до 

відповідальності адвоката є той факт, що ініціювати дисциплінарне 

провадження може не лише адвокатське об’єднання, а й будь-яка інша 

особа, якій стало відомо про факти поведінки адвоката, які за 

законодавством, є підставою для дисциплінарної відповідальності. Також 

принциповим є той факт, що дисциплінарне провадження стосовно адвоката 

порушується тільки у випадках обґрунтованої заяви (скарги), в якій 

містяться відомості про наявність ознак дисциплінарного проступку. 

Анонімні звернення розгляду не підлягають. Принциповим у таких 

нормативних положеннях є не лише контроль з боку прямо зацікавлених 

осіб у притягненні адвоката до відповідальності, а й можливість здійснення 

громадського контролю за діяльністю адвоката. Здійснення громадського 

контролю у значній мірі зумовлено специфікою адвокатської діяльності, 
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однак законодавство створило правові умови для громадського контролю, 

на наш погляд, у демократичний спосіб. Той факт, що анонімні звернення 

не підлягають розгляду, свідчить про надання прозорості самому факту 

виявлення дисциплінарних проступків. 

Сама процедура дисциплінарного провадження передбачена ст. 37 

зазначеного закону та має чотири стадії, які включають: 1) проведення 

перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 

2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 

4) прийняття рішення у дисциплінарній справі [272]. 

Перша стадія дисциплінарного провадження поєднує у собі як 

одноосібні, так і колегіальні дії, зокрема після реєстрації протягом 3-х днів 

заяви (скарги) на поведінку адвоката призначається один із членів 

дисциплінарної палати для перевірки відомостей про дисциплінарний 

проступок адвоката та який отримує у адвоката письмове пояснення по суті 

справи. У частині письмових пояснень такі дії тотожні загальному правилу 

притягнення до дисциплінарної відповідальності.  

Члену дисциплінарної палати, який проводить перевірку відомостей 

про дисциплінарний проступок адвоката, надані повноваження опитувати 

осіб, яким відомі обставини по суті дисциплінарного поступку, також він 

має право на звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, керівників юридичних осіб будь-якої форми власності, 

громадських об’єднань тощо для проведення перевірки відомостей про дії 

(бездіяльність) адвоката. За результатами такої перевірки складається 

відповідна довідка, що передається на розгляд кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії. У цьому документі особа, яка здійснювала 

перевірку, викладає виявлені обставини по суті справи та робить висновки і 

надає пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної 

справи. Тобто перша стадія дисциплінарного провадження стосовно 

поведінки адвоката здійснюється одноосібно. 



300 

 

 

Друга стадія − порушення дисциплінарної справи – передбачає 

колегіальність у прийнятті рішень, зокрема «дисциплінарна палата 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів 

палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або 

відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката» [272]. 

Характерною рисою цієї стадії є те, що рішення про порушення 

дисциплінарної справи або відмову в її порушенні може бути оскаржено 

протягом 30 днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури або до суду. Тобто, вже на цьому етапі є можливість оскарження 

рішення, при цьому передбачено альтернативу щодо органу, до якого можна 

подати відповідну заяву. 

Щодо самого рішення про порушення дисциплінарної справи, то воно 

містить місце, день, час розгляду дисциплінарної справи і вручається 

адвокату під розписку та особі, яка ініціювала питання про притягнення 

адвоката до дисциплінарної відповідальності. Також адвокату із врученням 

такого рішення надсилається або вручається довідка, складена на першій 

стадії дисциплінарного провадження. Тобто це свідчить про можливість 

адвоката підготуватися до розгляду дисциплінарної справи та захищати себе 

у законом визначений спосіб. 

Третя стадія − розгляд дисциплінарної справи – здійснюється 

протягом 30 днів з для її порушення. Ця процедура здійснюється 

колегіально членами кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Сама 

дисциплінарна справа розглядається на засадах змагальності, що є 

відмінним від загальних процедур притягнення працівників до 

дисциплінарної відповідальності. Розгляд цієї справи передбачає 

заслуховування: члена дисциплінарної палати, який проводив перевірку 

відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; пояснень адвоката; 

особи, яка ініціювала питання про неправомірну поведінку адвоката; 

пояснень інших зацікавлених осіб. 
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У статті 40 аналізованого закону передбачено, що у разі неможливості 

з поважних причин брати участь у засіданні кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури адвокат, стосовно якого розглядається справа, може 

надати по суті порушених питань письмові пояснення, які додаються до 

матеріалів справи [272]. Також положення цієї статті передбачають, що 

неявка будь-кого з учасників розгляду дисциплінарної справи без поважних 

причин не перешкоджає розгляду справи.  

Також особливістю цієї стадії дисциплінарного провадження є те, що 

«адвокат, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особа, яка 

ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, мають 

право надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, 

висловлювати заперечення, подавати докази на підтвердження своїх 

доводів, заявляти клопотання і відводи, користуватися правовою допомогою 

адвоката» [272]. У певній мірі такі дії нагадують судові процедури, що 

значно вирізняє дисциплінарні провадження стосовно адвокатів від інших 

категорій працівників. Сам розгляд справи є відкритим, за виключенням 

випадків, коли відкритість справи може призвести до розголошення 

адвокатської таємниці. Розгляд дисциплінарної справи здійснюється під 

протокол. 

Четверта завершувальна стадія дисциплінарного провадження − це 

прийняття рішення у дисциплінарній справі. Ця стадія має свої особливості, 

які залежать від виду дисциплінарного стягнення, що накладається на 

адвоката, зокрема рішення приймаються колегіально простою більшістю 

голосів, за виключенням випадків, коли приймається рішення про 

припинення права на заняття адвокатською діяльністю. Таке рішення може 

бути прийняте тільки не менше ніж двома третинами голосів від загального 

складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. За 

законодавством, рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. 

Під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини 
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вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини. 

Рішення оголошується на засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури. Копія рішення надсилається або 

вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питання про 

дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох робочих днів з 

дня прийняття рішення [272]. 

Право на оскарження рішення у дисциплінарній справі адвоката має й 

адвокат, особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність. 

Оскарження таких дій не зупиняє дії самого рішення та може бути 

здійснено у строк 30 днів з дня його прийняття. Оскарження може 

подаватися до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або 

ж до суду. Законом також визначено строк для витребування матеріалів 

дисциплінарної справи Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

адвокатури та подальшого розгляду скарги на рішення у дисциплінарній 

справі. 

У цілому можна констатувати, що особливості дисциплінарних 

проваджень стосовно адвокатів характеризуються процедурами, які 

здійснюються одноосібно одним із членів дисциплінарної палати та 

колегіальними процедурами. Стосовно строку усієї процедури, то вона є 

однією з найдовших, а за деталізацією дій відповідає умовам прозорості та 

демократизму. Також слід відмітити, що адвокату в такій процедурі надано 

усі правові можливості щодо захисту своїх прав. 

Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту 

також містить низку особливостей притягнення до дисциплінарної 

відповідальності цієї категорії працівників. Зокрема, законодавством 

передбачено процедуру усунення від роботи як запобіжний захід перед 

прийняттям рішення про дисциплінарну відповідальність. При цьому таке 

відсторонення можливе в результаті вчинення проступку, наслідки якого 

загрожують безпеці руху поїздів, життю та здоров’ю громадян. Право на 
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таке відсторонення надано службовій особі, яка здійснює розпорядчі або 

контрольно-інспекторські функції на даній ділянці. Таке відсторонення 

супроводжується негайним і детальним повідомленням про обставини та 

причини такого рішення безпосереднього керівника відстороненого 

працівника або керівника підприємства. Щодо самого накладання 

дисциплінарного стягнення, то воно за загальним правилом застосовується 

керівником, якому надано право прийому на роботу [273]. Тобто 

особливість притягнення працівників залізничного транспорту до 

дисциплінарної відповідальності має свої особливості у частині 

попереджувальних заходів з міркувань безпеки, які передують накладенню 

дисциплінарного стягнення на працівника у разі вчинення ним 

дисциплінарного проступку. 

Серед особливостей притягнення до дисциплінарної відповідальності 

необхідно виділити процедуру притягнення до такої відповідальності 

працівників, які були обрані до виборних профспілкових органів, зокрема з 

метою гарантування здійснення такими працівниками їх повноважень. 

Законодавство встановлює правило, згідно з яким накладення на такого 

працівника заходів дисциплінарного впливу можливе тільки за умови 

отримання попередньої згоди виборного органу, членом якого він є [95]. 

Тобто загальні правила щодо притягнення працівників до дисциплінарної 

відповідальності мають свої особливості. Такі особливості реалізуються на 

підставі приписів законодавства та застосовуються для виборних 

представників профспілки як спосіб гарантування їх незалежності у 

громадській діяльності. 

Загалом слід відмітити, що процедури притягнення до дисциплінарної 

відповідальності характеризуються одноосібними та колегіальними діями 

уповноважених суб’єктів, при цьому зміст колегіальних рішень зумовлений 

характером роботи таких категорій працівників, як державні службовці, 

адвокати. Щодо процедури притягнення виборних представників 
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профспілки до дисциплінарної відповідальності, то така процедура у 

значній мірі є засобом гарантування незалежності у діяльності означеного 

працівника. 

Окремо необхідно відмітити існування у законодавстві таких 

процедур дисциплінарних проваджень, які дозволяють у повній мірі 

реалізувати право працюючого на захист своїх прав та інтересів. Вважаємо 

за потрібне зробити акцент, що з часів першого спеціального законодавства 

щодо умов та підстав притягнення працівників до дисциплінарної 

відповідальності до сьогодні у нормативних положеннях зберігаються 

відмінності процедур прийняття рішень про накладення дисциплінарних 

стягнень залежно від видів дисциплінарних стягнень.  

Також вищевикладене доводить, що забезпечення дисципліни праці 

незалежно від категорії працівника передбачає застосування 

дисциплінарних стягнень на підставі законодавства та за процедурами, 

визначеними загальним або спеціальним законодавством, що цілком 

відповідає умовам індивідуалізації умов праці за характером роботи. Разом 

із тим, і строки притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих 

категорій працівників різняться.  

У підсумку приведене обґрунтовує, що особливості притягнення до 

дисциплінарної відповідальності окремих категорій працівників 

реалізується у повній мірі в інституті трудового права «дисципліна праці» 

завдяки  принципу «єдності та диференціації». 

 

4.5. Проблемні питання застосування дисциплінарної 

відповідальності до працівників та шляхи їх вирішення 

 

Дисциплінарна відповідальність як один із правових засобів 

забезпечення дисципліни не позбавлена недоліків та практичних проблем у 

застосуванні. Вплив на поведінку працівника за допомогою правових норм 
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у значній мірі залежить від дієвості самих норм та волевиявлення сторін, які 

застосовують правові норми, що регулюють дисциплінарну 

відповідальність задля забезпечення дисципліни праці. Також необхідно 

відмітити, що дисциплінарна відповідальність не може бути відокремлена 

від інших норм трудового права, які мають істотне значення для з’ясування 

обставин невиконання або неналежного виконання працівником своїх 

трудових обов’язків. 

Так, все частіше у повсякденному житті лунає критика щодо 

недієвості дисциплінарної відповідальності, і у певній мірі це слушна 

критика, зважаючи на соціально-економічні зміни в державі. 

О.М. Ярошенко обґрунтовано стверджує, що «просування України в 

напрямі ринкових перетворень обумовлює необхідність формування якісно 

нових підходів до взаємовідносин найманого працівника та роботодавця. 

Передусім це стосується обсягу прав і обов’язків, які повинні мати і 

виконувати сторони трудових правовідносин, а також можливості 

застосування до них юридичної відповідальності [274, с. 131]. При цьому, 

досліджуючи питання притягнення працівників до дисциплінарної 

відповідальності окремих категорій працівників, науковець наголошує, що 

«у цій ситуації неконституційною вважається практика затвердження 

статутів і положень про дисципліну постановами Верховної Ради України і 

Кабінету Міністрів України» [274, с. 136]. Тобто на часі не лише 

формування нових підходів до дисциплінарної відповідальності, а й 

реалізація конституційних положень стосовно того, що підстави та умови 

дисциплінарної відповідальності мають бути врегульовані на рівні закону. 

Саме положення ст. 92 п. 22 Конституції України [59] вимагають 

врегулювання відповідальності працюючих у законах.  

На підтримку такого підходу до дисциплінарної відповідальності 

свідчить практика зловживання своїми правами роботодавцями та їх 

посадовими особами. В умовах тотального безробіття та відсутності 
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належного громадського контролю за дотриманням трудового 

законодавства в Україні сформувалися тенденції до мовчазної згоди на 

вимоги роботодавця. Тому в питаннях дисциплінарної відповідальності 

умови та підстави має визначати закон, а не рішення державного органу, 

який, до речі, у переважній більшості виступає у таких відносинах скоріше 

роботодавцем, ніж органом державної влади. 

Щодо проблеми «обсягу прав і обов’язків, які повинні мати і 

виконувати сторони трудових правовідносин», то ситуація останнім часом 

характеризується нестабільністю. Так, приписи ст. 31 КЗпП України 

забороняють власнику або уповноваженому ним органу вимагати від 

працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором [76]. 

Однак на практиці, де переважна більшість трудових договорів укладається 

усно, довести з боку працівника умови трудового договору, які були 

обумовлені при прийомі на роботу, майже неможливо.  

Більше того, інтенсивність розвитку інформаційних технологій 

призводить до зміни вимог для працівників з боку роботодавців. 

Необґрунтовані вимоги роботодавця до працівників стосовно виконання 

роботи, не обумовленої трудовим договором, стають нормою, а працівник 

під страхом застосування до нього дисциплінарної відповідальності 

погоджується виконувати «супутню» роботу без відповідної оплати.  

Окрім додаткових обов’язків, які виконують працівники за окремими 

дорученнями роботодавця, проблемою є обсяг виконуваної роботи. 

Економічні проблеми, яких зазнають роботодавці, вимушують їх шукати 

засоби збалансування своїх витрат та доходів, в результаті чого на 

підприємствах, в установах, організаціях відбуваються скорочення 

чисельності штату. Такі реорганізації призводять до збільшення обсягів 

виконуваної роботи одним працівником, хоча б і в межах його трудових 

функцій. Зворотна сторона збільшення обсягу виконуваної роботи підвищує 

ризик невиконання або неналежного виконання працівником його трудових 
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обов’язків і, як наслідок, притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності (догана, звільнення). Тобто завищені вимоги щодо обсягів 

виконуваної роботи ставлять працівника перед вибором: або звільнитися і 

залишитися без роботи, або ж перебувати під «гнітом» дисциплінарної 

відповідальності.  

Вихід бачиться через впровадження практики укладання письмових 

трудових договорів, де однією з необхідних умов слід закріпити «обсяги 

виконуваної роботи». Також необхідно звернути увагу на нормування праці. 

Так, ст. 85 КЗпП України закріплює, що норми праці − це норми виробітку, 

часу, обслуговування, чисельності, що встановлюються для працівників 

відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації 

виробництва і праці [76]. Такі норми підлягають заміні, наприклад, при 

впровадженні нової техніки чи технологій.  

Отже, норми праці повинні переглядатися залежно від об’єктивних 

обставин, однак на практиці такий перегляд якщо і здійснюється, то за 

принципом «збільшення обсягу роботи» з посиланням на «автоматизацію 

процесів» і, відповідно, зменшення фізичного чи розумового навантаження. 

Однак ми вважаємо, що збільшення обсягів роботи із застосуванням 

новітніх технологій не завжди полегшує працю працівника, а подекуди 

ускладнює її.  

Прикладом такого ускладнення можна привести необхідність ведення 

документації в електронних формах та дублювання цих форм на паперових 

носіях. До цього ж долучаються проблеми щодо «помилок» та їх усунення в 

електронних формах, де не передбачено «людського фактору» і, відповідно, 

кожна помилка може стати приводом для порушення питання про 

притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. На наш 

погляд, практичні проблеми реалізації дисциплінарної відповідальності 

набувають ознак суб’єктивізму та «ручного інструменту» впливу на 

працівника в інтересах власника.  
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З іншого боку, застосування заходів дисциплінарного впливу до 

окремих категорій працівників взагалі втратило свою значимість. Так, 

керівництво (адміністрація) підприємств, установ, організацій нехтує 

внутрішнім трудовим розпорядком, використовуючи своє службове 

становище. Високопосадові та місцеві чиновники, які працюють за 

трудовими договорами, дозволяють собі і запізнення на роботу, і невихід на 

роботу, і невиконання своїх обов’язків. Однак стосовно такої категорії 

працівників дисциплінарна відповідальність майже не застосовується. Така 

ситуація щодо керівників та їх заступників спостерігається як у 

державному, так і приватному секторах економіки. Все це ставить під 

сумнів невідворотність відповідальності за невиконання чи неналежне 

виконання трудових обов’язків.  

Отже, ситуацію стосовно підвищених обсягів роботи та тиску на 

рядових працівників, на наш погляд, необхідно виправляти за допомогою 

колективно-договірного регулювання та посилення ролі профспілкових 

організацій у життєдіяльності трудових колективів та його членів. Стосовно 

топ-менеджерів та керівництва реалізувати принцип «невідворотності 

відповідальності» необхідно запровадженням громадського контролю за 

діяльністю такої категорії працівників. Більше того, імовірно доцільно було 

б збільшити повноваження профспілок з питань застосовування 

дисциплінарної відповідальності до топ-менеджерів. Також, за прикладом із 

дисциплінарною відповідальністю адвокатів, імовірно необхідно закріпити, 

що ініціювати питання притягнення топ-менеджерів (визначити посади) до 

дисциплінарної відповідальності може будь-яка особа, якій стало відомо 

про порушення таким працівником своїх трудових обов’язків. 

Також сьогодні існують проблеми щодо підстав притягнення 

працівників до дисциплінарної відповідальності. Зокрема, у літературі 

висловлюються думки, що «фактично підставою для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок – 
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протиправне, винне (умисне або необережне) діяння, що полягає в 

невиконанні чи неналежному виконанні покладених законодавством 

обов’язків, зловживанні або перевищенні прав, порушенні заборон чи 

обмежень» [275, с. 109]. Тобто обов’язки, зловживання, перевищення прав, 

порушення заборон чи обмежень свідчать про практичні проблеми 

визначення прав і обов’язків працівників за укладеним трудовим договором 

та окреслення тієї межі, де починається зловживання або перевищення прав. 

Постає питання, до якої категорії працівників необхідно застосовувати 

дисциплінарну відповідальність за зловживання або перевищення прав. 

Певну ясність у питання зловживання та перевищення прав вносить 

Пленум Верховного Суду України, який у своїй постанові «Про судову 

практику у справах про перевищення влади або службових повноважень» 

зазначає, що «при вирішенні питання про те, чи є вихід за межі наданих 

прав або повноважень явним, суди мають враховувати, наскільки він був 

очевидним для службової особи і чи усвідомлювала вона протиправність 

своєї поведінки. Мотиви та мета вчинення таких дій можуть бути різними і 

на кваліфікацію злочину, як правило, не впливають. Ставлення службової 

особи до наслідків вчинюваних нею дій можливе як умисне, так і 

необережне. Судам необхідно відмежовувати перевищення влади або 

службових повноважень від зловживання владою або службовим 

становищем. В останньому випадку службова особа незаконно, всупереч 

інтересам служби використовує надані їй законом права і повноваження 

(ст. 364 КК). Під перевищенням влади або службових повноважень треба 

розуміти: а) вчинення дій, які є компетенцією вищестоящої службової особи 

цього відомства чи службової особи іншого відомства; б) вчинення дій, 

виконання яких дозволяється тільки в особливих випадках, або з особливого 

дозволу, або з додержанням особливого порядку, − за відсутності цих умов; 

в) вчинення одноособово дій, які могли бути вчинені лише колегіально; 

г) вчинення дій, які ніхто не має права виконувати або дозволяти» [276]. 



310 

 

 

Незважаючи на те, що Верховний Суд України надав роз’яснення 

стосовно кваліфікації кримінальних правопорушень, все ж таки стосовно 

фактичних підстав дисциплінарної відповідальності така правова позиція є 

цікавою. По-перше, одразу зрозуміло, що таке неналежне виконання своїх 

трудових обов’язків може вчинити не будь-який працівник, а працівник з 

відповідними правами, який, реалізуючи свої права, порушує права та 

інтереси інших осіб. Стосовно підприємств, установ, організацій, на наш 

погляд, до таких категорій працівників необхідно віднести керівництво 

(адміністрацію). По-друге, зловживання правами у такому випадку з 

трудовими правами може реалізовуватися як у діях, так і у рішеннях, які 

порушують права та інтереси рядових працівників. По-третє, перевищення 

прав, хоча б і трудових, – це вчинення керівництвом (адміністрацією) дій та 

прийняття рішень, що не належать до їх компетенції, або ж порушення 

процедури прийняття рішення. 

Отже, якщо взяти таку правову позиції в основу розмежування 

зловживання та перевищення прав у межах трудових прав, то виникає 

супутня практична проблеми щодо особи, яка повинна здійснити таку 

кваліфікацію дій (бездіяльності) працівника. Ми вважаємо, що для 

здійснення такої кваліфікації необхідно мати спеціальні знання та навики, і 

тому припускаємо, що фактичні підстави дисциплінарної відповідальності 

можуть бути у вигляді зловживання та перевищення прав. Однак 

застосування дисциплінарного стягнення повинно здійснюватися після 

вирішення питання про притягнення працівника-порушника до 

відповідальності іншого виду. Тобто виключно на підставі кваліфікованої 

оцінки дій порушника, доведеної у встановленому порядку вини та на 

підставі прийнятого рішення компетентним органом, який розглядав справу 

про зловживання чи перевищення прав. 

Ще одним прикладом дискусій навколо підстав відповідальності, і 

зокрема дисциплінарної, є наукова полеміка стосовно застосування 
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дисциплінарних санкцій до окремих категорій працівників. Так, у 

літературі, розглядаючи проблеми дисциплінарної відповідальності суддів, 

науковці зосереджують увагу на необхідності «підвищення їх 

відповідальності», при цьому не забуваючи про необхідність «забезпечення 

незалежності та неупередженості суддів» [277, с. 342].  

Стосовно суддів та притягнення їх до відповідальності 

висловлюються і такі думки: «відповідальність за порушення присяги судді 

слід передбачити лише за ідеального поєднання зі злочином; звільнення з 

посади за порушення присяги як самостійну підставу необхідно виключити 

із Конституції та законів України» [278, с. 210]. Тобто питання щодо підстав 

дисциплінарної відповідальності працівників, наділених владними 

повноваженнями, залишаються предметом обговорення. 

Разом із тим, у суспільстві сформовано соціальний запит на 

підвищення загального рівня відповідальності працівників із владними 

повноваженнями, отже, з’ясуємо, чи може дисциплінарна відповідальність 

виступити таким правовим засобом задоволення суспільних інтересів. 

Стосовно загального невдоволення діяльністю органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування ця проблема має низку соціально-

економічних проблем, однак у частині дотримання їх працівниками 

внутрішнього трудового розпорядку питання має вирішуватися із 

дотриманням їх трудових прав. Підставою притягнення працівника із 

владними повноваженнями до дисциплінарної відповідальності має бути 

виключно порушення трудових обов’язків, зокрема тих, які були 

обумовлені трудовим договором.  

Однак принциповим в умовах децентралізації та поширення 

індивідуалізації трудових договорів є питання про те, які нормативні 

документи мають визначати коло трудових обов’язків працівника із 

владними повноваженнями. 
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Вирішуючи питання про трудову дисципліну всіх працівників без 

виключення, науковці наголошують, що у Трудовому кодексі України термін 

«трудова дисципліна» має визначатися як обов’язкове для всіх працівників 

підпорядкування правилам поведінки, визначеним згідно з цим Кодексом, 

іншими законами та підзаконними актами, колективним договором, угодами, 

локальними нормативними актами, трудовим договором [279, с. 9]. З одного 

боку, такий підхід до трудової дисципліни є виправданим у сучасних умовах, з 

іншого боку, і закони, і підзаконні акти, і акти соціального партнерства, і 

трудовий договір, як акти, у яких закріплюються трудові обов’язки тієї чи 

іншої категорії працівників, розширюють трудові обов’язки працівників до 

таких меж, де передбачити індивідуальні умови праці, а відповідно й 

конкретизовані обов’язки майже не видається можливим.  

За загальним правилом, укладаючи трудовий договір з конкретним 

працівником, його трудові права та обов’язки обговорюються індивідуально, 

однак зі змінами у нормативних актах та актах соціального партнерства може 

виникати питання про розширення трудових обов’язків працівника. У такому 

випадку умови трудового договору будуть змінюватися на вимогу 

роботодавця із альтернативою відмовитися від розширення обсягів роботи та 

звільнитися або ж погодитися з таким розширенням і прийняти на себе 

зобов’язання щодо заздалегідь не виконуваного обсягу роботи.  

Вихід з такої ситуації, в аспекті невиконання або неналежного 

виконання трудових обов’язків, бачиться через прийняття нормативів 

навантаження на працівника – як того, що здійснює надання послуг, так і тих, 

які наділені владними повноваженнями. У контексті цього повністю 

підтримуємо позиції Ради суддів України, яка 09.06.2016 прийняла рішення 

№ 46 «Щодо визначення коефіцієнтів навантаження на суддів». При цьому 

дане рішення затвердило Рекомендовані показники середніх витрат часу на 

розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за категоріями [280]. Тобто 

прийняття подібних показників витрат часу для різних категорій працівників, 
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які виконують роботу чи надають послуги у невиробничій сфері, у значній мірі 

забезпечить захист їх трудових прав при вирішенні питання про притягнення 

їх до дисциплінарної відповідальності.  

Разом із тим, запровадження показників витрат часу на роботи і послуги 

невиробничої сфери господарювання дозволить індивідуалізувати трудові 

угоди таких працівників та мінімізує можливості необґрунтованих 

звинувачень щодо невиконання або неналежного виконання (бездіяльності) їх 

трудових обов’язків, визначених у нормативних приписах законодавства, 

підзаконних актів та актів соціального партнерства. 

Незважаючи на те, що дисциплінарна відповідальність працівників 

виступає засобом координації поведінки працівника у бік дотримання 

передбачених внутрішнім трудовим розпорядком правил поведінки, все ж таки 

однією з актуальних проблем залишається захист прав працівника від 

необґрунтованих утискань на роботі, зокрема і під страхом застосування 

дисциплінарних санкцій. Тому, вдосконалюючи трудове законодавство у цій 

частині, дисциплінарну відповідальність необхідно розглядати у її 

негативному аспекті і, відповідно, захистити працівника від економічно більш 

сильної сторони трудового договору − роботодавця. 

Так, Н.М. Хуторян наголошує, що однією із сучасних проблем є 

недосконалість положень про дисципліну праці у проекті Трудового 

кодексу України. Науковець доводить, що названий проект необхідно 

удосконалити у частині підвищення гарантій трудових прав працівників 

[235, с. 57]. Отже, однією із сучасних задач науки трудового права є 

висунення обґрунтованих пропозицій щодо гарантування та захисту 

трудових прав працівників, зокрема і в частині застосування до них заходів 

дисциплінарного впливу. 

Ми пропонуємо переглянути діючі положення щодо прийняття 

рішення про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. 

Так, наказ чи розпорядження про застосування до працівника заходів 
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дисциплінарного стягнення приймає особа, наділена правом прийому на 

роботу, а сам працівник при цьому захищає себе тільки шляхом подання 

письмового пояснення стосовно обставин справи, за яких відбулось 

невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків.  

Враховуючи той факт, що у приватному секторі економіки таке 

рішення приймається одноосібно і результатом розгляду обставин справи 

може бути рішення про звільнення працівника, існуючий порядок не 

захищає інтереси працівника у повній мірі. Тобто одноосібне рішення та 

можливість його оскарження працівником не захищає його від 

необґрунтованого рішення керівника-власника. Також такі одноосібні 

рішення можуть мати упереджений характер стосовно конкретного 

працівника, що, на нашу думку, є неправильним. 

Вирішення такої проблеми бачиться через запозичення досвіду 

прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

окремих категорій працівників, зокрема у тій його частині, яка передбачає 

колегіальність прийняття рішень стосовно встановлення обставин справи та 

визначення ступеня вини працівника. Також ми вважаємо, що колегіальні 

процедури прийняття рішень доцільно застосовувати при вирішенні 

питання про звільнення працівника за невиконання або неналежне 

виконання ним своїх трудових обов’язків. Колегіальний розгляд справи 

підвищить рівень захищеності працівника від необґрунтованих або 

упереджених рішень, а сам колегіальний орган (наприклад, дисциплінарна 

комісія), вирішуючи питання про притягнення працівника до 

дисциплінарної відповідальності, зможе мінімізувати ризик «упередженості 

роботодавця» та «зловживання господарчою владою» на підприємстві, в 

установі, організації. 

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо внести відповідні 

доповнення до ст. 363 «Порядок застосування дисциплінарних стягнень» 

проекту Трудового кодексу, де закріпити, що вирішенню питання про 
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застосування до працівника дисциплінарного стягнення у вигляді 

звільнення обов’язково передує розгляд обставин невиконання або 

неналежного виконання працівником своїх трудових обов’язків у 

дисциплінарній комісії. Дисциплінарна комісія має винести обґрунтоване 

рішення у справі та надати роботодавцю мотивовані рекомендації щодо 

застосування звільнення як дисциплінарної санкції за розглянутою 

дисциплінарною справою. Такі положення у трудовому законодавстві, на 

наш погляд, сприятимуть підвищенню рівня захисту трудових прав та 

інтересів працівника. 

На жаль, проблеми дисциплінарної відповідальності на цьому не 

вичерпуються. У спеціальній літературі висловлюється цілком слушна 

думка, що «з найбільш дискусійних проблем загальної дисциплінарної 

відповідальності є питання про види дисциплінарних стягнень» [281, с. 136]. 

Загалом, ця проблема коріниться у недієвості двох видів дисциплінарних 

стягнень − догани та звільнення.  

Зважаючи на практичну сторону цих дисциплінарних стягнень, 

фактична їх дія зводиться до оголошення догани, яка не завжди здатна 

коригувати поведінку працівника, а звільнення взагалі подекуди є 

неприйнятним дисциплінарним стягненням для роботодавця. Розглянемо це 

докладніше.  

По-перше, догана тягне за собою для працівника негативні наслідки 

майнового, організаційного та особистого характеру. З урахуванням того, 

що для окремих категорій працівників організаційні наслідки на кшталт 

підвищення по посаді взагалі не мають істотного значення або не є його 

ціллю, то, відповідно, їх настання не має бажаного впливу на працівника. 

Негативні наслідки майнового характеру на кшталт неотримання премії чи 

інших заохочувальних виплат від роботодавця в умовах перманентної 

економічної кризи зводять до нуля їх регулятивний вплив на працівника.  
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Щодо негативних наслідків особистого характеру та суспільного 

осуду поведінки працівника, на жаль, для певного кола осіб це взагалі не 

має значення. А отже, в результаті оголошення догани працівникам не 

кожен з них відчуває а собі негативні наслідки такого рішення, що у 

підсумку ставить під сумнів ефективність застосування такого виду 

дисциплінарного стягнення. 

По-друге, застосування звільнення як результату невиконання або 

неналежного виконання працівником своїх трудових обов’язків не завжди є 

прийнятним видом дисциплінарного стягнення для роботодавця. 

Наприклад, ситуація, коли працівники найпростіших професій чи 

кваліфіковані працівники з інструментами працюють за мінімальну 

заробітну плату у сільській місцевості, де існує брак бажаючих працювати 

на важких роботах за мінімальну плату. В такому випадку роботодавцю 

економічно невигідно звільняти означених працівників, бо знайти заміну, 

наприклад, прибиральнику, доярці, зоотехніку, чи працівнику в полі, дуже 

складно.  

Отже, незважаючи на неналежну поведінку такого працівника, 

роботодавець може застосувати до нього тільки догану, другу догану, третю 

і так далі, однак звільняти такого працівника роботодавець не буде, бо 

зазнає економічних втрат у зв’язку зі зменшенням кількості працюючих. 

При цьому наведена ситуація спостерігається не тільки серед працівників 

найпростіших професій. Подібний приклад можна привести і у сфері 

дошкільної та шкільної освіти, де за браком кваліфікованих кадрів, згодних 

працювати за мінімальну заробітну плату, роботодавець вимушений 

змиритися із неправомірною поведінкою працівника задля забезпечення 

освітнього процесу в садочку чи школі. 

Тобто економічні проблеми в державі та зниження загального рівня 

культури в сучасному суспільстві створили такі умови, де звільнення 
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працівника економічно невигідно роботодавцю, а оголошення догани майже 

не впливає на працівника з низьким рівнем культури та трудової поведінки. 

Отже, беручи до уваги соціально-економічні обставини розвитку в 

Україні, на рівні права необхідно запропонувати такі заходи дисциплінарного 

впливу на працівників, які б дозволили посилити вплив на порушників 

трудової дисципліни та створили для роботодавця можливості стимулювати 

працівників до сумлінної активної праці. Вихід бачиться через розширення 

видів дисциплінарних стягнень.  

І.В. Лазор, дослідивши юридичні і соціальні аспекти дисципліни праці, 

запропонував проект Трудового кодексу доповнити статтею «Дисциплінарні 

стягнення», де закріпити положення такого змісту:  

«1) догана – захід дисциплінарного впливу морально-психологічного 

характеру, що містить негативну оцінку конкретних дій працівника і виконує 

оцінювальний, попереджувальний і мотиваційний вплив на цього працівника;  

2) дисциплінарне відсторонення від роботи – тимчасове недопущення 

працівника до виконання трудових обов’язків: за вчинення функціонального 

дисциплінарного проступку на строк до трьох днів; за запізнення на роботу 

– до наступного такого робочого дня; 

3) зниження кваліфікації на один розряд – застосовується за вчинення 

функціонального дисциплінарного проступку, що призвів до погіршення 

якості продукції; 

4) дисциплінарний штраф – грошова сума у розмірі до 20 % зарплати 

працівника, що стягається до фонду соціального розвитку підприємства у 

випадку: а) порушення вимог охорони праці (незалежно від наслідків, що 

настали); б) порушення порядку виконання трудової функції, якщо це 

створило реальну загрозу негативних наслідків для виробничого процесу; 

в) повторного вчинення організаційного або морально-етичного 

дисциплінарного проступку; 
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5) дисциплінарне звільнення – крайній захід дисциплінарного 

стягнення, що застосовується у встановленому законом порядку з 

обов’язковим двотижневим попереджувальним строком; до закінчення 

цього строку дисциплінарне звільнення може бути замінене угодою сторін 

на інший вид стягнення» [65, с. 179–180]. 

У цілому погоджуємося з автором у тому, що перелік видів 

дисциплінарних стягнень необхідно розширити. Також вважаємо практично 

доцільною пропозицію автора закріпити такі дисциплінарні стягнення, як 

«дисциплінарне відсторонення від роботи» та «зниження кваліфікації на 

один розряд».  

Щодо такої дисциплінарної санкції, як «дисциплінарний штраф», ми 

не погоджуємося з такою пропозицією, тому що забезпечення дисципліни 

праці, хоча б і шляхом застосування до працівника дисциплінарних заходів, 

не може зменшувати його право на отримання заробітної плати за виконану 

роботу. Разом із тим, порушення вимог охорони праці, які призвели до 

негативних наслідків для працівника у вигляді шкоди здоров’ю, працівник 

вже ж несе негативні наслідки такого порушення, і підсилення їх ще й 

вирахуванням з його заробітку до фонду юридичної особи викривляє 

конституційні положення, в яких визначено, що людина, її життя та 

здоров’я є найвищою соціальною цінністю в Україні. Ми вважаємо, що 

наповнення фондів юридичних осіб за рахунок коштів працівників, які 

порушили вимоги охорони праці та зазнали шкоди здоров’ю, неправильно.  

Стосовно тих працівників, які, порушуючи вимоги охорони праці, не 

завдали, але могли завдати шкоди здоров’ю, грошові «покарання» не будуть 

дієвим засобом. Причиною недієвості такого впливу, на нашу думку, є 

наступне: якщо людина, усвідомлюючи небезпеку для свого життя та 

здоров’я, все ж таки зважується на порушення, то імовірність застосування 

до неї штрафу в разі виявлення порушення не стимулюватиме її до 

дотримання норм з охорони праці. Разом із тим, враховуючи чисельні 
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порушення норм охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях, 

запровадження подібних норм сформує нову проблему щодо виявлення 

причин порушення стороною, яка є незалежною у вирішенні цього питання. 

Щодо грошових стягнень за порушення трудової функції, внаслідок 

чого створено реальну загрозу негативних наслідків для виробничого 

процесу, то така позиція нами також не підтримується. Причин цьому є 

декілька. Для вирішення питання про реальну загрозу необхідно 

передбачити якість критерію «реальної загрози», при цьому кваліфікація 

подібних загроз, імовірно, не може оцінюватися особою, уповноваженою 

накладати дисциплінарні стягнення, а створення окремих робочих 

(дорадчих) органів для з’ясовування реальності загроз загалом виглядає як 

процедура бюрократична і економічно не вигідна як для держави-

роботодавця, так і для роботодавців у приватному секторі економіки. 

Щодо організаційного або морально-етичного дисциплінарного 

проступку, то пропозиція застосовувати за це «дисциплінарний штраф» не 

зовсім відповідає цілям дисциплінарної відповідальності. Так, якщо 

виходити з того, що дисциплінарна відповідальність виконує захисну та 

виховну функції, то як виховувати у працівника сумлінне ставлення до 

праці, якщо кожного разу за морально-етичний проступок до нього буде 

застосовано штраф. Видається, що таке «покарання» призведе до зворотного 

ефекту, коли порушення марально-етичних норм буде відплатним, і якщо 

особа має кошти, то плата за такі порушення не буде суттєвим фактором 

дотримання названих норм.  

Щодо організаційних дисциплінарних проступків, то необхідно 

відмітити, що правильна організація праці на підприємствах, в установах, 

організаціях, відповідно до ст. 141 КЗпП, покладена на власника або 

уповноваженого ним органу. Тому виокремлення у самостійну підставу 

дисциплінарної відповідальності організаційних дисциплінарних проступків 

ми вважаємо не обґрунтованим. Щодо майнових втрат працівника, який 
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неналежним чином організував працю на ввіреній дільниці роботи, і такі дії 

призвели до збитків підприємства, то ці питання врегульовані нормами про 

матеріальну відповідальність працівників.  

Отже, в цілому вважаємо неправильним запровадження будь-яких 

дисциплінарних стягнень грошового характеру. Майнових витрат працівник 

правомірно зазнає тільки в межах притягнення його до матеріальної 

відповідальності, а сплутування та дублювання стягнень грошового 

характеру за порушення трудової дисципліни, які не призвели до шкоди 

роботодавцю, є неправильним. 

Щодо інших видів дисциплінарних стягнень, які сьогодні 

пропонуються, то важливим, на наш погляд, є доповнення існуючих видів 

дисциплінарних стягнень «зауваженням». Цілком підтримуємо законодавчу 

ініціативу розробників проекту Трудового кодексу, які пропонують у ст. 362 

проекту «зауваження» як вид дисциплінарного стягнення [242].  

Наша позиція ґрунтується на тому, що дисциплінарна 

відповідальність, як правовий засіб забезпечення дисципліни праці, має 

впливати на поведінку працівника таким чином, щоб спонукати його до 

сумлінної добросовісної праці. При цьому, якщо у випадках із 

працівниками, які систематично порушують трудову дисципліну, 

«зауваження» – не зовсім дієвий засіб корегування їх поведінки, то стосовно 

неповнолітніх та малолітніх працівників таке дисциплінарне стягнення, як 

«зауваження», цілком прийнятне до застосування. 

Стосовно такої категорії працівників, які тільки влаштувалися на 

роботу та «не зовсім розуміють» значення внутрішнього трудового 

розпорядку, і тільки почали набувати навиків колективної роботи з 

підляганням певним правилам, «зауваження» має відіграти роль 

дисциплінарного заходу з негативною оцінкою поведінки працівника, і у 

той же час таке стягнення не повинно позбавити малолітніх та 

неповнолітніх працівників бажання вчитися працювати в колективі. До 
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таких працівників імовірно недоцільно одразу застосовувати таке 

дисциплінарне стягнення, як «догана», ми вважаємо, що виховання нового 

члена трудового колективу (неповнолітнього, малолітнього) слід розпочати 

із «зауваження», можливо навіть усного, і як наступний захід 

дисциплінарного впливу – «зауваження», оголошене у розпорядженні 

(наказі). 

Отже, у підсумку можна стверджувати, що до актуальних проблем 

дисциплінарної відповідальності в сучасних умовах належать такі: 

- закріплення умов та підстав дисциплінарної відповідальності не 

тільки у законах, а й підзаконних актах; 

- правова невизначеність можливостей розширення обсягів трудових 

обов’язків, за невиконання чи неналежне виконання яких працівник зазнає 

дисциплінарних стягнень. Супутньою з цим проблемою є відсутність 

адекватного нормування праці, що може призвести до зловживань з боку 

роботодавців їх правами застосовувати дисциплінарні стягнення до 

працівників; 

- відсутність громадського контролю з правом ініціювати 

дисциплінарні провадження стосовно високопосадовців та працівників із 

владними повноваженнями у разі порушення ними своїх трудових 

обов’язків; 

- відсутність дієвої роботи з боку профспілок у частині захисту 

трудових прав та інтересів працівників, що у певній мірі знижує 

гарантування трудових прав працівників усіх категорій; 

- фактичні підстави дисциплінарної відповідальності, де окреме місце 

займають проблеми зловживання трудовими правами та перевищення прав; 

- існуючі види дисциплінарних стягнень, які не дозволяють 

реалізувати у повній мірі виховну функцію дисциплінарної 

відповідальності. 

Основні шляхи вирішення означених проблем бачаться такими: 
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- закріплення умов та підстав дисциплінарної відповідальності тільки 

на рівні закону; 

- розробка та запровадження показників середніх витрат робочого 

часу на виконання робіт, надання послуг у невиробничій сфері; 

- підвищення гарантій трудових прав та інтересів працівників шляхом 

впровадження процедур колегіального прийняття рішень щодо звільнення 

працівника як захід дисциплінарного впливу; 

- розширення повноважень громадськості з питань контролю за 

роботою високопосадовців та працівників із владними повноваженнями на 

предмет дотримання такими працівниками трудового розпорядку, а також 

підвищення ділової активності професійних спілок усіх рівнів; 

- розширення видів дисциплінарних стягнень, які застосовуються до 

працівників за невиконання або неналежне виконання ними своїх трудових 

обов’язків. 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Галузева природа дисциплінарної відповідальності реалізує у собі 

соціальну спрямованість трудового права. Метою трудових відносин є 

взаємне волевиявлення сторін договору щодо умов праці та її оплати. 

Кожна зі сторін договору досягає заздалегідь умовлених результатів − 

працівник отримує заробітну плату, а роботодавець − виконання роботи. І 

саме це свідчить про те, що дисциплінарна відповідальність є лише одним із 

засобів досягнення результату трудових відносин, а не засобом влади-

підпорядкування одного суб’єкта іншому. Дисциплінарна відповідальність у 

такому сенсі є засобом корегування поведінки порушника. 

2. Дисциплінарна відповідальність реалізується у межах трудових 

правовідносин, змінює правове становище учасників відносин на певний 
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проміжок часу, де осуд протиправної поведінки працівника виражається у 

негативних наслідках у формі обмежень матеріального та особистого 

характеру.  

3. Дисциплінарна відповідальність є самостійним видом 

відповідальності у трудовому праві та має галузеві особливості, притаманні 

трудовому праву та його функціям. За своєю правовою природою ця 

відповідальність є договірною, і тому в ній відсутні елементи державного 

примусу. У зв’язку з тим, що дисциплінарна відповідальність є елементом 

правового механізму забезпечення дисципліни праці, її не можна 

ототожнювати із примусом як одним із методів забезпечення дисципліни 

праці.  

4. Правовий механізм забезпечення дисципліни праці надає правові 

можливості, а не покладає обов’язки на роботодавця застосувати до 

порушника трудової дисципліни дисциплінарні стягнення та заходи 

громадського впливу. 

5. Виховна функція дисциплінарної відповідальності є основною, 

оскільки саме на забезпечення правопорядку у сфері праці та спонукання 

працівників до свідомого сумлінного ставлення до своїх трудових 

обов’язків вона спрямована. Реалізуючи своє призначення у забезпеченні 

дисципліни праці, дисциплінарна відповідальність виконує службову роль у 

цьому правовому механізмі, забезпечуючи у правовий спосіб підтримку 

правопорядку у сфері праці на конкретному підприємстві, в установі, 

організації. 

6. Дисциплінарний проступок необхідно розглядати у двох аспектах: 

як фактична поведінка працівника та юридично значимі обставини, які 

дають можливість кваліфікувати дії чи бездіяльність працівника як підставу 

притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

7. Відмічено, що дисциплінарним проступком необхідно вважати 

винні протиправні дії або бездіяльність працівника, що знаходяться у 
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причинно-наслідковому зв’язку із невиконанням або неналежним 

виконанням покладених на нього трудовим договором та законодавством 

трудових обов’язків. 

8. Звільнення – це правовий наслідок вчинення працівником 

дисциплінарного проступку, який реалізується у двоєдиній формі − особисті 

та організаційні позбавлення. Відмежувати особистий сегмент від 

організаційного неможливо, бо вони настають одночасно та не 

передбачають їх поділу або настання тільки однієї форми, наприклад, 

організаційної. Тобто не можна говорити, що зміна правового становища 

громадянина як суб’єкта трудового права з працівника на особу без роботи 

має тільки організаційний характер або тільки особистий. 

9. Спеціальна дисциплінарна відповідальність працівників 

(службовців) характеризується множинністю дисциплінарних стягнень, де 

мають місце безповоротні дисциплінарні стягнення, під якими необхідно 

розуміти міру впливу на порушника трудової дисципліни, виражену в 

невідновлювальних негативних правових наслідках. 

10. Державні службовці, як і інші категорії працівників, порушують 

трудову (службову) дисципліну, а при вирішенні питання притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності потребують захисту своїх прав. Попри всі 

аргументи щодо підвищення рівня відповідальності державних службовців, 

цей процес має відповідати усім правовим принципам, спрямованим на 

захист прав працюючого. Саме необхідність захисту трудових прав 

державних службовців і зумовила визнання їх трудової діяльності у формі 

службово-трудових відносин складовою трудового права. Завдяки існуючій 

галузевій системі захисту прав та законних інтересів, характер встановлення 

прав та обов’язків працюючих дозволяє використати усі правові можливості 

соціального характеру в процедурах притягнення державних службовців до 

відповідальності за невиконання або неналежне виконання трудових 

(службових) обов’язків.  
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У той же час, специфіка та характер роботи державних службовців 

свідчать про необхідність мінімізації стороннього впливу на таких 

працівників, а отже й рішення про застосування до них дисциплінарних 

санкцій, суворіших ніж зауваження, приймається колегіальним шляхом, що, 

на наш погляд, цілком виправдано як з позиції мінімізація тиску на 

державних службовців, так і з позиції захисту їх трудових прав та інтересів. 

Така диференціація в особливості притягнення державних службовців до 

дисциплінарної відповідальності є необхідною умовою законності в 

питаннях забезпечення дисципліни праці цієї категорії працівників.  

11. До актуальних проблем дисциплінарної відповідальності в 

сучасних умовах належать такі: 1) правова невизначеність можливостей 

розширення обсягів трудових обов’язків, за невиконання чи неналежне 

виконання яких працівник зазнає дисциплінарних стягнень. Супутньою з 

цим проблемою є відсутність адекватного нормування праці, що може 

призвести до зловживань з боку роботодавців їх правами застосовувати 

дисциплінарні стягнення до працівників; 2) відсутність громадського 

контролю з правом ініціювати дисциплінарні провадження стосовно 

високопосадовців та працівників із владними повноваженнями у разі 

порушення ними своїх трудових обов’язків; 3) відсутність дієвої роботи з 

боку профспілок у частині захисту трудових прав та інтересів працівників, 

що у певній мірі знижує гарантування трудових прав працівників усіх 

категорій; 4) потребують уточнення фактичні підстави дисциплінарної 

відповідальності, де окреме місце займають проблеми зловживання 

трудовими правами та перевищення прав; 5) необхідно уточнити існуючі 

види дисциплінарних стягнень, які не дозволяють реалізувати у повній мірі 

виховну функцію дисциплінарної відповідальності. 

12. Основними напрямками удосконалення правового регулювання 

забезпечення дисципліни праці є: 1) закріплення умов та підстав 

дисциплінарної відповідальності тільки на рівні закону; 2) розробка та 
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запровадження показників середніх витрат робочого часу на виконання 

робіт, надання послуг у невиробничій сфері; 3) підвищення гарантій 

трудових прав та інтересів працівників шляхом впровадження процедур 

колегіального прийняття рішень щодо звільнення працівника як заходу 

дисциплінарного впливу; 4) розширення повноважень громадськості з 

питань контролю за роботою високопосадовців та працівників із владними 

повноваженнями на предмет дотримання такими працівниками трудового 

розпорядку, а також підвищення ділової активності професійних спілок усіх 

рівнів; 5) розширення видів дисциплінарних стягнень, які застосовуються до 

працівників за невиконання або неналежне виконання ними своїх трудових 

обов’язків. 
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РОЗДІЛ 5 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ В УМОВАХ 

РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

 

5.1. Сучасні підходи та принципи забезпечення дисципліни праці 

 

Розвиток демократичних засад в українському суспільстві та 

формування ринкової економіки зумовили зміни у трудовому законодавстві 

та переосмислення діючих норм щодо регулювання трудових відносин. 

Дисципліна праці як невід’ємна складова виробничих процесів також 

потребує оновлення з огляду на сучасні тенденції розвитку суспільних 

відносин, зокрема і у сфері праці. Так, демократизація суспільних відносин 

та глобалізація проблем оновлення законодавства з відходом від 

комуністично-ідеологічних засад регулювання несамостійної праці 

потребують упровадження позитивного досвіду розвинених країн як у 

регулювання трудових відносин загалом, так і дисципліни праці зокрема. 

Посилюють значимість наукового обґрунтування змін до існуючих підходів 

у забезпеченні дисципліни праці і зобов’язання України, закріплені в Угоді 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі – ЄС) і його 

державами-членами, де серед основних принципів асоціації наголошується 

на необхідності забезпечення прав людини та її основоположних свобод 

[282]. 

Разом із тим, правові засади впровадження у національне трудове 

законодавство міжнародних стандартів та принципів організації праці 

закріплені у ч. 1 ст. 9 Конституції України, де визначено, що чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України [59]. 

Стаття 19 Закону України «Про міжнародні договори України» закріплює, 
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що чинні міжнародні договори є частиною національного законодавства та 

застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного 

законодавства [283]. Кодекс законів про працю України у ст. 8-1 містить 

положення, відповідно до яких якщо міжнародним договором або 

міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші 

правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то 

застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди 

[76]. Тобто, працюючи над удосконаленням трудового законодавства, 

зокрема у частині забезпечення дисципліни праці, необхідно орієнтуватися 

не лише на рівень розвитку трудових відносин, а й на усталені міжнародні 

засади регулювання праці.  

Вирішуючи питання адаптації трудового законодавства України до 

європейських (разом із тим і міжнародних) стандартів, необхідно виходити 

з того, що «адаптація законодавства – це не лише приведення національних 

норм у відповідність до європейських стандартів. Вона охоплює також 

процеси прийняття нових нормативних актів. Досягти певних правових 

стандартів можливо тільки шляхом вдосконалення чинного законодавства» 

[284, с.35]. Як закріплено у загальних положеннях Закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу», адаптація законодавства України до 

законодавства ЄС є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до 

Європейського Союзу, що, в свою чергу, є пріоритетним напрямом 

української зовнішньої політики [285]. Разом із тим, повністю 

погоджуємося з тезою про те, що «використання європейського досвіду не 

може і не має бути основним шляхом формування трудового права ні в 

перехідний період, ні в період становлення ринкових відносин» [284, с. 6]. 

Отже, працюючи над удосконаленням чинного трудового законодавства у 

частині забезпечення дисципліни праці, необхідно опиратися не лише на 
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європейські стандарти, а й на стандарти міжнародні та досвід країн із 

розвиненою економікою. 

Формулюючи основні пріоритети у підходах до забезпечення 

дисципліни праці, необхідно звернутися до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, конвенцій Міжнародної організації праці 

та законодавства ЄС, до національного трудового законодавства розвинених 

країн світу. Також необхідно зазначити, що звернення до міжнародних 

стандартів, закріплених у відповідних документах, не має обмежуватися 

виключно нормативними актами, які ратифіковані Україною та визнані 

часиною національного законодавства. Увагу необхідно зосередити й на тих 

документах, до яких наша держава ще не приєдналася. Такий підхід 

зумовлений необхідністю наукового обґрунтування щодо вирішення 

практичних проблем за принципом випередження. 

Отже, звернемося до нормативних актів, які визначально впливають 

на формування сучасних підходів та принципів забезпечення дисципліни 

праці. Характер правового зв’язку між працівником та роботодавцем 

знайшов своє відображення у ст. 4. Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, де закріплено, що нікого не можна тримати в 

рабстві або в підневільному стані та ніхто не може бути присилуваний 

виконувати примусову чи обов’язкову працю [286]. Тобто у міжнародному 

праві діє обмеження щодо рівня залежності людей у їх відносинах, не 

виключені й відносини працівника та роботодавця. Такі обмеження 

виключають і забороняють підневільний стан працюючого та вимоги щодо 

примусового виконання роботи. Отже, в контексті забезпечення дисципліни 

праці правові засоби підтримання дисципліни на робочому місці мають 

відповідати основоположним правам і свободам людини. 

Так, Європейська соціальна хартія (переглянута), ратифікована згідно 

із Законом України «Про ратифікацію Європейської соціальної хартії 

(переглянутої)» [287], підкреслює, що всі працівники мають право на захист 
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у випадках звільнення (частина 1 п. 24), а п. 26 частини 1 проголошує, що 

всі працівники мають право на гідне ставлення до них на роботі [288]. Тому 

гідне ставлення до працівника та його право на працю і захист цього права є 

невід’ємною складовою демократичних засад регулювання несамостійної 

праці. Розвиваючи ці положення в контексті забезпечення дисципліни праці, 

необхідно зазначити: вирішуючи питання про способи і методи 

забезпечення дисципліни праці, вони не можуть бути спрямовані на 

пригнічення честі і гідності працюючого, а у разі звільнення працівника, 

навіть у разі його застосування внаслідок порушення трудових обов’язків, 

працівникові надається право на захист. Тому, напрацьовуючи сучасні 

підходи щодо забезпечення дисципліни праці, необхідно виходити з позицій 

«людоцентизму», а не всеосяжної «волі роботодавця». 

Положення ст. 24 Європейської соціальної хартії (переглянутої) 

зобов’язує визнавати, що працівник не може бути звільнений без поважних 

причин для такого звільнення, пов’язаних із його працездатністю чи 

поведінкою або поточним потребами роботодавця. При цьому в цій статті 

закріплено, що працівник, який вважає себе звільненим без поважних 

причин, має право на оскарження в неупереджений орган [288].  

Це деталізує не лише спосіб захисту права працівника шляхом 

звернення до неупередженого органу, а встановлює правові межі причин, 

які визнаються поважними для звільнення. Положення цієї статті прямо 

вказують на поведінку працівника як одну з підстав його звільнення з 

поважних причин. У широкому розуміння ці положення виступають 

основою для визнання права роботодавця застосувати до нього такий вид 

дисциплінарного стягнення, як звільнення, що є правовим наслідком 

невиконання або неналежного виконання працівником його трудових 

обов’язків.  

Далі у ст. 26 Європейської соціальної хартії (переглянутої) закріплено 

вимогу гідного ставлення до працівника на роботі. Положення цієї статті 
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передбачають поглиблення поінформованості працівників про систематичні 

непорядні або явно негативні та образливі дії щодо окремих працівників на 

робочому місці або у зв’язку з виконанням роботи. Зобов’язання, викладені 

у цій статті, передбачають сприяння запобіганню названих дій і вжиття всіх 

відповідних заходів для захисту працівників від такої поведінки [288]. 

Отже, реалізуючи своє право на працю, працівник у певній мірі знаходиться 

у залежності від роботодавця. Однак така залежність має свою специфіку.  

Ще Л.С. Талем було обґрунтовано і доведено, що господарська влада 

роботодавця юридично полягає у праві роботодавця визначати та вказувати 

роботу настільки, наскільки це передбачено угодою сторін, і у праві 

вимагати рахуватися зі встановленим внутрішнім порядком [289, с. 20]. 

Також вчений наголошував, що підневільна праця, коли вільна людина 

потрапляє в особисту залежність, паралізує її самовизначення [289, с. 3]. 

Наведене доводить, що специфіка «господарської влади роботодавця» та 

«залежність працівника» перебувають у взаємозв’язку виключно в межах 

внутрішнього трудового розпорядку та трудового договору, які за жодних 

умов не можуть містити положення, що суперечать гідному ставленню до 

працівника.  

Разом із тим, якщо говорити про дисциплінарну відповідальність 

працівника як результат невиконання чи неналежного виконання ним 

трудових обов’язків, то негативні наслідки такої поведінки у силу приписів 

ст. 26 Європейської соціальної хартії (переглянутої) не можуть звужувати 

право працівника-порушника на гідне ставлення до нього на роботі.  

Наведений аналіз дає підставу для висновку про те, що сучасні 

підходи щодо забезпечення дисципліни праці мають базуватися: 1) на 

забороні примусової праці та утриманні працюючого у підневільному стані; 

2) повазі та гідному ставленні до працівника незалежно від його можливої 

поведінки. Протиправна поведінка працівника жодним чином не може бути 

підставою для непорядного образливого ставлення до нього на роботі; 
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3) забезпеченні можливості працівника захищати свої права, зокрема і 

шляхом оскарження дій роботодавця в неупередженому органі. 

Також серед міжнародних нормативних актів необхідно приділити 

увагу Конвенції МОП № 158 «Про припинення трудових відносин з 

ініціативи роботодавця 1982 року» [289], яка ратифікована Україною 

04.02.1994 [291]. Зміст цього документа підтверджує наші висновки щодо 

базових засад забезпечення дисципліни праці. Однак якщо ст. 4 Конвенції за 

змістом є аналогічною положенням ст. 24 Європейської соціальної хартії 

(переглянутої) стосовно підстав звільнення працівників, то звільнення 

загалом і звільнення, пов’язане з поведінкою працівника, у цьому 

міжнародному нормативному акті закріплюється із вимогою дотримання 

низки процедур. 

Так, у підрозділі В «Процедури, застосовувані до і під час припинення 

трудових відносин», у ст. 7, встановлено вимоги до припинення трудових 

відносин, зокрема з причин поведінки працівника, надати йому можливість 

захищатися у зв’язку з висунутими проти нього звинуваченнями. Винятком 

з цього правила є ситуація, коли від роботодавця не можна обґрунтовано 

чекати надання працівникові такої можливості [286]. Наприклад, до таких 

випадків можна віднести звільнення за п. 8 ст. 40 КЗпП України [76], у разі 

вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, встановленого 

вироком суду, що набрав законної сили.  

Підрозділ С «Процедура оскарження рішення про припинення 

трудових відносин» надає працівнику, який вважає своє звільнення 

необґрунтованим, зокрема із мотивів його поведінки (у нашому випадку як 

вид дисциплінарного стягнення), процесуальні гарантії у процедурі 

оскарження рішення роботодавця. Приписи ст. 8 цієї Конвенції 

передбачають, що, оскаржуючи рішення роботодавця у незалежному органі, 

працівник може звернутися не лише до суду, а й до інших органів, тобто у 

цій статті передбачена множинність системи органів, до яких може 
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звернутися працівник. До таких органів віднесено трибунал з трудових 

питань, арбітражний комітет, арбітрів. Слід підкреслити, що у 

національному трудовому законодавстві можливість оскарження такого 

рішення реалізується через правові можливості працівника звернутися за 

захистом своїх прав до Комісії з трудових спорів та до суду. У той самий 

час ратифікована Конвенція наводить більшу кількість органів, де 

працівник може оскаржувати рішення роботодавця. 

Методологічно важливою в нашому дослідженні є ч. 2 ст. 8 зазначеної 

Конвенції. Згідно з її положенням, процедура оскарження може 

застосовуватися з урахуванням національного законодавства і практики 

[67]. Тобто Міжнародна організація праці не встановлює жорстко 

регламентованих правил оскарження рішення роботодавця працівником у 

разі звільнення за його ініціативою. Більше того, цими нормами визнається 

право держави на національному рівні визначити подібні процедури з 

урахуванням тих мінімальних стандартів, які закріплені в конвенції. 

Разом із тим, ст. 9 цієї Конвенції надає органам, уповноваженим 

розглядати заяву працівника про необґрунтоване звільнення, право 

розглядати як причини звільнення, так і інші обставини справи, а також 

виносити рішення про обґрунтованість звільнення. При цьому тягар 

доведення необґрунтованості звільнення не лягає виключно на працівника, 

він лежить на роботодавцеві. Також важливо зазначити, що доведення своєї 

позиції сторони можуть здійснювати способами, які відповідають 

національній практиці. Рішення виноситься з урахуванням поданих 

сторонами доказів [67]. Тобто, окрім прав органів, які здійснюють розгляд 

справи, нормативно закріплена можливість реалізації процедур оскарження 

відповідно до національного законодавства та практики. 

Наведені нормативні положення доводять таке: 1) забезпечення права 

працівника на захист у разі звільнення з підстав його неналежної трудової 

поведінки включає низку процесуальних гарантій та прав; 2) розгляд справи 
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щодо звільнення та прийняття рішення про його обґрунтованість або 

необґрунтованість здійснюється на засадах юридичної рівності сторін та 

змагальності у доведенні обставин, на які посилається сторона; 3) норми 

Конвенції МОП № 158, визнаючи, що її положення застосовуються через 

законодавство або правила країни, яка її ратифікувала, підтверджують 

визнання її національних правових традицій, тобто положеннями Конвенції 

не визначаються конкретні заходи і шляхи реалізації норм Конвенції, 

зобов’язання України в даному випадку полягає у застосуванні її положень 

у будь-який спосіб, визнаний легітимним у нашій державі; 4) сучасні 

підходи щодо забезпечення дисципліни праці мають базуватися виключно 

на нормативних положеннях, визначених законодавством. Такий підхід 

вкотре підтверджує актуальність принципу верховенства права у 

забезпеченні умов праці працівників, де дисципліна праці виступає однією 

зі складових елементів трудових прав та обов’язків учасників трудових 

відносин. 

Визначення сучасних підходів та принципів забезпечення дисципліни 

праці вимагає огляду Декларації Міжнародної організації праці «Про 

основоположні принципи і права в сфері праці та механізм її реалізації» 

[292]. Так, враховуючи, що забезпечення дисципліни знаходиться у прямій 

залежності від умов несамостійної праці на підставі трудового договору, то, 

відповідно, умови, правила та процедури, які регламентують дисципліну 

праці на конкретному підприємстві, в установі, організації, мають 

взаємодоповнювати та конкретизувати трудові права і обов’язки учасників 

трудових відносин на основоположних принципах і правах у сфері праці. 

Декларація визначає, що принципи та права у сфері праці отримують свою 

реалізацію у розвитку у формі конкретних прав та обов’язків. При цьому 

положення містять застереження про те, що трудові норми не повинні 

використовуватися для протекціоністських цілей [292].  
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У цілому, положення Декларації призвані створити нові механізми 

реалізації основоположних прав у сфері праці за підтримки Міжнародної 

організації праці задля підтримки зв’язку між соціальним та економічним 

розвитком. Допомога здійснюється за допомогою технічного 

співробітництва та консультацій. При цьому допомога при реалізації в 

національному законодавстві основоположних прав у сфері праці надається 

як країнам-членам Міжнародної організації праці, які ратифікували 

відповідні конвенції, так і країнам, що їх не ратифікували. 

У зв’язку із цим, можна запропонувати для удосконалення 

законодавства щодо забезпечення дисципліни праці дослідити це питання у 

тісній співпраці з міжнародними організаціями та адаптувати вітчизняне 

трудове законодавство з цих питань до міжнародних стандартів, не 

втративши національних традицій та позитивного зарубіжного досвіду у 

правовому забезпеченні дисципліни праці. 

Для дослідження правових засад забезпечення дисципліни праці у 

країнах із розвиненою ринковою економікою нами обрано країни, правові 

системи яких є подібними до вітчизняної правової системи. Такими 

країнами є Німеччина, Франція та Швейцарія. Так, у Німеччині правове 

регулювання праці базується на положеннях, викладених в окремій главі 

«Трудовий договір» Цивільного кодексу Німеччини [293]. У Швейцарії 

регулювання трудових відносин регламентовано у частині 5 «Кодекс 

зобов’язань» Цивільного кодексу Швейцарії [294]. У Франції, на відміну від 

Німеччини та Швейцарії, відносини у сфері праці регулює Трудовий кодекс 

Франції [295]. Проаналізуємо положення названих нормативних актів на 

предмет правового регулювання дисципліни праці. 

Так, § 613 Цивільного кодексу Німеччини закріплює, що працівник 

повинен виконувати роботу, передбачену трудовим договором, особисто. 

Параграф 619a цього ж кодексу закріплює, що працівник несе 

відповідальність за завдані збитки роботодавцю тільки у разі, якщо це 
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спричинено порушенням трудових обов’язків [296]. Згідно з §15 Закону 

«Про охорону праці», працівники зобов’язані виконувати вимоги щодо 

безпеки і гігієни праці, зокрема працюючи з механізмами, обладнанням, 

інструментами, транспортними засобами та іншими засобами праці [297]. 

Згідно з §1 Закону «Про колективні договори», зміст колективного договору 

регулює права і обов’язки сторін колективних договорів і містить правові 

норми щодо порядку укладання та розірвання трудових договорів. Також 

колективний договір може містити положення щодо організації праці на 

конкретному підприємстві [298].  

Необхідно констатувати, що законодавство Німеччини не містить 

окремих законодавчих положень щодо забезпечення дисципліни праці та 

наслідків її недотримання. Разом із тим, відсутність законодавчо 

встановлених умов забезпечення дисципліни праці не означає відсутності 

правового регулювання означених питань. У зв’язку із перебуванням у 

складі Європейського Союзу, частиною німецького трудового 

законодавства є як законодавство ЄС, так і міжнародне законодавство, що 

встановлює трудові стандарти та, відповідно, визначально впливає на 

процедури, пов’язані із накладанням на працівників відповідальності за 

порушення ними своїх трудових обов’язків у межах трудових відносин. 

Аналіз законів Німеччини у сфері праці доводить, що конкретизація прав та 

обов’язків учасників трудових відносин з питань організації праці та 

забезпечення дисципліни праці здійснюється на рівні підприємства у 

колективному договорі та індивідуальному рівні у трудовому договорі між 

роботодавцем та працівником. 

Разом із тим, говорячи про внутрішній трудовий розпорядок, німецьке 

законодавство зобов’язує сторони трудового договору передбачати умови 

щодо охорони праці при виконання роботи працівниками. Зобов’язання, 

закріплені законодавством, торкаються як обов’язків роботодавців, так і 

працівників. Однак, на відміну від вітчизняного підходу до охорони праці, 
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німецьке законодавство робить акцент на безпеці та гігієні праці, що 

підтверджує не лише імперативний характер таких норм, а вказує на їх 

соціальну спрямованість, орієнтовану на турботу про якість життя і 

здоров’я працівників. Загалом, проведений аналіз законодавства Німеччини 

з питань забезпечення дисципліни праці дає підставу стверджувати, що у 

Німеччині питання внутрішнього трудового розпорядку вирішуються на 

рівні колективного та трудового договорів. Законодавство встановлює 

правила поведінки працівників та роботодавців щодо дисципліни праці 

виключно як правові можливості сторін щодо договірного регулювання 

питань організації праці, передбачаючи державні стандарти з питань 

відповідальності учасників трудових відносин та процедур захисту 

порушених трудових прав. 

Звернемось до законодавства Швейцарії. Так, Цивільний кодекс 

Швейцарії [299] закріплює, що працівник, укладаючи трудовий договір, 

бере на себе зобов’язання виконувати роботу, доручену роботодавцем. При 

цьому у ст. 320 названого кодексу визначено, що, виконуючи доручену 

роботодавцем роботу, працівник має сумлінно працювати, а ст. 321 

доповнює, що робота, передбачена трудовим договором, повинна 

виконуватися працівником особисто, якщо інші умови не передбачені 

трудовим договором. Такі положення в цілому можна трактувати як 

неособисте виконання роботи, яка організовується та контролюється певним 

працівником, тобто якщо працівник приймається на роботу, яка передбачає 

організацію роботи інших працівників, то це має бути передбачено умовами 

договору. Роботу щодо організації та управління працею підлеглих 

працівників необхідно виконувати особисто. 

Положення ст. 321а кодексу зобов’язує працівника проявляти 

необхідну турботу до майна роботодавця при виконанні роботи, зокрема 

передані працівнику для роботи машини, обладнання, технічні засоби, 

транспортні засоби тощо повинні обслуговуватися працівником 
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кваліфіковано, а передані для роботи матеріали мають використовуватися у 

такий спосіб, щоб не порушувати законних інтересів роботодавця. 

Регламентуючи умови праці та порядок виконання працівником його 

трудової функції, ст. 321с Цивільного кодексу Швейцарії [299] передбачає 

залучення працівника до надурочних робіт виключно за його згодою на 

умовах платності. Умови залучення до таких робіт можуть передбачатися як 

у трудовому, так і в колективному договорі. Ці положення вказують на те, 

що питання організації праці за межами нормальної тривалості робочого 

часу знаходяться у площині договірного регулювання, а відмова від 

виконання надурочних робіт не може вважатися порушенням трудової 

дисципліни, якщо це заздалегідь не було передбачено сторонами. 

Разом із тим, ст. 321d закріплює, що роботодавець може надавати 

працівникові розпорядження та вказівки щодо виконуваної ним роботи, і 

такі розпорядження можуть носити як загальний характер організації праці, 

так і спеціальний, виконувати розпорядження працівник має добросовісно. 

При цьому важливо зазначити положення ст. 330d − укладаючи трудовий 

договір, сторони обумовлюють трудову функцію працівника та щотижневу 

тривалість робочого часу [299]. Це дає підставу стверджувати, що 

розпорядження та вказівки роботодавця загального і спеціального характеру 

не можуть виходити за межі обумовленої у трудовому договорі трудової 

функції працівника.  

Швейцарське законодавство, наділяючи роботодавця правами 

організовувати працю на своєму підприємстві, зобов’язує його поважати 

працівника як особистість, створювати йому умови праці, які захищають 

його здоров’я, зберігають його моральність, і загалом ставитися до 

працівника з належною повагою та дбайливістю. Також у ст. 328 

Цивільного кодексу Швейцарії закріплено, що працівник не повинен 

зазнавати сексуальних домагань та подібних цьому проявів. Права 

працівників на захист їх життя, здоров’я та особистої недоторканності 
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передбачають вжиття роботодавцем будь-яких заходів для їх захисту, 

зокрема і умови охорони праці та забезпечення працівників засобами 

індивідуального захисту. Також необхідно відзначити, що, за швейцарським 

законодавством, відрядження працівників передбачають відповідні 

компенсаційні виплати та повинні бути передбачені договором (ст. 347а 

Цивільного кодексу Швейцарії) [299]. Подібні положення містяться і у 

вітчизняному трудовому законодавстві. 

Щодо законодавчого регулювання забезпечення дисципліни праці, то 

швейцарське законодавство регламентує і питання притягнення працівника 

до відповідальності за неналежне виконання ним своїх трудових обов’язків, 

і застосування заохочення до працівників за сумлінну працю.  

Стосовно заохочення за сумлінну працю ст. 322а аналізованого 

кодексу передбачає можливість отримання працівником долі від прибутку 

роботодавця. Така правова можливість повинна бути обговорена 

учасниками трудових відносин і визначена у трудовому договорі. 

Розрахунок такої долі від прибутку залежить від бізнес-результатів 

роботодавця. Разом із тим, ст. 322d передбачає виплату працівникам до 

Різдвяних свят, за результатами фінансового року, спеціальних винагород. 

Подібні виплати також повинні бути передбачені трудовою угодою сторін. 

Зміст трудового договору, згідно зі ст. 322d, може містити положення щодо 

низки спеціальних компенсаційних виплат працівникові та їх розміру.  

До системи заохочувальних виплат також необхідно віднести виплати 

працівникам, які є винахідниками конструкцій при виконанні ними своїх 

зобов’язань за трудовим договором. За приписами ст. 332 Цивільного 

кодексу Швейцарії, якщо працівник створив винахід, конструкцію, дизайн 

за межами обов’язків, за трудовим договором він може продати 

роботодавцеві цей об’єкт. Для цього роботодавець має протягом шести 

місяців повідомити працівника письмово про намір придбати винахід, 

конструкцію, дизайн тощо. 
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Щодо відповідальності працівника, то трудове законодавство 

Швейцарії передбачає, що відповідальність працівника виникає у разі 

завдання шкоди майну роботодавця як навмисно, так і з необережності. 

Однак принциповим у положеннях ст. 321е Цивільного кодексу Швейцарії є 

те, що ступінь уважності працівника при виконанні трудових обов’язків 

визначається у трудовому договорі з урахуванням професіональних знань та 

навичок працівника, його здібностей та професійного ризику, про які відомо 

роботодавцеві або мало бути відомо. Отже, якщо говорити не про 

матеріальну відповідальність, а підхід законодавця до визначення «вини» 

працівника у вчиненому трудовому правопорушенні, то сторонам надано 

право самостійно визначити умови, які виключають відповідальність 

працівника. Роботодавець може утримати із заробітної плати працівника 

кошти на покриття збитків тільки у разі, якщо це заздалегідь передбачено 

трудовим договором (ст. 323b) [299]. Тобто навіть наявна шкода, завдана 

невиконанням або неналежним виконанням працівником своїх трудових 

обов’язків, не може бути компенсована за рахунок утримання із заробітної 

плати без попередньої домовленості сторін про такі умови. 

Загалом, трудове законодавство Швейцарії містить більш деталізовані 

норми щодо умов праці порівняно із законодавством Німеччини. 

Швейцарське законодавство характеризується пріоритетністю договірних 

засад регулювання праці за трудовим договором. Забезпечення дисципліни 

праці подібно до вітчизняного трудового законодавства передбачає 

застосування засобів заохочення за сумлінну та ініціативну працю. 

Відповідальність, як негативна складова механізму забезпечення 

дисципліни праці, зосереджена на визначенні умов та встановленні вини 

працівника, а також на захисті працівника у разі завдання шкоди 

роботодавцю. При цьому, встановлюючи мінімальні державні стандарти у 

сфері праці, у Швейцарії домінантом у правовому регулюванні праці та 

забезпеченні дисципліни праці виступає індивідуальний трудовий договір. 
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Дисципліна праці за французьким трудовим законодавством 

регламентується внутрішнім нормативним актом роботодавця. У 

положеннях ст. L1321-1 Трудового кодексу Франції [300] зазначається, що 

ці правила викладаються в окремому письмовому документі. Цей документ 

має містити норми щодо охорони праці, а також правила та характер 

дисциплінарних санкцій. Відповідно, внутрішніми нормативними актами 

повинна регулюватися протидія сексуальним домаганням та моральним 

утискам працівника.  

Водночас ст. L1321-3 названого кодексу містить приписи, які 

забороняють дискримінацію за ознаками походження, статі, сексуальної 

орієнтації, етнічного походження, раси, політичних поглядів, сімейного 

стану, релігійних переконань, стану здоров’я, інвалідності тощо. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку запроваджуються з урахуванням думки 

представників трудового колективу, а також органів, у компетенції яких 

знаходяться питання охорони здоров’я, безпеки та гігієни праці  

(ст. L1321-4). У цій же статті передбачено, що після прийняття правил 

внутрішнього трудового розпорядку вони набувають чинності не раніше 

ніж через місяць, і ця дата має бути зазначена у цих правилах. За 

положеннями ст. L1321-5, будь-які інші документи, що регулюють 

дисципліну праці, є внутрішніми нормативними актами, які розглядаються 

як доповнення до внутрішнього трудового розпорядку. Також необхідно 

звернути увагу, що у ст. L1321-6 передбачена можливість перекладу правил 

трудового розпорядку із французької на одну або декілька іноземних мов.  

Разом із тим, у ст. L1322-1 Трудового кодексу Франції передбачено 

проведення інспекторами праці адміністративних перевірок. У разі 

виявлення у правилах внутрішнього трудового розпорядку норм, які 

суперечать положенням кодексу, інспектор наділений правом вимагати 

виключення таких положень або їх зміни. 
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Трудовий кодекс Франції, подібно до вітчизняного Кодексу законів 

про працю, приділяє окрему увагу дисциплінарній відповідальності та 

застосуванню дисциплінарних стягнень. Так, окрема глава про 

дисциплінарні стягнення у статтях L1331-1 та L1331-2 [300] закріплює, що 

санкцією є будь-яка міра, яка відрізняється від усного зауваження та 

застосована роботодавцем за результатами дій працівника, які роботодавець 

вважає неправомірними. При цьому законодавство містить заборону, якою 

передбачено, що штрафи та інші санкції у грошовому виразі заборонені, а 

будь-які протилежні положення або умови вважаються недійсними. За 

порушення цієї заборони законом передбачена кримінальна 

відповідальність із накладанням на порушника штрафу у розмірі 3750 євро 

(ст. L1334-1 Трудового кодексу Франції). 

Внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, 

організаціях Франції регулюється окремо оформленим документом, який 

містить самостійні положення щодо застосування нормативних актів про 

охорону здоров’я працівників та умови безпеки праці. Також цим 

локальним актом регулюється порядок залучення працівників до робіт, 

пов’язаних із відверненням небезпеки для здоров’я працівників. 

Обов’язковими умовами внутрішнього трудового розпорядку є правила, 

пов’язані із дисципліною праці, зокрема види та обсяги дисциплінарних 

санкцій, які може застосовувати роботодавець до працівників за 

невиконання або неналежне виконання ними своїх трудових обов’язків. 

Також трудовим законодавством Франції передбачено, що внутрішній 

трудовий розпорядок має відповідати положенням укладеного колективного 

договору та повторювати положення, викладені у статтях L1331-1 та  

L1331-2 Трудового кодексу Франції, а також законодавчі положення щодо 

моральних та сексуальних домагань. Окрема стаття L1321-3 аналізованого 

кодексу вказує на те, що не може містити внутрішній регламент, зокрема не 

можуть бути включені умови, які суперечать законам та нормативно-



343 

 

 

правовим актам, умовам колективних угод та договорів, що застосовуються 

на підприємстві, в установі, організації. Окремо зазначається, що 

положення, які передбачають обмеження прав працівників та 

індивідуальних і колективних свобод, що не виправдані функціональними 

обов’язками працівників, не можуть бути включені до внутрішнього 

регламенту [300].  

Такі умови вказують на те, що регулювання праці і дисципліна праці, 

зокрема, здійснюються на основі принципу єдності та диференціації, тобто 

трудове законодавство Франції, закріплюючи загальні правила щодо 

регламентування внутрішнього трудового розпорядку, надають правову 

можливість роботодавцю передбачити певні обмеження трудових прав і 

свобод працівників залежно від роду їх трудової діяльності, професії, 

посади та трудових функцій. Подібні умови диференціації існують і у 

вітчизняному законодавстві, наприклад, ч. 5 ст. 10 Закону України «Про 

державну службу» закріплює, що державний службовець не має права 

організовувати і брати участь у страйках [192]. У цьому французьке та 

українське законодавство є подібним та підтверджує неможливість 

правового регулювання праці та трудової дисципліни за межами принципу 

єдності та диференціації. 

Трудовим законодавством Франції також врегульовано питання щодо 

процесуальних гарантій працівників при покладанні на них дисциплінарних 

стягнень [300]. Так, до працівника не може бути застосовано жодного 

дисциплінарного стягнення без письмового повідомлення про це з 

одночасним зазначенням роботодавцем своїх претензій до працівника.  

Стаття L1332-2 встановлює [300], що до працівника може бути 

застосовано догану або подібне до неї дисциплінарне стягнення, при цьому 

законодавець не надає переліку подібних санкцій (стягнень). 

Законодавством також встановлено, що коли роботодавець викликає 

працівника для пояснень перед прийняттям рішення про притягнення його 
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до дисциплінарної відповідальності, то працівник має право бути присутнім 

у супроводі особи на свій вибір, яка належить до трудового колективу 

підприємства. Під час зустрічі роботодавець повідомляє причину 

запланованого рішення про застосування санкції та отримує пояснення від 

працівника, тобто прийняттю рішення про накладення дисциплінарного 

стягнення передує не лише повідомлення про такий намір, а й особиста 

зустріч роботодавця з працівником. Важливо, що працівникові 

законодавством надана можливість у строк щонайменше два дні  

(ст. L1332-2) вирішити питання про те, чи на зустрічі з керівником він буде 

присутній сам або у супроводі члена трудового колективу. Такою 

супроводжуючою особою може бути представник профспілкового комітету. 

У такий спосіб законодавством надана правова можливість працівнику 

захищати свої права та інтереси як самостійно, так і за допомогою третіх 

осіб зі складу трудового колективу. 

Окремо у законодавстві закріплено строки для накладення 

дисциплінарних стягнень. Так, дисциплінарне стягнення не може бути 

застосовано раніше ніж через два дні та пізніше ніж через місяць після 

визначеної дати зустрічі. Отже, незважаючи на те, що законодавство не 

виключає з цього строку час відсутності працівника на роботі з поважної 

причини, можна припустити, що ключовим юридичним фактом, який 

визначає початок спливу місячного строку для застосування санкції, є 

зустріч роботодавця та працівника з приводу застосування до останнього 

дисциплінарних стягнень. Законодавством визначено, що у разі, якщо 

факти, які ставляться у провину працівнику, обумовлюють застосування 

попереджувальної міри  у вигляді звільнення, жодна остаточна санкція не 

може бути застосована без дотримання процедури, передбаченої  

ст. L. 1332-2 (тобто повідомлення претензій та отримання пояснення від 

працівника з можливістю захисту за участю члена трудового колективу). 
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Разом із тим, законом встановлено, що жоден факт провини не може 

бути мотивом для застосування дисциплінарних санкцій після завершення 

двомісячного терміну з моменту, коли він став відомим роботодавцю, крім 

випадків, коли цей факт став одночасно підставою для застосування 

кримінальних санкцій. У питанні систематичного порушення дисципліни 

праці законодавство окреслює строк у три роки, тобто в межах трирічного 

строку порушення може бути кваліфіковане як систематичне, зокрема закон 

закріплює, що жодна санкція, яка була застосована більше ніж за три роки 

до застосування дисциплінарних санкцій, не може бути підставою для 

посилання для нових санкцій. 

Щодо судового контролю за спорами, які виникли з приводу 

застосування до працівника дисциплінарних стягнень, законодавство 

Франції закріплює їх розгляд у суді з трудових спорів (прюдомальний суд). 

О.С. Жданова, досліджуючи специфіку функціонування трудових судів на 

прикладі Франції, зазначає, що «для того, щоб трудова розбіжність була 

розглянута прюдомальним судом, необхідна одночасна наявність таких 

умов: існування трудового договору; наявність розбіжностей щодо 

виконання, зміни чи припинення трудового договору або ж розбіжностей 

щодо відшкодування шкоди, заподіяної на виробництві; індивідуальний 

характер трудової розбіжності; дотримання правил підсудності» [301, 

с. 179]. Якщо наявність таких умов дотримано, трудові розбіжності 

індивідуального характеру щодо застосування дисциплінарної 

відповідальності до працівника розглядає прюдомальний суд.  

Судом оцінюється відповідність процедури, застосованої при 

покладанні на працівника дисциплінарних стягнень, і з’ясовується, чи є 

факти, які ставляться у провину працівнику, підставою застосування 

дисциплінарних санкцій. При цьому ст. L1333-1 Трудового кодексу Франції 

[300] зобов’язує роботодавця надати прюдомальному суду підтвердження 

правомірності застосування санкцій до працівника. На підставі доказів, 
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наданих сторонами на підтримку своїх доводів, суд з трудових спорів 

виносить рішення. Також суд має право проводити будь-які процесуальні 

дії, які, на його переконання, можуть допомогти вирішити індивідуальні 

трудові розбіжності між сторонами. У разі сумніву щодо дій роботодавця 

суд повинен за приписами ст. L1333-1 надати перевагу працівнику. Тобто у 

трудовому законодавстві Франції з питань застосування до працівника 

роботодавцем санкцій закладена «презумпція винуватості роботодавця». У 

такий спосіб законодавець захищає економічно слабшу сторону трудового 

договору. 

Прюдомальному суду Франції при розгляді спорів, які виникли з 

приводу застосування до працівника дисциплінарних стягнень, надано 

право відмінити застосовані санкції, що на його переконання є 

невиправданими або є непропорційними провині працівника. Окремо у 

ст. L1333-3 Трудового кодексу Франції визначено, що положення стосовно 

розгляду індивідуальних трудових спорів, які пов’язані із порушеннями при 

звільненні, регламентуються окремими положеннями, зокрема главою 5 

розділу 3 книги ІІ цього кодексу. 

Проведений аналіз норм Трудового кодексу Франції дає підставу 

стверджувати наступне: 1) французьке трудове законодавство з 

урахуванням історичних національних традицій здійснює регулювання 

трудових відносин та відносин, тісно пов’язаних з ними, у самостійному 

нормативному акті, де окремі положення присвячені регламентації правил 

організації внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах, в 

установах, організаціях; 2) трудове законодавство встановлює чіткі 

обмеження «господарської влади» роботодавця щодо можливостей 

включення до внутрішніх регламентів положень стосовно трудової 

дисципліни та процедур застосування до працівника дисциплінарних 

стягнень; 3) чинне законодавство закріплює прямий зв’язок внутрішніх 

регламентів стосовно організації праці на підприємстві з колективними 
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угодами та договорами, які застосовуються у конкретного роботодавця; 

4) порівняно із вітчизняним законодавством працівникам у Франції надано 

більше процесуальних гарантій щодо захисту своїх прав при прийнятті 

роботодавцем рішення про притягнення працівника до дисциплінарної 

відповідальності, зокрема це можливість представляти свої інтереси у 

супроводі одного із членів трудового колективу, обраного працівником 

самостійно; 5) щодо строків застосування дисциплінарних стягнень, то у 

Франції цей строк встановлюється через два дні від дня вчинення 

дисциплінарного проступку, а санкція застосовується не пізніше ніж через 

місяць після визначеної дати зустрічі з керівником для з’ясування обставин 

справи. Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване після 

завершення двомісячного терміну з моменту, коли дисциплінарний 

проступок став відомим роботодавцю; 6) у діючих нормах трудового права 

чітко прослідковується регулювання дисципліни праці за принципом 

єдності та диференціації; 7) захищаючи працівника, законодавець 

зобов’язав суди при розгляді індивідуальних трудових спорів у разі сумнівів 

надавати перевагу інтересам працівника. Процедура вирішення 

індивідуальних трудових спорів, які виникли у зв’язку із застосуванням до 

працівника дисциплінарної відповідальності, передбачає розгляд таких 

спорів у спеціалізованих судах з трудових спорів – у прюдомальному суді. 

Вищевикладене дає підстави стверджувати, що механізм забезпечення 

дисципліни праці у країнах із розвиненою економікою включає у себе: 

1) регламентацію мінімальних стандартів у сфері праці; 2) правові 

обмеження щодо притягнення до відповідальності працівників за 

невиконання або неналежне виконання ним своїх трудових обов’язків; 

3) чисельність способів захисту прав працівника з боку незалежних органів; 

4) процесуальні гарантії для працівників при накладанні на них 

дисциплінарних стягнень; 5) договірні засади регулювання трудових 

відносин, зокрема у частині забезпечення дисципліни праці. З цією метою 
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широкого застосування набувають колективні договори та індивідуальні 

трудові договори. 

Також слід відзначити, що міжнародні норми про працю та трудове 

законодавство Європейського Союзу гармонічно «вбудовані» у національне 

законодавство Німеччини, Швейцарії та Франції зі збереженням 

національних традицій та правозастосовної практики. Зокрема, у Франції 

діють самостійний нормативний акт у сфері праці − Трудовий кодекс 

Франції та спеціалізований суд з трудових спорів − прюдомальний. 

Аналіз трудового законодавства розвинених країн світу, міжнародних 

актів та актів Європейського Союзу доводить, що сучасні підходи до 

правового забезпечення дисципліни праці зосереджені на рівні договірного 

регулювання − колективні договори та трудові договори з мінімальним 

державним втручанням, яке реалізується як правові обмеження роботодавця 

(економічно сильна сторона трудового договору) щодо притягнення 

працівника (економічно слабша сторона трудового договору) до 

відповідальності. Також на законодавчому рівні визначаються шляхи, 

способи та умови захисту права працівників у разі виникнення спору між 

учасниками трудових відносин стосовно належного чи неналежного 

виконання працівником своїх трудових обов’язків. 

Наведене дає підставу стверджувати, що забезпечення дисципліни 

праці має базуватися на таких принципах: верховенстві права; юридичної 

рівності сторін трудового договору; пріоритеті локального та 

індивідуального регулювання дисципліни праці; визначеності способів 

захисту прав учасників трудових відносин; змагальності при доведенні своєї 

позиції, на які посилається сторона у спорі, обґрунтовуючи вимоги до іншої 

сторони трудового договору. 

Отже, працюючи над удосконаленням трудового законодавства у 

частині правового забезпечення дисципліни праці, законодавець повинен 

передбачити можливість суб’єктів трудового права на договірних засадах 
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деталізувати свої суб’єктивні права та обов’язки. Міжнародний досвід та 

досліджене законодавство розвинених країн Європи доводять, що на 

законодавчому рівні необхідно закріплювати мінімальні стандарти у сфері 

праці, законодавчі обмеження щодо визначення підстав та умов 

відповідальності, зокрема йдеться про працівника. Також виключно законом 

має бути встановлена система органів та їх повноваження щодо розгляду 

спорів між учасниками трудових відносин. Ця система органів має 

забезпечити максимальні можливості для захисту своїх прав та законних 

інтересів учасників трудових правовідносин. 

Окремо необхідно відмітити трудове законодавство Швейцарії 

стосовно закріплення правових засад заохочення працівників до сумлінної 

та ініціативної праці. На наш погляд, такі законодавчі приписи стимулюють 

не лише працівника до плідної продуктивної праці, а роботодавців до 

врегулювання їх відносин із працівниками, які наполегливо ініціативно 

працюють в інтересах роботодавця. Ми вважаємо, що трудове 

законодавство має бути доповнене окремими положеннями щодо 

працівників-новаторів, та тих, які своєю працею в межах трудових прав і 

обов’язків створюють для роботодавця об’єкти права інтелектуальної 

власності. У певній мірі такий підхід має позитивно вплинути як на кінцеві 

результати роботи працівників, так і на дотримання ними дисципліни при 

виконанні роботи, обумовленої трудовим договором. 

Щодо принципів, на яких має будуватися правове забезпечення 

дисципліни праці, зазначимо, що всі наведені вище принципи виводяться з 

норм, однак це не применшує їх значення. Так, Р.З. Лівшиц довів, що одні 

правові принципи прямо закріплюються в нормах. Після подібного 

закріплення вони стають принципами-нормами. Інші принципи прямо не 

закріплюються в конкретних нормах. Формулювання правового принципу 

не переходить у формулювання однієї конкретної норми, але ж воно 

переходить у численну кількість норм, ніби розчиняється у них. У цих 
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випадках ми маємо справу з принципами, які виводяться з норм [302, 

с. 196]. Враховуючи той факт, що низка основоположних принципів у сфері 

праці закріплена у міжнародних нормативних актах засобами та прийомами 

мовно-документального вираження змісту принципів, то дублювати їх у 

вітчизняному законодавстві у вигляді норм-принципів немає потреби, 

натомість, увагу необхідно зосередити на виконанні принципів конкретного 

правового впливу на учасників трудових відносин при досягненні цілей 

правового регулювання − забезпеченні дисципліни праці. 

Г.В. Мальцев, дослідивши соціальні засади права, зазначив, що багато 

кодексів і законів містять статті, в яких закріплюються загальні принципи, 

які належать до предмета їх регулювання. Кількість і критерії відбору 

загальних принципів для тієї чи іншої галузі права не є уніфікованими і 

залежать від вподобань законодавця [128, с. 663]. У продовження 

висловленого наведемо твердженням А.М. Колодія про те, що 

«ефективність, дієвість регулятивного впливу принципів права великою 

мірою залежить від професіоналізму осіб, що їх реалізують» [303, с. 106].  

Тобто сама тенденція до текстуального закріплення принципів у 

законодавстві не забезпечує їх правозастосування, а це доводить, що окрім 

внесення до тексту нормативного акта принципу, зокрема щодо 

забезпечення дисципліни праці, нормативні положення, які регулюють 

дисципліну праці, мають реалізовувати у собі принципи права, на які 

спирається механізм забезпечення дисципліни праці. 

У той самий час, як справедливо стверджує Г.В. Мальцев, недооцінка 

одних принципів і переоцінка інших деформує систему принципів, у 

результаті чого вона виходить з ладу. Автор наголошує, що сутність 

принципів є об’єктивною, вона відображає усталені, повторювані зв’язки 

між явищами у природі та суспільстві [304, с. 662]. А отже, сучасні підходи 

до забезпечення дисципліни праці повинні реалізовувати як норми-

принципи, закріплені законодавством, так і принципи, що виводяться з 
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норм. Пріоритетність принципів залежить від їх функціонального 

призначення для регулювання тієї чи іншої юридичної справи чи 

правовідносин, а не від способу їх вираження у законодавстві.  

Зарубіжний досвід з питань регулювання дисципліни праці доводить, 

що забезпечення правопорядку та дисципліни на підприємстві, в установі, 

організації здійснюється усіма законними засобами, зокрема на основі як 

керівних ідей, які закріплені у законодавстві текстуально, так і тих ідей, які 

набули нормативного значення шляхом виведення їх з норм. 

Незважаючи на відсутність деталізованих нормативних положень з 

питань забезпечення дисципліни праці, і зокрема дисциплінарної 

відповідальності, в міжнародних актах, нормативних актах Європейського 

Союзу, Німеччини та Швейцарії, всі вихідні начала щодо настання 

негативних наслідків для працівника за порушення трудової дисципліни 

базуються на принципах верховенства права та законності. Це підтверджує 

тезу О.В. Зайчука про те, що «верховенство права» можливо визначити як 

пріоритет найвищих загальнолюдських цінностей у всіх сферах 

державотворення країни, політичному та соціальному житті» [305, с. 25]. 

Принцип верховенства права є одним із основних, основоположних 

принципів правової матерії, правової доктрини та правового життя. Він є 

визначальним при формуванні всіх інститутів держави і суспільства в 

цілому. У такому розумінні право виступає найвищою соціальною цінністю, 

найголовнішим суспільним орієнтиром. Саме на них має спиратися 

законодавець, закріплюючи загальнообов’язкові приписи, надаючи їм 

нормативного характеру [306, с. 7].  

Закріплюючи у своїх нормативних актах керівну ідею «верховенства 

права», правотворчі органи зарубіжних країн з урахуванням національних 

традицій, звичаїв та юридичної практики конкретизують цей принцип у 

законодавчо закріплених правах та обов’язках учасників трудових відносин. 

Забезпечення дисципліни праці на засадах верховенства права 
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регламентується за допомогою позитивного зобов’язання, дозволу чи 

заборони.  

У Німеччині таке регулювання здійснюється через зобов’язання 

роботодавця не дискримінувати працівника у разі порушення ним своїх 

трудових обов’язків (§612a Цивільного кодексу Німеччини), у Швейцарії 

законодавчо закріплений дозвіл на видання працівникові роботодавцем 

розпоряджень та вказівок загального і спеціального характеру (ст. 321d 

Цивільного кодексу Швейцарії). Трудове законодавство Франції містить 

прямі заборони застосовувати до працівника дисциплінарні стягнення у 

вигляді штрафів або інші санкції у грошовому вираженні (ст. L1331-2 

Трудового кодексу Франції). Ця стаття містить застереження, що будь-які 

положення, які суперечать вказаній забороні, вважаються недійсними. 

Загалом, незалежно від способів та прийомів мовно-документального 

вираження змісту принципу верховенства права, ця керівна ідея пронизує 

увесь масив трудових норм з питань забезпечення дисципліни праці 

розвинених країн світу.  

Як справедливо довів С.П. Погребняк, «верховенство права 

розглядається як похідна основоположних принципів права… у випадку, 

якщо право буде ґрунтуватися на засадах справедливості, рівності, свободи 

й гуманізму, розумні та добре інформовані люди погодяться з пріоритетом 

цього соціального регулятора над будь-якими рішеннями та діями окремих 

суб’єктів. Як ціннісний сплав цих ідей верховенство права формує 

відповідний образ правової системи й визначає ті умови, що дозволяють 

перетворити цей образ на реальність» [307, с. 4–5]. Тобто не просте 

текстуальне закріплення принципів та з ними прав і обов’язків, а будова 

правового масиву на базі основоположних принципів незалежно від 

обраних засобів правового впливу перетворює нормативні положення у 

реальні суспільні відносини, зокрема й щодо забезпечення дисципліни 

праці. Оцінюючи рівень нормативного закріплення принципу верховенства 
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права в аналізованому зарубіжному трудовому законодавстві, необхідно 

відзначити, що у трудових відносинах він знаходить своє відображення і у 

галузевих принципах, і у принципах інституту «дисципліна праці». 

Так, усі без винятку нормативні положення міжнародного права, 

європейського трудового законодавства, національного законодавства 

Німеччини, Швейцарії та Франції закріплюють «юридичну рівність сторін 

трудового договору». Вітчизняне законодавство також базується на 

юридичній рівності учасників трудових правовідносин.  

Щодо цього принципу, то в науковій літературі принцип «рівності» 

загалом розглядається як «діалектичне поєднання концепцій формальної і 

фактичної (реальної) рівності. Саме це дозволяє забезпечити у праві чесну 

(справедливу) рівність можливостей як провідну сучасну інтерпретацію ідеї 

рівності. Так, (1) вимога формальної рівності можливостей реалізується у 

праві за допомогою чотирьох пов’язаних між собою загальних принципів: 

(1.1) принципу рівності перед законом, (1.2) принципу рівності перед судом, 

(1.3) принципу рівності прав і свобод людини і громадянина і (1.4) 

принципу рівності обов’язків людини і громадянина»
 
[307, с. 33]. 

С.П. Погребняк у своїх роботах зазначає, що «(2) ідея фактичної 

(реальної) рівності можливостей реалізується у праві за допомогою двох 

основних принципів: (2.1) принципу диференціації правового регулювання і 

(2.2) принципу позитивної дискримінації»[307, с. 34; 308, с. 84]. Як приклад 

позитивної дискримінації в Україні С.П. Погребняк наводить політику 

позитивних дій, яка реалізується з метою досягнення гендерної рівності. 

Саме для цього було прийнято Закон України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року 

№ 2866-IV3 [308, с. 35].  

Наведене в контексті трудового права доводить нерозривний зв’язок і 

взаємообумовленість низки галузевих принципів, де рівність сторін 

трудового договору не виключає диференціації правового регулювання 
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праці (принцип єдності та диференціації) та вирівнювання правового 

становища жінок і працівників у площині гендерної рівності шляхом 

позитивної дискримінації. Визнаючи юридичну рівність сторін трудового 

договору, зарубіжне та вітчизняне законодавство наділяє сторони правом 

самостійно або колективно погоджувати умови праці та її організацію 

(внутрішній трудовий розпорядок). Незважаючи на економічну нерівність 

сторін трудового договору та «господарчу владу» власника, а за його 

дорученням керівника підприємства організовувати роботу на власний 

розсуд, закон такій організації праці надає правову форму, яка 

встановлюється за угодою сторін трудового договору в названих правилах 

або в колективних угодах чи трудових договорах індивідуально. Тобто 

зобов’язання роботодавця досягти угоди про організацію виробництва і 

праці зі своїми працівниками є одним із виявів принципу рівності сторін 

трудового договору. 

В.С. Нерсесянц трактує принцип формальної рівності як єдність трьох 

сутнісних властивостей (характеристик) права − загальної рівної міри 

регуляції, свободи і справедливості. Цю триєдність сутнісних властивостей 

права (три компоненти принципу формальної рівності) можна 

охарактеризувати як три модуси єдиної субстанції, як три взаємопов’язані 

значення одного сенсу: одне без іншого (одна властивість без інших 

властивостей) неможливе. Властива праву загальна рівна міра − це саме 

рівна міра свободи і справедливості, а свобода і справедливість неможливі 

поза і без рівності (загальної рівної міри) [309, с. 8]. 

Тобто, зобов’язуючи працюючого дотримуватись встановленого 

трудового розпорядку, роботодавець не обмежує його свободи і 

справедливо сподівається на дотримання ним трудового розпорядку. 

Підлягання працівника правилам внутрішнього трудового розпорядку є й 

проявом справедливості, де сторони, досягнувши згоди про роботу, 

обумовлюють умови організації праці та виробництва, обмежуючи цим 



355 

 

 

можливості роботодавця самостійно змінювати такі умови. Тобто 

дисципліна праці в контексті принципу рівності сторін трудового договору 

надає прогнозованого характеру взаємним діям учасників трудових 

відносин у частині підтримання правопорядку на підприємстві, в установі, 

організації.  

Відсутність деталізованих нормативних приписів у зарубіжному 

законодавстві з питань організації праці та зосередження уваги на угоді 

сторін трудового договору свідчить і про правові можливості 

індивідуалізації умов праці кожного окремого працівника, що не виключає 

можливостей застосування до нього дисциплінарних санкцій. 

Індивідуалізацію умов праці у частині внутрішнього розпорядку не можна 

трактувати як несправедливість, а навпаки, свобода трудового договору 

доводить закріплення єдиної рівної міри свободи як працівників, так і 

роботодавця. 

Міжнародне, європейське та національне (німецьке, швейцарське, 

французьке) трудове законодавство вирізняється децентралізацією 

правового регулювання праці загалом та дисципліни праці зокрема. Це, у 

свою чергу, доводить пріоритет локального та індивідуального регулювання 

дисципліни праці. У зв’язку із наведеним слушною є думка А.М. Колодія 

про те, що «регулятивний характер принципів права ще більше повинен 

посилитися і вирости на сучасному етапі розвитку суспільства і держави у 

зв’язку з формуванням демократичної, соціальної, правової держави і 

громадянського суспільства в Україні і зумовлено це тим, що сукупність 

принципів права також відображує ці ідеї, саме вони акумулюють 

найсуттєвіші властивості цих явищ і тим самим відображають притаманні 

їм процеси і закономірності. Так, принципи права передують виникненню 

того чи іншого типу правового регулювання і завдяки своєму 

регулятивному характерові багато в чому визначають його. Це, до речі, 

зумовлює їх схожість. Саме сформульований нині, в умовах формування 
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правової держави і громадянського суспільства, загальний принцип права − 

дозволено все, що прямо не заборонено законом, зумовив можливість 

існування загальнодозвільного типу правового регулювання» [303, с. 106].  

Тобто можна говорити, що принцип рівності сторін трудового 

договору як вияв свободи у розвинених країнах світу трансформувався у 

загальнодозвільний тип правового регулювання дисципліни праці, чим 

закріпив пріоритет локального та індивідуального регулювання дисципліни 

праці. Вбачається, що пріоритет договірного регулювання праці загалом та 

дисципліни праці зокрема має своє історичне коріння.  

У науковій літературі зазначається, що навіть у Стародавньому Римі 

використання праці однієї особи на користь іншої відбувалося на основі 

договорів. Види договорів для використання праці раба, виконання 

«функцій раба» та виконання роботи за «вільними професіями» були 

відмінні один від одного. У Стародавньому Римі було закладено основи 

єдності та диференціації правового регулювання праці. Так, єдність 

виявилася: а) у віднесенні усіх договорів до групи консенсуальних 

контрактів; б) у договірному регулюванні, а диференціація виявила себе як 

суб’єктна диференціація та диференціація за характером виконуваної 

трудової функції. Однак автор наголошує: «це не говорить, що у 

Стародавньому Римі було сформовано керівні ідеї правового регулювання 

відносин, заснованих на праці, які сьогодні визначають як трудові 

правовідносини» [310, с. 177].  

Тобто трудовий договір – це угода працівника і роботодавця, яка 

виокремлювалася в самостійний правовий інститут значний проміжок часу. 

У тому вигляді, в якому він сьогодні представлений у законодавстві кожної 

окремо взятої країни, розкривається рівень соціально-економічних умов 

розвитку. Дисципліна праці як невід’ємна складова правопорядку на 

підприємстві, в установі, організації є однією з умов виконання роботи 
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працівником, однак вона також демонструє і загальний стан дотримання 

суб’єктами умов укладених угод.  

Як показує вітчизняна практика, зменшення уваги держави до тієї чи 

іншої сфери суспільних відносин призводить до сплеску зловживання 

правами економічно сильного учасника відносин. Не є винятком і трудові 

відносини. Незважаючи на те, що в зарубіжних країнах дисципліна праці 

врегульована переважно на локальному та індивідуальному рівнях, цей 

досвід для України сьогодні є неприйнятним. Децентралізація у правовому 

регулюванні дисципліни праці може призвести до пригнічення економічно 

слабкої сторони трудового договору – працівника.  

Безумовно, розвиток трудових відносин та соціально-економічних 

умов в Україні поставить питання про віднесення інституту «дисципліна 

праці» на щабель виключно локального та індивідуального регулювання, 

однак сьогодні не на часі такі зміни, і тому ми стверджуємо, що правовий 

механізм забезпечення дисципліни праці в України має базуватися на 

паритеті централізованого та локального регулювання. Досягнення такого 

паритету має відбуватися шляхом законодавчого закріплення правових 

засад організації виробництва і праці через внутрішній трудовий 

розпорядок, а нормативне закріплення прав та обов’язків роботодавця і 

працівників та їх об’єднань через регулювання трудового розпорядку на 

локальному рівні буде реалізовувати галузевий принцип «поєднання 

централізованого та локального регулювання праці». Особлива увага 

законодавця щодо контролю за «господарською владою» власника 

підприємства має відчуватися у кризових умовах, коли роботодавці за 

рахунок працівників «вирівнюють» своє економічне становище. У даному 

разі прикладом є запровадження для працівників усіляких штрафів та 

грошових санкцій, не передбачених чинним трудовим законодавством.  

Стосовно протидії штрафів як дисциплінарних стягнень для 

працівників в Україні доцільно використати досвід Франції. Вважаємо 
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можливим перенесення до національного законодавства положень, 

аналогічних до ст. L1334-1 Трудового кодексу Франції, де закріплено, що 

факт накладання штрафу або санкції у грошовому вигляді у порушення 

положень статті L1331-2 карається штрафом у розмірі 3750 євро [309]. 

Аналогічні положення, на нашу думку, є прийнятними у вітчизняному 

законодавстві. 

Щодо принципу визначеності способів захисту прав учасників 

трудових відносин, то вітчизняне законодавства подібно до зарубіжного 

втілює у своїх приписах захист працівників судом. В українських судах, як і 

в зарубіжних, відправлення правосуддя здійснюється за принципами 

змагальності сторін, де кожна зі сторін має право подавати докази, повинна 

доводити ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог 

або заперечень. Принципи гласності та відкритості судового процесу, 

диспозитивність цивільного судочинства [311] також реалізовані в України. 

Однак необхідно відмітити, що, удосконалюючи вітчизняне трудове 

законодавство, не буде зайвим закріпити самостійно процесуальні гарантії 

працівників та принципи розгляду трудових спорів. Також необхідно 

продовжити наукові дискусії щодо запровадження спеціалізованих судів, 

які будуть розглядати трудові спори, для чого необхідно докладно 

дослідити досвід Франції у цьому питанні.  

 

 

5.2. Правове регулювання забезпечення дисципліни праці за 

чинним законодавством та проектом Трудового кодексу 

 

Вітчизняні науковці зазначають, що в Україні сьогодні існує значна 

кількість проблем, що перешкоджають ефективному управлінню 

дисципліною праці. Їх наявність обумовлена відсутністю сучасних 

концептуальних положень щодо особливостей дисциплінарних відносин у 
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ринкових умовах господарювання, нерозвиненістю правових та договірних 

засад дисципліни праці, низьким рівнем її науково-методичного та 

інформаційного забезпечення. Потребують визначення питання формування 

та зміцнення самодисципліни як риси особистості [312, с. 12]. 

Проте найбільш проблематичним для нашої держави та забезпечення 

в ній дисципліни праці є нормативна регламентація цього процесу: діюче 

законодавство, що більшою мірою регулює питання цього інституту 

трудового права, є продуктом радянської ідеології праці, яка має мало 

спільного із сучасними концепціями та підходами до праці і трудових прав, 

обов’язків та законних інтересів працівників і роботодавців. У свою чергу 

проект Трудового кодексу України [242], який начебто мав би вирішити це 

питання, характеризується недосконалістю і неефективністю, що в цілому 

вказує на те, що він, ще не будучи прийнятим, уже не відповідає вимогам 

часу, економічним перетворенням, демократизації праці, держави, 

суспільства та ментальності українців, хоча, звичайно, має свої позитивні і 

прогресивні норми.  

Слід підкреслити, що ні в КЗпП України, ні у проекті Трудового 

кодексу України не розроблено і не закріплено дефініції поняття 

«дисципліна праці», хоча, на нашу думку, найбільш законодавчо 

правильним було б викласти її у такій формі:  

«1. Дисципліною праці є обов'язкове для всіх учасників колективної 

праці добровільне дотримання правил трудової поведінки, підпорядкування 

наказам (розпорядженням) роботодавця, його уповноважених 

представників, що базуються на правилах внутрішнього трудового 

розпорядку, колективному договорі, угодах, локальних нормативних 

правових актах, трудовому договорі і не суперечать національним нормам 

чинного законодавства. 

2. Дотримання дисципліни праці є найбільш можливим тоді, коли 

роботодавцем створені необхідні організаційні та економічні умови для 
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нормальної високопродуктивної роботи, зокрема забезпечено трудову і 

виробничу дисципліну, нормальне психологічне середовище в колективі». 

Дисципліна праці та її правовий зміст в нині діючому кодексі та в 

проекті Трудового кодексу України здебільшого виходять із регламентації 

прав та обов’язків працівників і роботодавця, а також можливості настання 

відповідальності за порушення такої дисципліни. Так, у ст. 139 КЗпП 

України [76] зазначається, що працівники зобов'язані працювати чесно та 

сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або 

уповноваженого ним органу, дотримуватись трудової і технологічної 

дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо 

ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір. При цьому 

від роботодавця, виходячи із ч. 1 ст. 140 та ст. 141 КЗпП України, 

вимагається створення необхідних організаційних та економічних умов для 

нормальної високопродуктивної роботи, зокрема забезпечувати трудову і 

виробничу дисципліну, неухильно додержуватись законодавства про працю 

та правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, 

поліпшувати умови їх праці та побуту. У ст. 22 проекту Трудового кодексу 

Україну обов’язки працівника викладені більш конкретизовано, зокрема 

зазначено, що працівник зобов’язується особисто та сумлінно виконувати 

свої обов’язки за трудовим договором; дотримуватися трудової дисципліни 

та правил внутрішнього трудового розпорядку; виконувати встановлені 

норми праці та завдання роботодавця; дотримуватися норм з охорони праці; 

дбайливо ставитися до майна роботодавця; негайно повідомляти 

роботодавця про загрозу життю та здоров’ю працівників, збереженню їх 

майна; повідомляти роботодавця про причини відсутності на роботі; 

поважати честь, гідність та інші особисті немайнові права роботодавця (про 

таку повагу до інших працівників у проекті нічого не зазначено); 

відшкодовувати шкоду, заподіяну майну роботодавця винними діями під 
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час виконання трудових обов’язків; не розголошувати державну чи 

комерційну таємницю та іншу захищену законом інформацію. 

Разом із цим, у проекті Трудового кодексу на сьогодні відсутня 

окрема глава під назвою «Трудова дисципліна», яка міститься в ще чинному 

КЗпП України. Слідуючи за практикою російського законодавця, 

розробники проекту змішали поняття дисципліни праці та правил трудового 

розпорядку (хоча в ТК РФ [313] було використано більш поміркований 

підхід і Розділ VIII кодексу, який вміщає в себе регламентацію дисципліни 

праці, був названий альтернативно: «Трудовий розпорядок. Дисципліна 

праці»). Так, незважаючи на те, що ще в 1974 році М.В. Тартакович 

детально довів, що відверто хибним і юридично некоректним є змішування 

понять «трудовий розпорядок» та «дисципліна праці» [36, с. 183–185], 

автори проекту Трудового кодексу замість окремої Глави «Трудова 

дисципліна» надали у ст. 360 визначення поняття «трудова дисципліна».  

Також варто звернути увагу й на те, що розробники проекту взагалі не 

звернули належної уваги на питання дисципліни праці: у проекті розміщено 

лише три статті (з шести), що частково стосуються дисципліни праці, а 

регулюють питання заохочення працівників: «Забезпечення дотримання 

трудової дисципліни» (ст. 269) та «Застосування роботодавцем заохочень» 

(ст. 320), «Заохочення за особливі трудові заслуги» (ст.321), які надають 

правові можливості роботодавцю застосовувати заохочення. Для порівняння 

потрібно зауважити, що в главі «Трудова дисципліна» КЗпП України 

розміщено п'ятнадцять статей (з п’ятнадцяти), що прямо стосуються 

дисципліни праці та її забезпечення. 

Також важливо відзначити, що в КЗпП України особлива увага 

приділяється саме дисципліні праці та її забезпеченню, в той час коли у 

проекті Трудового кодексу України така увага приділяється саме 

внутрішньому трудовому розпорядку. Також слід зауважити, що правила 

внутрішнього трудового розпорядку все ж таки є важливим елементом 
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інституту дисципліни праці, регламентація цих правил у проекті є більш 

якісною, ніж у КЗпП України. 

У чинному кодексі при регламентації питання правил внутрішнього 

трудового розпорядку законодавцем робився акцент на відносній 

децентралізації регламентації цього питання, тому сама норма, що 

закріплює це питання, була розроблена більш відсилочною, ніж 

регламентуючою: трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, 

організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або 

уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової 

організації (профспілкового представника) на основі типових правил. Також 

законодавцем зазначено, що в деяких галузях народного господарства для 

окремих категорій працівників діють статути і положення про дисципліну. 

У положеннях ст. 265 проекту Трудового кодексу розкривається зміст 

внутрішнього трудового розпорядку, а саме: внутрішній трудовий 

розпорядок визначає організацію та порядок роботи, а також пов’язані з цим 

права та обов’язки роботодавця і працівників. У цій нормі проекту також 

зазначається, що працівники мають своєчасно і точно виконувати трудові 

обов’язки, що визначаються роботодавцем відповідно до законодавства і 

трудового договору, належно виконувати інші обов’язки, передбачені 

трудовим законодавством, угодами, колективним і трудовим договорами, 

утримуватися від дій, що перешкоджають іншим працівникам належно 

виконувати свої трудові обов’язки. З іншого боку, роботодавець має 

організувати роботу працівників, створювати умови для підвищення 

продуктивності праці, забезпечення недоторканності особистості 

працівника, дотримання трудової і виробничої дисципліни, неухильно 

дотримуватися вимог трудового законодавства і правил охорони праці, 

уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх 

праці та побуту. 
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У ст. 267 проекту розробниками зауважується, що правила 

внутрішнього трудового розпорядку затверджуються роботодавцем за 

погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником), а роботодавцем – суб’єктом малого 

підприємництва – самостійно. Ці правила не можуть суперечити трудовому 

законодавству, угодам і колективному договору, а також нормативним 

актам роботодавця, які погоджено із зазначеним виборним органом 

(представником). Автори проекту також визначили питання, які 

регламентуються такими правилами, а саме: організація праці, умови 

перебування працівників на території юридичної особи під час виконання 

роботи та після її закінчення; порядок прийняття і звільнення з роботи 

працівників; основні права та обов’язки працівників і роботодавця; робочий 

час і порядок його використання; час відпочинку; заохочувальні виплати та 

інші заохочення за сумлінну працю і підстави їх застосування; порядок 

притягнення до відповідальності роботодавця і працівника відповідно до 

закону. 

Щодо методів забезпечення дисципліни праці, то, як уже зазначалося, 

у проекті Трудового кодексу (ст. 269) такі методи були продубльовані із уже 

закріплених у ч. 1 ст. 140 КЗпП України: 

1. Переконання і виховання. Відповідно до ч. 2 ст. 140 КЗпП України, 

у трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень 

трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які 

несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо окремих несумлінних 

працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного 

і громадського впливу. Слід зазначити, що ця частина статті не була 

передбачена у проекті, також зміст цієї норми не отримав будь-якого іншого 

оформлення у проекті Трудового кодексу. 

2. Заохочення. Ю.В. Топчеєва зазначає, що матеріальна зацікавленість 

для більшості працівників, особливо в нинішніх соціально-економічних 
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умовах, є визначальною мотивацією і метою всього процесу роботи. На 

думку вченої, «це звичайно не є позитивним аспектом розвитку суспільства, 

але є його реалією сьогодення», тому в країнах, де розвиток ринково-

економічних відносин не досяг необхідного рівня, використання 

матеріального стимулювання є найефективнішим засобом зміцнення 

трудової дисципліни [121, с. 753–754]. Іншої позиції дотримується 

О.Л. Войно-Данчишина, враховуючи, що за нинішньої економічної ситуації 

в нашій країні досить важко домагатися від працівників максимальної 

самовіддачі завдяки одним лише матеріальним стимулам. Тому більшу 

увагу слід приділяти нематеріальному стимулюванню, оскільки 

нематеріальна мотивація включає в себе систему заохочень, що не 

передбачають видачу співробітникам матеріальних і безготівкових коштів. 

Разом із тим, справедливості заради необхідно відзначити, що, підбиваючи 

підсумки свого дослідження «Система мотивації персоналу: правова 

регламентація», вчена говорить про необхідність використання методів як 

матеріального, так і нематеріального заохочення як гарантії успішної 

діяльності будь-якого підприємства [81, с. 93–95]. 

На нашу думку, недоцільно наполягати на визнанні за окремим 

правовим стимулом певної пріоритетності в питанні забезпечення 

дисципліни праці, головним чином коли у процесі дослідження робиться 

узагальнення. Щодо конкретних прикладів чи стандартних ситуацій – це 

виправдано, проте є хибним у будь-якому разі, якщо категорично визначати 

більшу ефективність того чи іншого стимулу відповідно до країни чи людей 

загалом. Так, приміром, для працівника нічого не варта премія або надбавка 

за дотримання дисципліни праці чи за особливі заслуги в тому разі, коли він 

вважає, що, досягнувши певних результатів праці, він отримає підвищення і 

зможе себе реалізувати на новій посаді, буде, певна річ, отримувати значно 

більшу заробітну плату та набагато більші премії. Для окремих осіб, 

навпаки, краще отримати одноразову премію і у звичному порядку 



365 

 

 

працювати й надалі, ніж отримати підвищення, як з суб’єктивних причин 

(побоювання більшої відповідальності, відсутність бажання керувати 

іншими працівниками та тощо), так і з об’єктивних (наприклад, підвищення 

означає, що така особа поїде відкривати і очолювати новий офіс компанії в 

інше місто або в іншу країну, в той час коли така особа не може собі таке 

дозволити з певних об’єктивних причин, приміром: хворіють батьки і за 

ними немає кому доглядати, така особа або його близькі родичі, що 

переїдуть з ним на нове місце, за станом здоров’я не можуть проживати в 

такому кліматі). 

Так, визнаючи особливість такого методу стимулювання працівників 

до дотримання дисципліни праці, як заохочення, розробники проекту 

Трудового кодексу хоч і в загальних рисах регламентували всі методи 

забезпечення дисципліни праці, однак окремою нормою виокремили лише 

метод заохочення: за успіхи в роботі та сумлінне виконання трудових 

обов’язків до працівників можуть застосовуватися заходи морального і 

матеріального заохочення – оголошення подяки, нагородження грамотою, 

виплата премії, вручення цінного подарунка (правда, розробники проекту 

все ж таки визнали, що правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

нормативними актами роботодавця можуть встановлюватися інші види 

заохочень, проте не визнали право колективу, профспілки на можливість 

здійснення впливу на характер заохочень та їх обсяг). Також у проекті 

зауважується, що за особливі трудові заслуги працівники можуть бути 

представлені в установленому порядку до нагородження відомчими 

відзнаками та державними нагородами (ст. 321 проекту). 

Варто підкреслити, що в КЗпП України хоч і не досконало, проте 

більш вичерпно, ніж у проекті Трудового кодексу, регламентується поняття 

методу заохочення до дотримання дисципліни праці: до працівників 

підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які 

заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах 
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внутрішнього трудового розпорядку (ст. 143 КЗпП) і не можуть 

застосовуватися до працівника протягом терміну дії дисциплінарного 

стягнення (ч. 3 ст. 151 КЗпП). При цьому неможливість застосування 

заходів заохочення до працівника протягом строку дії дисциплінарного 

стягнення не знайшла свого відображення у проекті Трудового кодексу, що 

є цілком виправданим, зважаючи на те, що сутність дисциплінарного 

стягнення полягає в тому, щоб спонукати працівника до дотримання 

дисципліни праці, і в тих випадках, коли працівник, якому оголосили, 

наприклад, догану, після цього працює з такою ефективністю і якістю, що 

характеризують його як кращого працівника підприємства, несправедливо і 

повністю помилково не застосувати до такого працівника певні заходи 

заохочення. Також це є помилковим як з боку психології працівника і праці, 

так і менеджменту та економіки праці.  

Законодавцем також визначений порядок застосування заохочень 

(ст. 144 КЗпП): заохочення застосовуються власником або уповноваженим 

ним органом разом або за погодженням із виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, 

установи, організації (заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) 

в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників у 

відповідності до правил їх ведення). Інший порядок заохочення 

передбачається за особливі трудові заслуги працівника. Так, окрім 

зазначених у ст. 144 КЗпП України зовнішніх проявів заохочення, за 

особливі трудові заслуги працівники представляються до вищих органів для 

заохочення, нагородження орденами, медалями, почесними грамотами і 

нагрудними значками, присвоєння почесних звань. 

У КЗпП України хоч і не досконало (не визначено дефініції поняття 

методу заохочення до дотримання дисципліни праці та у загальному вигляді 

окреслені окремі види таких заохочень), проте для порівняння більш 

вичерпно, ніж у проекті Трудового кодексу, регламентується зміст методу 
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заохочення до дотримання дисципліни праці: до працівників підприємств, 

установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що 

містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього 

трудового розпорядку (ст. 143).  

У положеннях ст. 145 Кодексу законодавцем зазначені переваги і 

пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові 

обов'язки. Зокрема, зазначається, що ті працівники, які успішно й сумлінно 

виконують свої трудові обов’язки, отримують перевагу і призначаються на 

відповідні посади, такі працівники в першу чергу отримують переваги та 

пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового 

обслуговування (при цьому законодавцем наводяться приклади: путівки до 

санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов тощо). 

Іншими словами, такий прояв (вид) заохочення до дотримання дисципліни 

праці виконує подвійну функцію: власне заохочувальну та функцію 

реалізації конституційної норми про те, що Україна є соціальною державою. 

Разом із тим, у проекті Трудового кодексу зазначені норми не 

знайшли свого прямого відображення, окрім того, що розробниками 

проекту окремо регламентуються самостійні елементи систематизованих 

законодавцем норм про метод заохочення. Таким чином, норми, що прямо 

чи побічно стосуються такого методу забезпечення дисципліни праці, 

розпорошені у проекті, що розцінюється не зовсім позитивно, оскільки 

певною мірою ускладнює саме розуміння зазначеного методу. Відповідно 

до вказаних положень, у проекті з приводу методу заохочення 

регламентуються наступні дефініції. 

На підставі почасової і відрядної форм оплати праці з урахуванням 

особливостей організації праці можуть запроваджуватися додаткова 

заробітна плата та інші заохочувальні і компенсаційні виплати, що 

передбачають виплату працівникам премій, надбавок, доплат тощо і 

забезпечують стимулювання продуктивної якісної праці (ч. 4 ст. 219). Так, 
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потрібно звернути увагу на те, що розробники проекту розцінюють і 

розуміють метод заохочення через призму забезпечення не дисципліни 

праці, а продуктивності та якості такої праці. Певна річ, що метод 

заохочення є ефективним стимулом до здійснення будь-яких позитивних 

змін у процесі праці, проте нерозуміння цього методу як стимулу до 

встановлення і забезпечення одного з основних інститутів трудового права є 

некоректним, навіть виходячи з того, що якісна та продуктивна праця є 

результатом застосування стимулів забезпечення дисципліни, а не навпаки. 

Хибність всієї концепції та підходу до цих питань авторів проекту 

Трудового кодексу також полягає у тому, що вони акцентують увагу на тих 

питаннях, які вже давно не мають нічого спільного із реальною ринковою 

економікою та сучасним станом ринку праці. Наголошуючи на 

стимулюванні до праці, автори проекту, на жаль, повертаються в минуле, 

назад до законодавства СРСР, оскільки питання стимулювання до праці є 

продуктом часів проголошення «п’ятирічок», а сьогодні найбільш доречно 

змінюється поняттям дисципліни праці, синонімічність якого виключається, 

як уже зазначено. 

Додаткова заробітна плата включає виплати за перевиконання норм 

праці при відрядній формі заробітної плати, а також доплати, надбавки, 

премії, винагороди за вислугу років, за результатами роботи за рік, інші 

види заохочувальних виплат. Додаткова заробітна плата та інші 

заохочувальні і компенсаційні виплати встановлюються роботодавцем у 

трудовому договорі (або в колективному договорі, а якщо такий не 

укладено – роботодавець зобов’язаний погодити питання оплати праці 

працівників з виборним органом первинної профспілкової організації) з 

дотриманням гарантій, визначених колективним договором (ч. 2 ст. 206, ч. 5 

ст. 219). Слід підкреслити, що характер регламентації такого виду було 

взято зі ст. 2 Закону України «Про оплату праці», яка передбачає у 

структурі заробітної плати такі частини мотиваційного характеру: 
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додаткову заробітну плату (іншими словами, винагороду за працю понад 

установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови 

роботи); інші заохочувальні та компенсаційні виплати (наприклад, виплати 

у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними 

системами і положеннями) [77].  

Варто зауважити, що така норма була продубльована з ч.ч. 2-4 ст. 97 

Кодексу та ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди», в якій 

зауважується, що у колективному договорі містяться, зокрема, взаємні 

зобов'язання сторін щодо нормування і оплати праці, встановлення форми, 

системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, 

надбавок, премій та інше) [79]. Даний метод заохочення може 

застосовуватися і роботодавцем – фізичною особою. 

На підставі почасової і відрядної форм оплати праці з урахуванням 

особливостей організації праці можуть запроваджуватися додаткова 

заробітна плата та інші заохочувальні і компенсаційні виплати, що 

передбачають виплату працівникам премій, надбавок, доплат тощо і 

забезпечують стимулювання продуктивної якісної праці (ст. 219 проекту).  

Таким чином, зважаючи на регламентацію методу заохочення до 

дотримання дисципліни праці в нині чинному Кодексі та проекті, важко не 

погодитись із думкою О.Л. Войно-Данчишиної, яка зауважує, що існуюча 

на сьогодні законодавча регламентація мотивації далека від ідеалу, але вона 

дає суб'єктам трудових відносин можливості локальної нормотворчості [81, 

с. 96], у свою чергу проект Трудового кодексу не вирішує проблеми КЗпП 

України, а навпаки, посилює їх та створює нові. 

3. Примус. Законодавець у ст. 139 КЗпП України зауважує, що 

працівники зобов'язані працювати чесно та сумлінно, своєчасно і точно 

виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, 

додержуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних 

актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким 
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укладено трудовий договір. У свою чергу, виходячи зі змісту ст. 140 КЗпП 

України, можна зробити висновок, що до окремих несумлінних працівників 

можуть застосовуватися в необхідних випадках заходи дисциплінарного і 

громадського впливу, тобто заходи примусу. При цьому, зважаючи на 

положення ст. 147 КЗпП України, за одне й те ж саме порушення трудової 

дисципліни до працівника може бути застосований лише один із заходів 

стягнення: або догана, або звільнення (принцип: «особа не може нести 

більше одного разу відповідальність за одне й теж саме порушення»). Також 

потрібно звернути увагу, що в силу прямоти дії принципів законності, 

верховенства права до порушників дисципліни праці мали б 

застосовуватись лише ті санкції, що передбачені Кодексом, а саме: догана та 

звільнення (зокрема, за п. 4 ст. 40 КЗпП України – прогул), а також санкції, 

передбачені законодавством. Однак законодавець також дає згоду на те, 

щоб питання інших видів дисциплінарних стягнень могли вирішуватись для 

окремих категорій працівників на рівні статутів, положень про дисципліну. 

Тому слід зазначити прогресивність для національного законодавства 

ст. 362 проекту Трудового кодексу «Дисциплінарні стягнення, які 

застосовуються до працівників». У цій проектній статті автори проекту 

наголошують на тому, що: 1) дисциплінарними стягненнями, які 

застосовуються до працівників за вчинення ними дисциплінарних 

проступків, є зауваження, догана і звільнення; 2) для окремих категорій 

працівників законами можуть встановлюватися інші види дисциплінарних 

стягнень; 3) не допускається застосування дисциплінарних стягнень, не 

передбачених цим кодексом та законами. 

Окрім цього, слід наголосити, що накладання дисциплінарних 

стягнень є правом роботодавця: він може накладати такі стягнення на 

порушника чи не накладати, або, відповідно до ст. 152 КЗпП України, 

замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про 
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порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу чи його 

органу. 

Чинним законодавством закріплюються такі умови застосування 

дисциплінарного стягнення, як форми примусу:  

1) діяння працівника, за які накладаються дисциплінарні стягнення, 

мають визнаватися порушеннями дисципліни праці чинним законодавством. 

На відміну від КЗпП України, у проекті Трудового кодексу значна увага 

приділяється саме складу дисциплінарного порушення, головним чином 

його суб’єктивній та об’єктивній сторонам, а також факту закінченості чи 

незакінченості делікту. Так, у ч. 2 ст. 361 проекту наголошується на питанні 

визначення вини порушника. Так, зокрема, розробники зазначають, що 

притягнення до дисциплінарної відповідальності можливе за наявності вини 

працівника: працівник вважається невинним, якщо під час виконання 

трудових обов’язків він виявив такий рівень дбайливості, який вимагався 

від нього відповідно до трудового законодавства, колективного і трудового 

договорів, а також якщо він діяв за наявності обставин необхідної оборони 

або крайньої необхідності;  

2) правомочність застосовувати дисциплінарні стягнення щодо 

порушників дисципліни праці має орган, якому надано право прийняття на 

роботу працівника, чи безпосередній роботодавець (ст.ст. 147-1, 148 КЗпП 

України). У проекті Трудового кодексу також міститься аналогічна норма: 

щодо правомочного органу (особи) зазначається, що таким є орган (особа), 

якому надано право укладення трудового договору з працівниками. Разом із 

цим, позитивним є закріплення правила застосування дисциплінарного 

стягнення до працівників, які займають виборні посади. Відповідно до ч. 2 

ст. 364 проекту кодексу зазначається, що до таких осіб дисциплінарні 

стягнення застосовуються органами, які їх обрали, якщо інше не 

передбачено законом, статутами чи іншими установчими документами 

юридичних осіб; 
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3) дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за 

виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, 

не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою 

непрацездатністю або перебування його у відпустці (ч. 1 ст. 148 КЗпП 

України). У ч. 1 ст. 363 проекту зазначаються майже ті ж самі умови, за 

виключенням розуміння часу відсутності працівника, який не враховується 

в обчисленні давності проступку (таким виключенням у проекті є: 

відсутність працівника на роботі незалежно від причин, а також часу 

провадження у кримінальній справі або у справі про адміністративне 

правопорушення у зв’язку з протиправними діями працівника). Наприклад, 

у разі виявлення фактів, що дають підстави для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, в результаті проведення ревізії, 

аудиторської перевірки – не пізніше одного місяця з дня виявлення 

проступку. Варто звернути увагу на те, що час провадження у кримінальній 

справі або справі про адміністративне правопорушення до зазначеного 

строку не включається; 

4) до застосування дисциплінарного стягнення власник або 

уповноважений ним орган має вимагати від порушника трудової 

дисципліни письмові пояснення по суті порушення (ч. 1 ст. 149 КЗпП 

України). У проекті Трудового кодексу ця норма була віддзеркалена майже 

без змін, проте також була конкретизована регламентацією випадку відмови 

працівника від надання таких пояснень. Зокрема, зазначається, що така 

відмова фіксується роботодавцем або за його дорученням посадовою 

особою (про що складається відповідний акт) та ніяким чином не 

перешкоджає застосуванню дисциплінарного стягнення (ч. 2 ст. 363);  

5) при обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган 

повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним 

шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу 

працівника (ч. 3 ст. 149 КЗпП України). Слід зауважити, що, на жаль, 
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зазначена правова норма знайшла відображення у проекті, що вказує на її 

недоцільність; 

6) стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і доводиться до 

відома працівника під розписку (ч. 4 ст. 149 КЗпП України). Аналогічна 

норма міститься і у проекті Трудового кодексу, однак з тією особливістю, 

що вона є більш деталізованою, зокрема встановлюється таке: саме 

оголошення та повідомлення працівника про дисциплінарне стягнення під 

розписку здійснюється не пізніше ніж протягом тижня з дня підписання 

наказу (розпорядження), у свою чергу сам день надання працівникові для 

ознайомлення зазначеного наказу (розпорядження) визнається днем 

накладення дисциплінарного стягнення. При цьому необхідно звернути 

увагу на те, що авторами проекту кодексу в ч. 4 ст. 363 додатково 

зазначається, що у разі відмови працівника від ознайомлення з наказом 

(розпорядженням) складається відповідний акт, що є, по суті, позитивною 

обставиною в доказовій базі як для роботодавця, так і працівника; 

7) дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у 

порядку, встановленому Главою XV («Індивідуальні трудові спори») КЗпП 

України, а відповідно до проекту – в порядку, встановленому Книгою IX 

(«Індивідуальні трудові спори»); 

8) дисциплінарне стягнення знімається в тому разі, коли протягом 

року з дня його накладення працівника не було піддано новому 

дисциплінарному стягненню. Якщо працівник не допустив нового 

порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний 

працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. 

Варто також звернути увагу на запобіжні заходи забезпечення 

дисципліни праці, які передбачені і в КЗпП України, і більшою мірою в 

положеннях проекту Трудового кодексу: 

1. Відсторонення від роботи. Відповідно до ст. 46 КЗпП України, 

відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним 



374 

 

 

органом допускається у разі появи працівника на роботі в нетверезому 

стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови працівника 

або ухилення ним від обов'язкових медичних оглядів, навчання, 

інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в 

інших випадках, передбачених законодавством. У проекті, в свою чергу, 

розкривається поняття такого «відсторонення» (під ним розуміється 

непостійне становище працівника, в умовах якого він тимчасово не 

допускається до виконання обов’язків, передбачених трудовим договором), 

а також, приміром, зауважується, що вичерпний перелік підстав 

відсторонення працівника від роботи встановлюється лише Кодексом та 

законами. 

Якщо питання відсторонення працівника від роботи в діючому 

Кодексі регламентується лише однією статтею, то такому запобіжному 

заходу в проекті приділяється значно ширша увага, зважаючи на те, що в 

ньому передбачається Глава ІV «Відсторонення від роботи», яка, серед 

іншого, визначає наступні підстави такого відсторонення: 

1) поява працівника на роботі в нетверезому стані, у стані 

наркотичного або токсичного сп'яніння (ст. 75 проекту). Розробниками 

проекту Трудового кодексу зазначається, що роботодавець зобов’язаний 

відсторонити працівника від роботи, якщо він перебуває у хоча б одному із 

зазначених станів сп’яніння або «за наявності в нього залишкових ознак 

сп’яніння», якщо робота пов’язана з управлінням джерелом підвищеної 

небезпеки, з небезпечними умовами праці або вимагає особливої точності, а 

також працівника, який перебуває під впливом медикаментів, якщо це може 

перешкоджати виконанню роботи. У тих ситуаціях, коли працівник 

знаходиться в означеному стані сп’яніння, є неспроможним адекватно і 

осмислено сприймати навколишні умови, що перешкоджає оформленню 

відсторонення його від роботи, то роботодавець забезпечує складення акта 

про перебування працівника в такому стані за підписами трьох очевидців, а 
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також виведення працівника за межі підприємства і доставку до лікувально-

профілактичного закладу або місця проживання. У такому разі наказ 

(розпорядження) про відсторонення працівника від роботи видається на 

підставі зазначеного акта, а ознайомлення працівника з цим наказом 

(розпорядженням) здійснюється в перший день після повернення його на 

роботу. 

Слід зазначити, що проектом не передбачається збереження заробітної 

плати працівникові, який був відсторонений від виконання роботи внаслідок 

зазначеного порушення дисципліни, крім випадків, коли стан сп’яніння був 

наслідком впливу виробничих факторів або медикаментів, прийнятих як 

засіб лікування, так само і в тих випадках, коли медичним висновком не 

підтверджуються обставини, що стали підставою для відсторонення 

працівника від роботи (сплачується середня заробітна плата за час 

відсторонення); 

2) працівник, який входить відповідно до законодавства (чи, 

конкретно, правил внутрішнього розпорядку) до спеціальної групи 

працівників, що підлягають обов’язковому профілактичному щепленню 

проти інфекційних хвороб або зобов’язані періодично проходити медичний 

огляд і ухиляється від такого обов’язку, повинен в порядку проектної ст. 74 

бути відсторонений роботодавцем від роботи з метою захисту населення від 

інфекційних хвороб або уникнення загрози життю і здоров’ю працівника чи 

інших осіб. Так, відсторонення за таке порушення не передбачає 

збереження заробітної плати, а тоді, коли працівник не виправляє своє 

порушення, він може бути звільнений; 

3) працівник порушує вимоги охорони праці, не застосовує 

встановлені нормами засоби індивідуального чи колективного захисту 

та/або не проходить інструктаж (навчання, перевірку знань) з питань 

охорони праці чи пожежної безпеки, за умови створення роботодавцем 

необхідних умов для забезпечення та проведення відповідного навчання у 
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встановлений законодавством строк. Так, у порядку проектної ст. 75 

передбачається, що роботодавець повинен відсторонити від роботи такого 

порушника дисципліни праці без збереження заробітної плати працівника; 

4) за наявності достатніх підстав вважати, що виконання працівником 

трудових обов’язків може загрожувати життю та здоров’ю людей, 

спричинити шкоду вихованню дітей та молоді, майну роботодавця або 

інших осіб, порушувати нормальну роботу юридичної особи, та в інших 

випадках, передбачених законом, роботодавець має право в порядку 

проектної ст. 76 відсторонити працівника від роботи на час проведення 

службового розслідування і дисциплінарного провадження. 

2. Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. 

Специфічним для питання, яке нами розглядається, є положення трудового 

законодавства про розірвання трудового договору роботодавцем за власною 

ініціативою на підставі невиконання чи неналежного виконання 

працівником своїх трудових обов’язків. Якщо у ст. 43-1 КЗпП України це 

питання регламентується законодавством абстрактно і в загальному вигляді, 

то розробники проекту Трудового кодексу підійшли до цього питання з 

більшою уважністю. Так, у ст. 92 проекту передбачається, що трудовий 

договір за ініціативою роботодавця на підставі порушення працівником 

дисципліни праці (невиконання чи неналежного виконання ним трудових 

обов’язків) може бути розірвано у разі:  

1) систематичного (якщо до працівника щонайменше двічі протягом 

року застосовувалося дисциплінарне стягнення та на день порушення ці 

стягнення не знято) невиконання або неналежного виконання працівником 

трудових обов’язків без поважних причин; прогулу (відсутність на роботі 

більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин); появи на 

роботі в робочий час у нетверезому стані, стані наркотичного чи токсичного 

сп’яніння; розкрадання за місцем роботи майна роботодавця чи іншої особи, 

навмисного його знищення чи пошкодження, що встановлено рішенням 
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суду, яке набрало законної сили, чи постановою іншого органу, до 

компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення; 

грубого порушення працівником вимог правил з охорони праці, пожежної 

безпеки або безпеки руху на транспорті, якщо це призвело до нещасного 

випадку на виробництві або аварії чи створило реальну загрозу таких 

наслідків, підтверджену в установленому порядку; 

2) одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником 

юридичної особи (філії, представництва, відділення чи іншого 

відокремленого підрозділу), його заступником, головним інженером, 

головним бухгалтером, його заступником, а також посадовими особами 

митної служби України та державної податкової служби, яким присвоєно 

персональні звання, і посадовими особами державної контрольно-ревізійної 

служби та державного контролю за цінами; розголошення державної 

таємниці, комерційної або іншої захищеної законом інформації, що стала 

відома працівникові, який підписав зобов’язання про її нерозголошення або 

трудовий договір укладено з умовою про нерозголошення цієї інформації, у 

зв’язку з виконанням трудових обов’язків; відмови у наданні допуску до 

державної таємниці; вчинення винних дій керівником юридичної особи, 

внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірі 

нижче встановленої законом мінімальної заробітної плати; вчинення винних 

дій працівником, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні 

цінності, що дає роботодавцеві підстави для втрати довіри до нього, в тому 

числі у разі, якщо ці дії не пов’язані безпосередньо з роботою; вчинення 

аморального проступку працівником, який виконує виховні функції, в тому 

числі у разі, якщо ці дії не пов’язані безпосередньо з роботою; порушення 

керівником, членами виконавчого органу товариства прав його засновників 

(учасників).  

Таким чином, регламентація забезпечення дисципліни праці є 

недосконалою не лише в КЗпП України, але й у проекті Трудового кодексу, 
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хоча, як виходить із вищевикладеного, у зазначеному проекті має місце 

також і низка прогресивних норм, що дійсно може позитивно вплинути на 

процес забезпечення дисципліни праці. Погоджуємось із позицією 

І.В. Лазора [4, с. 16], що Трудовий кодекс має бути прийнятий з уже 

виправленими помилками.  

На нашу думку, у Трудовому кодексі мають бути встановлені основи 

правового регулювання спеціальної дисциплінарної відповідальності, а 

саме: 1) закріплено визначення спеціальної дисциплінарної 

відповідальності; 2) зазначено її цілі та характерні ознаки; 3) встановлено, 

що коло суб'єктів спеціальної дисциплінарної відповідальності визначається 

законом та є вичерпним і до цих суб'єктів застосовується виключно 

спеціальна дисциплінарна відповідальність; 4) закріплено поняття 

особливого дисциплінарного проступку; 5) чітко визначено, що особливий 

порядок застосування спеціальної дисциплінарної відповідальності 

допускається тільки при вчиненні працівником особливого дисциплінарного 

проступку або загального дисциплінарного проступку, що дає підстави до 

дисциплінарного звільнення, в інших випадках має застосовуватися 

загальний порядок накладання дисциплінарного стягнення. 

Запровадження викладених у цьому підрозділі змін та доповнень як до 

діючого, так і до перспективного законодавства сприятиме удосконаленню 

правового регулювання забезпечення дисципліни праці в Україні. 

 

 

5.3. Комбінування різних методів та способів при забезпеченні 

дисципліни праці 

 

Велике значення у формуванні трудових колективів, у встановленні 

порядку на кожному конкретному підприємстві мають норми трудового 

права, практика їх застосування. Відносини, що виникають у процесі 
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виробничої діяльності трудового колективу, регулюються нормами 

трудового права. У своїй сукупності зазначені трудові та тісно пов'язані з 

ними правовідносини утворюють внутрішній трудовий розпорядок, який є 

основою дисципліни праці [41, с. 5–6]. Правила і принципи дисципліни 

праці не будуть виконуватись, якщо на підприємстві не буде відбуватись їх 

забезпечення, у результаті чого взагалі буде втрачено сенс встановлення 

обумовлених правил і принципів, а існування стабільних трудо-правових 

відносин буде знаходитися під загрозою. 

На практиці майже неможливо вирішувати питання забезпечення 

дисципліни праці, використовуючи при цьому один конкретний спосіб чи 

метод такого забезпечення, через відсутність в цьому необхідної 

ефективності, оскільки ефективність забезпечення трудової дисципліни 

залежить від всебічності, всеосяжності обумовлених забезпечувальних 

заходів. Відтак, просте покарання працівника за його негідну дисципліну не 

змінить дисциплінарної ситуації у трудовому колективі та свідомості такого 

порушника, більше того, аналогічне порушення може вчинятися ще частіше 

як протест проти не усуненої причини порушення дисципліни. Тому в 

процесі забезпечення дисципліни праці роботодавець чи інша повноважна 

особа, яка відповідає за такий процес, мають врахувати весь комплекс 

забезпечувальних способів та методів, а разом із цим визначити, які саме з 

них слід застосовувати у кожному конкретному випадку. 

Так, ще в 1985 році А.О. Шугаєв у своєму дисертаційному 

дослідженні «Правові засоби зміцнення трудової дисципліни та боротьби з 

плинністю кадрів» зазначав, що зміцнення трудової дисципліни багато в 

чому забезпечується комплексно, а саме системою моральних та 

матеріальних стимулів, силою виховання і громадського впливу. Тому, на 

думку вченого, той, хто працює чесно, сумлінно, дотримується трудової 

дисципліни, «повинен мати у своєму розпорядженні широкі трудові пільги», 

тобто держава та суспільство повинні таких працівників ставити у краще 
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становище (у порівнянні зі звичайними працівниками), в якому чесні 

працівники мали б змогу задовольнити власні матеріальні і духовні потреби. 

При цьому А.О. Шугаєв наголошував, що головним засобом правового 

регулювання у сфері забезпечення трудової дисципліни має бути посилення 

зацікавленості працівників у праці, тобто їх мотивація, стимулювання, на 

досягнення чого могли б бути спрямовані різні інститути трудового права, 

реалізувати які доцільно розширенням прав радянських підприємств у сфері 

оплати та стимулювання праці. Підприємство, на думку радянського 

вченого, мало бути визнане господарем фондів заробітної плати і 

матеріального стимулювання, головним чином, у питанні застосування та 

реалізації умов оплати праці. Більша результативність процесу забезпечення 

трудової дисципліни буде досягнута за умови підвищення ефективності 

роботи громадських формувань: товариських судів і рад профілактики 

правопорушень, а також у результаті повсюдного створення на 

підприємствах, в установах, організаціях координаційних рад з питань 

зміцнення трудової дисципліни [314, с. 16–18]. 

Певна річ, що лише з моменту відновлення в Україні незалежності 

пріоритетність застосування тих чи інших засобів і методів забезпечення 

дисципліни праці піддалось науково-практичній еволюції, низка 

специфічних для комуністичного режиму засобів і методів трудового права 

була скасована в результаті концептуальної демократизації та 

реформування доктрини, проте позиція з приводу доцільності комбінування 

різних забезпечуючих дисципліну праці механізмів є актуальною і сьогодні. 

Загалом, усі сучасні методи та способи забезпечення дисципліни праці 

умовно можна розділити на відповідні методи і способи примусу та 

переконання. Якщо враховувати той факт, що методи і засоби примусу 

застосовуються в окремих випадках, то, виходячи з цього, можна зробити 

висновки: 
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1. У тих випадках, коли повноважна особа застосовує методи і засоби 

переконання, уповноважений суб’єкт може комбінувати сукупність 

елементів, охоплених поняттям переконання (заохочення, виховання, 

перевиховання), тобто не звертатися до заходів примусу. 

2. У тих випадках, коли уповноважена особа реалізує заходи примусу, 

то це має супроводжуватись застосуванням певних його методів у порядку, 

формі та у спосіб, передбачені відповідними нормами законодавства. При 

цьому компетентний суб’єкт також має звернутися, коли таке є можливим, 

до заходів переконання. Як уже відзначалося, в усіх заходах із забезпечення 

дисципліни праці, незважаючи на те, вони є добровільними чи 

недобровільними, завжди застосовується метод переконання працівника, 

який ще не вчинив дисциплінарні делікти, у тому, щоб він не порушував 

дисципліну у майбутньому, а також переконання порушника (викритого чи 

ні) в тому, щоб він, по-перше, припинив вчиняти дисциплінарні проступки 

(якщо таке є продовжуваним порушенням), а по-друге, не повторював такі 

порушення в подальшому. 

В Україні, як і в багатьох інших посткомуністичних державах, в яких 

ринкова економіка лише перебуває на етапі становлення, метод 

переконання при організації роботи із забезпечення трудової дисципліни на 

практиці використовується ще слабо. У доктрині трудового права 

відзначається, що таке становище зумовлене недостатнім висвітленням 

питання переконання і в науковій літературі, і в засобах масової інформації. 

Завдання полягає в тому, щоб не тільки керівні працівники, а й усі 

працівники трудового колективу знали сучасні методи управління 

персоналом, вміли знаходити найбільш ефективні шляхи вирішення 

проблем, що виникають [121, с. 756]. 

Разом із поєднанням методів переконання та примусу, тобто 

позитивного і негативного для працівника методу забезпечення трудової 

дисципліни, можна провести паралель із комбінуванням забезпечувальних 
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позитивних і негативних стимулів, власне стимулів та антистимулів. Так, 

приміром, Н. Матвіїв зазначає, що сьогодні вбачається доцільність у 

розумному поєднанні стимулів і антистимулів, зважаючи на досвід 

розвинутих країн, що демонструє постійну трансформацію мотиваторів: від 

переважання антистимулів (приміром, таких як страх, голод, штрафи і т. д.) 

до переважного використання стимулів. На думку вченого, це питання 

прямо залежить, з одного боку, від рівня розвитку суспільства, його історії, 

звичаїв і традицій, а з іншого – від історії компанії, роду її діяльності, рівня 

кваліфікації, професійної підготовки та соціального складу працівників 

(очевидним є факт, що комбінування стимулів та антистимулів у колективі 

шахти, будівництва, атомної електростанції або науково-дослідного центру 

буде різним) [315, с. 508]. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити такий висновок: 

поєднання методів і способів забезпечення дисципліни праці 

відповідальною особою може бути за своєю природою:  

1) імперативним. Тобто обов’язок такого комбінування виходить із 

правової сутності конкретного методу, засобу або ж таке передбачається 

законодавством (прямо чи побічно). Наприклад, як вже зазначалось, за 

умови застосування заходів примусу мають застосовуватися й заходи 

переконання працівника; при укладанні трудового договору із працівником 

роботодавець зобов’язаний повідомити працівника про правила і стандарти 

дисципліни праці на підприємстві, що виражається в інформуванні 

працівника про норми дисципліни, у фактичному переконанні в тому, що 

виконання цих правил і стандартів є обов’язковою умовою подальшого 

статусу трудо-правових відносин між роботодавцем та таким працівником; 

2) диспозитивним. Тобто роботодавець та інша повноважна особа 

можуть на власний розсуд визначати потребу в комбінуванні тих чи інших 

методів і засобів забезпечення дисципліни праці на підприємстві. Так, 

наприклад, реалізація засобів економічного стимулювання не завжди може 
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поєднуватись із засобами морального стимулювання (преміювання за 

особливі трудові заслуги не завжди може поєднуватись із підвищенням по 

службі такого працівника). 

Загалом, у сучасних умовах питання комбінування матеріальних і 

моральних засобів забезпечення дисципліни праці набуває все більшої 

актуальності, головним чином, зважаючи на становлення в нашій державі 

ринкової економіки, виходячи з наслідків світової економічної кризи та 

відсутності стабільності на ринку праці. Фахівці відзначають, що думка про 

те, що крім «прибавки до заробітної плати» працівника більше ніщо не 

цікавить, формує у роботодавця установку на ігнорування нематеріальних 

стимулів до праці. Поєднання матеріальних і моральних стимулів становить 

основу системи стимулювання праці, де стимулювання виступає як один із 

способів соціального управління, тобто управління відносинами між 

колективами і всередині колективів. Ігнорування їх єдності, взаємозв'язку і 

взаємодії веде на практиці до зниження ефективності впливу. Використання 

даного принципу перетворює заохочення в постійно діючий фактор, що 

забезпечує сумлінне ставлення до праці, високу трудову активність та їх 

закріплення в поведінці індивідів [168, с. 11]. 

Н. Матвіїв відзначає, що за своєю природою матеріальні і моральні 

фактори однаково сильні, оскільки все залежить від місця, часу і суб'єкта 

впливу цих факторів (головним чином, від рівня розвитку економіки, 

традицій держави, а також матеріального становища, віку та статі 

працівника). Вчений зауважує, що з огляду на обставини необхідно розумно 

поєднувати ці види стимулів з урахуванням їх цілеспрямованого впливу на 

кожного працівника, а не лише на колектив у цілому, зважаючи на 

специфіку кожної особистості та її об’єктивні характеристики: приміром, 

відомо, що в молодому віці матеріальні стимули більш пріоритетні для 

працівника, хоч це не означає повної відсутності ефективності впливу на 
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таких працівників моральних стимулів, про що свідчить, зокрема, 

радянський досвід нашої країни [315, с. 508].  

Таким чином, постає питання правильності комбінування моральних і 

матеріальних засобів стимулювання працівників до дотримання ними 

дисципліни праці. Правильність комбінування методів і засобів є загальним 

правилом та стосується усіх випадків, коли роботодавець чи інша 

уповноважена особа звертається до такого забезпечувального поєднання. 

Однак правильність комбінування методів і засобів прямо залежить від 

комплексу факторів, зважаючи на які роботодавець може зробити висновок: 

які засоби потрібно комбінувати, в якій пропорції, в якій ситуації та до 

якого працівника чи групи працівників. Зокрема, Ю.В. Топчеєва зауважує, 

що комбінування різних методів та способів забезпечення дисципліни праці 

має ґрунтуватися, головним чином, на зовнішніх і внутрішніх факторах 

підприємства. Вчена зазначає, що основною умовою забезпечення трудової 

дисципліни на підприємстві є грамотний, соціально та психологічно 

обумовлений вибір тих чи інших засобів забезпечення трудової дисципліни, 

а також врахування при цьому зовнішніх (головним чином, нормативних 

обмежень та ситуації на ринку праці) та внутрішніх (цілей підприємства, 

його тимчасової перспективи і ступеня спрацьованості; стилю управління, 

закріпленого в тому числі і в структурі організації; умов праці, серед 

іншого: ступеня необхідних фізичних і психологічних зусиль; ступеня 

шкідливості роботи для здоров’я і т. п.) умов діяльності підприємств [121, 

с. 756–757]. 

На нашу думку, при обранні конкретної обґрунтованої, ефективно 

виправданої, оптимальної форми комбінування методів та способів 

забезпечення дисципліни праці потрібно виходити з вирішення супутніх 

проблем, причому не лише таких очевидних, як проблеми економічної 

концепції підприємства та рамок законодавства, але й таких, як: 
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1. Фактична проблема мотивації працівників. Із самого початку 

роботодавець має визначити, чого об’єктивно очікує від нього, від 

виконання трудових функцій працівник, а вже потім вирішувати, які заходи 

зі зміцнення дисципліни до нього застосовувати. О.Л. Войно-Данчишина 

зауважує, що важливе місце у системі нематеріальної мотивації займає 

створення на робочих місцях сприятливих та безпечних умов праці, 

наприклад, установка нового комп'ютерного обладнання, створення зручних 

робочих зон для персоналу, поліпшення дизайну приміщень, встановлення 

сучасних систем кондиціонування і опалювання та ін. І хоча це положення є 

одним із основних обов'язків роботодавця, не завжди воно дотримується 

повною мірою [81, с. 93].  

Іншими словами, вимагати від працівника дотримуватись умов 

дисципліни праці роботодавець може лише тоді, коли він забезпечив 

належні мови дотримання такої дисципліни або постійно працює над її 

оптимізацією. Оптимізація дисципліни праці може відбуватись і шляхом 

спонукання працівників чи їх заохочення до отримання подальшої освіти, 

що на сьогодні є особливо проблематичним.  

Фахівці звертають увагу на те, що далеко не кожен роботодавець 

сьогодні підтримує бажання працівника здобувати додаткову освіту, 

оскільки працівника періодично необхідно відпускати для складання заліків 

та іспитів, а значить його роботу повинен буде виконувати хтось інший; 

роботодавець побоюється, що здобувши освіту, працівник знайде собі більш 

цікаву і високооплачувану роботу.  

Таким чином, цей вид нематеріальної мотивації нерозривно 

пов'язаний ще з одним – наданням можливості для кар'єрного росту 

працівникам, у першу чергу тим, які поглибили свої знання, підвищили 

свою кваліфікацію [81, с. 94]. 

2. Проблеми особистого життя та здоров’я працівника. Т. Купе 

зазначає, що група дослідників із бізнес-шкіл INSEAD та Колумбійського 
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університету провели в Данії дослідження, в ході якого проаналізували усі 

підприємства, що здійснюють свою господарську діяльність на території 

цієї держави. Вчені довели, що існує залежність між діяльністю топ-

менеджерів підприємств та економічним станом таких підприємств: якщо 

такий менеджер не приділяє потрібної уваги підприємству – підприємство 

втрачає свій дохід. При цьому в результаті смерті керівника підприємства 

операційна рентабельність фірми знижується на 0,7 відсоткового пункту 

протягом двох років; у результаті смерті чоловіка/дружини керуючого 

підприємством – рентабельність підприємства падає на 0,8 відсоткового 

пункту; у випадках госпіталізації топ-менеджера на десять і більше днів – 

компанія втрачає 0,4 відсоткового пункту дохідності [316, с. 24].  

Із цього виходить, що стан не лише економіки підприємства, але й 

дисципліни праці на ньому прямо залежить від стану здоров’я, особистих 

проблем керівників, а також його близьких. І хоча дані вищезазначеного 

дослідження вчених бізнес-шкіл INSEAD та Колумбійського університету 

стосуються впливу на підприємство топ-менеджерів, можна провести 

аналогію з іншими працівниками, що займають керівні посади на різних 

рівнях (керівники бригад, відділів, департаментів, станцій і т. п.), 

наприклад, недостатнє керівництво керівником бригади трудовим 

колективом у результаті його хвороби чи смерті близької особи може так 

само вплинути на стан дисципліни праці у відповідному підрозділі чи на 

певній ділянці підприємства. 

 

 

5.4. Проблеми застосування заохочення в нових умовах ринкової 

економіки та шляхи їх вирішення 

 

В умовах ринкової економіки праця працівників залишається 

головним джерелом суспільного багатства, головним елементом 
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виробництва, головним чинником економічного зростання, основним 

засобом підвищення ефективності виробництва. Попри це, управління 

працею в умовах ринкової економіки стає більш складною і відповідальною 

справою. З одного боку, це вимагає підготовки більш кваліфікованих 

фахівців з управління працею, а з іншого – значно зростають і можливості 

кваліфікованого менеджера щодо здійснення істотного внеску у зростання 

продуктивності праці, ефективності виробництва і успіху роботи 

підприємства. Зазначені питання неодноразово ставали предметом наукових 

пошуків, зокрема у роботах В.М. Баранова [317; 318], О.К. Безіної, 

А.А. Бікєєва [319], Г.А. Белялової [320], М.С. Кохан [321], 

О.В. Крушельницької [322], Д.Є. Кутоманова [323], В.В. Лазора [324], 

У.І. Ляхович [325], П.Є. Недбайла [326], В.Ф. Опришка [327], С.О. Соболєва 

[328], П.О. Сорокіна [329], Л.В. Ширяєва [330], Є.Є. Чернецького[331]. 

Актуальність дисципліни праці диктується тим, що, переходячи до 

ефективної ринкової економіки, необхідно не взагалі управляти працею, а 

досягти в найближчі роки: високої кваліфікації працівників і дисципліни 

праці, високих стимулів до праці і такої продуктивності праці, яка існує в 

розвинених країнах з ринковою економікою. Таким чином, привнесення 

принципів ринкової економіки в систему соціально-трудових відносин веде 

до формування ринку праці [332]. Разом із тим слід зазначити, що таке 

призводить не просто до формування ринку праці, а ринку дисциплінованої 

праці, яка є наріжним каменем ринкової економіки. 

Незважаючи на те, що зазначена формула «ринкова економіка серед 

іншого базується на ринку дисциплінованої праці, який повинен бути 

побудованим на принципах ринкової економіки» є зрозумілою і теоретично 

застосовною в нашій державі, реалізація цього принципу породжує низку 

питань на практиці. Зокрема, слід підкреслити, що в нових умовах 

господарювання класична організація характеризується зниженням 

мотиваційних основ праці. Її працівники часто байдужі до нововведень, 
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інтелектуально ледачі, професійно пасивні, зростає загроза соціального 

протистояння і конфліктних проблем. Вони чинять опір нововведенням і 

змінам, їм не вистачає почуття співучасті, власності, відповідальності, 

стимулювання творчої ініціативи [176, с. 101]. 

Поглиблює зазначену проблему в Україні недосконалість 

законодавства про працю: чинний Кодекс законів про працю України 

містить відповідні норми, що регулюють порядок та підстави застосування 

до працівників заохочень, однак цей нормативно-правовий акт не відповідає 

реаліям суспільного життя, тому не може справляти ефективний правовий 

вплив на трудові відносини в ринкових умовах. Чинне трудове 

законодавство недостатньо ефективно сприяє досягненню повноти та 

ефективності правового регулювання трудових заохочувальних 

правовідносин, відтак, виникає об’єктивна необхідність його вдосконалення 

[156, с. 1–2]. 

Проаналізувавши сучасний стан ринку праці в Україні та рівень 

дисциплінованості праці на ньому, можна зробити висновок, що 

забезпечення трудової дисципліни в нашій державі в сьогочасних 

економічних умовах є проблематичним. Основними проблемами 

забезпечення дисципліни праці в період становлення ринкової економіки в 

нашій державі є: 

1. Відсутність кваліфікованих менеджерів з питань роботи з трудовим 

колективом. Зважаючи на те, що праця є першоосновою розвитку 

суспільства, джерелом добробуту людей, найповніше задоволення таких 

потреб (у межах реальних можливостей) є найголовнішим завданням 

професіоналів у напрямку «Економіка праці і управління персоналом», 

навчання за яким проходить у багатьох вищих навчальних закладах 

України. Особливість такої спеціальності полягає в органічному поєднанні 

економіки і менеджменту на всіх рівнях організації суспільної праці, з 

урахуванням того, що головною в сучасному управлінні персоналом є 
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особистість (персона) з притаманними для неї трудовими можливостями, 

матеріальними і духовними потребами.  

Саме тому майбутні професіонали, окрім ґрунтовного вивчення 

економіки і права, менеджменту та інформаційно-комп’ютерних технологій, 

наприклад, в навчально-науковому інституті заочно-дистанційного 

навчання опановують низку «людинознавчих» дисциплін: соціологію і 

психологію, конфліктологію, теорію і практику соціально-економічних 

відносин та ділового спілкування (студенти здобувають кваліфікацію 

бакалавра економіки і підприємництва, а також кваліфікацію спеціаліста 

або магістра з економіки праці і управління персоналом) [333]. 

Попри це, в нашій державі об’єктивно не вистачає професіоналів, які, 

опираючись на свої знання з психології, трудового права, економіки та 

соціології праці, маркетингу-менеджменту, могли б ефективно стимулювати 

працівників до трудової дисципліни, зважаючи на принципи ринкової 

економіки. Основними причинами означеного є низька кваліфікація 

менеджерів, що працюють у зазначеному напрямку, та невідповідність їх 

знань основам та специфіці ринкової економіки (викладачі, що навчають 

таких фахівців, дуже часто базуються на світогляді планової економіки, не 

повністю розуміють природу ринкової економіки, а самі студенти та 

випускники не вдосконалюють свої знання, не беруть участі в заходах і 

програмах підвищення їхньої кваліфікації). 

2. Практичні бар’єри у забезпеченні впливу фахівців на процес 

забезпечення дисципліни праці. Поряд із непрофесійністю багатьох 

менеджерів, що працюють у напрямку «Економіка праці і управління 

персоналом», проблемним питанням також є деоптимізація діяльності 

відділу кадрів на підприємстві. Його діяльність нині не є методичною, 

інформаційною, такий відділ не завжди виступає координуючим центром 

управління працівниками, оскільки є структурно відокремленим від 

бухгалтерії, відділу охорони праці та техніки безпеки, які також відіграють 
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велику роль у процесі управління працівниками. Тому фахівці доходять 

висновку, що на практиці відділ кадрів часто не виконує багатьох завдань 

управління персоналом і забезпечення нормальних умов його роботи 

(зокрема, це стосується управління трудовою мотивацією).  

Ефективна система підтримки мотивації персоналу в сучасних умовах 

відноситься не тільки до освітньої підтримки мотиваційних цінностей, а й 

до створення твердих умов виконання обіцяного, чіткого дотримання 

строків реалізації всього комплексу матеріальних і нематеріальних факторів 

мотивації. Для цього мають бути призначені відповідні фахівці. Відповідно, 

обсяг функцій розшириться від питань, що стосуються фіксації і обліку руху 

персоналу, до вироблення стратегічних і тактичних питань кадрової 

політики, формування справедливої системи винагород, управління 

професійним просуванням, вивчення ринку трудових ресурсів тощо [334, 

с. 99–106]. 

3. Проблеми забезпечення трудової дисципліни, що виникають із 

помилкового розуміння потреб сучасного працівника як конкретної 

особистості. Досить часто помилково вважається, що в умовах ринкової 

економіки основним стимулом до дотримання працівником дисципліни 

праці є матеріальний фінансовий стимул. Іноді навіть для тих працівників, 

для яких такий стимул є пріоритетним, помилкове його застосування може 

викликати негативну реакцію працівника чи стимулювати його на 

порушення дисципліни, а сам стимул перетвориться в антистимул. Зокрема, 

фахівці відмічають, що істотним недоліком системи преміювання може 

стати поява антистимулів як наслідок недостатньо продуманого відбору 

стимулів до праці.  

Показник, обраний як стимул, наділі може обернутися антистимулом: 

наприклад, якщо преміювання медичних працівників встановити залежно 

від кількості пацієнтів – найбільш поширеного об'ємного показника роботи 

медичних установ, то у працівників може з'явитися прагнення до зростання 



391 

 

 

кількості хворих; якщо в торговому підприємстві преміювати продавців 

тільки при зростанні товарообігу, то у них може з'явитися прагнення до 

збільшення цін на товари або зростання продажу дорогих товарів. Щоб 

попередити появу антистимулів, застосовуються різні способи, наприклад, 

до системи заохочення включають інші показники, коректують дію 

основного показника [335]. 

Окрім зазначеного питання, слід підкреслити, що із застосуванням 

фінансової заінтересованості працівника виникають й інші проблеми. 

Приміром, фахівці проводять також паралель між проблемами забезпечення 

дисципліни праці в умовах ринкової економіки та недоліками системи 

оплати праці в нашій державі. Одним з основних таких недоліків вважається 

відсутність зв’язку оцінки трудової діяльності з цілями організації та 

налагодженість системи відстеження рівня досягнення цілей як кінцевих 

результатів груп працівників і окремих індивідів [334].  

Тобто в українських реаліях ринкової економіки до сих пір на 

багатьох підприємствах спостерігається дестимулюючий принцип праці 

часів колишнього СРСР: «незважаючи на те, скільки і як оптимально ти 

працюєш – ти отримуєш ту саму заробітну плату». У результаті поширення 

такого принципу працівники зрозуміли, що вони можуть балансувати на 

межі середньої потужності праці і отримувати ту ж саму заробітну плату, 

що, безумовно, негативно відображається на економіці підприємства та 

держави загалом.  

Так, розглядаючи проблеми та шляхи вдосконалення мотивації 

трудової діяльності працівників ВАТ «Володимирецький молочний завод», 

дослідники зауважують, що жодна із розроблених і апробованих на 

практиці систем матеріальної мотивації не змогла таким чином мотивувати 

працівників усіх категорій, щоб вони прагнули до постійного 

самовдосконалення. Тобто учасники виробничого процесу повинні 

самостійно намагатися якнайкраще реалізувати себе у трудовій діяльності 
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для досягнення групового успіху, пов’язаного з цілями та результатами 

діяльності всього підприємства. Із усього розмаїття показників, які 

характеризують результати праці різних категорій працівників, можна 

виокремити три універсальні ознаки: обсяг чи кількість виконаних робіт; 

дотримання термінів виконання робіт або завдань; якість виконаних робіт і 

завдань. Водночас праця характеризується ще й тривалістю робочого часу, 

витраченого на виконання завдань. Природно, не весь робочий час кожного 

виконавця може бути корисно витрачений при виконанні своїх 

функціональних обов’язків, а отже, не весь час входить до вартості кінцевої 

продукції і послуг. Ураховуючи можливості соціального ланцюжка 

виконання завдань (від працівника до працівника) в організації, а також 

цінність такої категорії, як робочий час, є актуальним використання 

універсальної бази методики оцінки результатів праці на основі обліку 

корисності витрат робочого часу. Крім того, мотивуюча дія оплати праці 

спостерігається лише при певному її значенні і до певної межі. А оскільки 

можливості ВАТ у підвищенні заробітної плати обмежені, то мають 

розроблятися спеціальні компенсатори, які б підтримували вмотивованість 

працівників на високому рівні. У цьому зв’язку важлива роль належить 

заходам соціального захисту, задоволенню потреб у спілкуванні, повазі, 

визнанню, самореалізації та ін., які забезпечують гнучке використання 

традиційних способів матеріального стимулювання, орієнтацію на 

конкретного працівника. Це справляє позитивний психологічний вплив на 

працюючого, в його трудовій поведінці починають діяти додаткові мотиви 

[334]. 

На практиці досить часто використовуються радянські методи 

забезпечення дисципліни праці, а саме покарання, додаючи до цього також і 

штрафи за недоліки в роботі. Незважаючи на те, що покарання є важливим 

методом у процесі забезпечення трудової дисципліни на виробництві, воно 

не здатне оптимально врегулювати трудову поведінку працівника, а часто 
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стає причинами плинності кадрів, різного роду конфліктів чи непорозумінь 

між працівником та роботодавцем. Приміром, І.В. Твердова зауважує, що 

практика демонструє, що з класичної організації, в якій об'єктивно 

переважає «каральна» система мотивації, поступово йдуть творчі 

особистості, а залишаються працівники, що орієнтуються на переважно 

найпростіші форми праці [176, с. 101–103]. 

Слід також відзначити недостатній розвиток практики придбання 

найнятим працівником акцій підприємства, на якому він працює (основною 

причиною цього є неналежна організація дивідендної політики). Хоча, на 

нашу думку, в умовах ринкової економіки та соціально-економічної кризи, 

яку ми переживаємо, було б доцільно поширити практику продажу акцій 

працівнику в рахунок заробітної плати, оскільки працівник, який буде 

отримувати і заробітну платню, і дохід, також буде зацікавлений і в 

дотриманні власної дисципліни праці, і в стимулюванні дисципліни праці 

трудового колективу, в якому працює. 

Наведені проблеми застосування заохочень лише частково 

демонструють застарілість вітчизняного законодавства у досліджуваній 

сфері. У той же час, винайдення шляхів вирішення цих та інших проблем 

застосування заохочень на практиці є перспективним напрямком наукових 

досліджень, що є досить актуальним та своєчасним для науки трудового 

права.  

 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Основними проблемами забезпечення дисципліни праці в період 

становлення ринкової економіки в нашій державі є: 1) відсутність 

кваліфікованих менеджерів з питань роботи з трудовим колективом; 

2) практичні бар’єри у забезпеченні впливу фахівців на процес забезпечення 
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дисципліни праці; 3) проблеми забезпечення трудової дисципліни, що 

виникають із помилкового розуміння потреб сучасного працівника як 

конкретної особистості. 

2. Незважаючи на те, що покарання є важливою складовою методу у 

процесі забезпечення трудової дисципліни на виробництві, воно не здатне 

оптимально врегулювати трудову поведінку працівника, а часто стає 

причинами плинності кадрів, різного роду конфліктів чи непорозумінь між 

працівником та роботодавцем. 

3. Сучасні підходи щодо забезпечення дисципліни праці повинні 

базуватися на: 1) забороні примусової праці та утриманні працюючого у 

підневільному стані; 2) повазі та гідному ставленні до працівника незалежно 

від можливої його поведінки. Протиправна поведінка працівника жодним 

чином не може бути підставою для непорядного образливого ставлення до 

нього на роботі; 3) забезпеченні можливості працівника захищати свої 

права, зокрема і шляхом оскарження дій роботодавця до неупередженого 

органу. 

4. На підставі дослідження законодавства Німеччини з питань 

забезпечення дисципліни праці обґрунтовано, що: 1) у Німеччині питання 

внутрішнього трудового розпорядку вирішуються на рівні колективного 

договору та трудового договору; 2) законодавство встановлює правила 

поведінки працівників та роботодавців щодо дисципліни праці виключно як 

правові можливості сторін щодо договірного регулювання питань 

організації праці, передбачаючи державні стандарти з питань 

відповідальності учасників трудових відносин та процедур захисту 

порушених трудових прав. 

5. Трудове законодавство Швейцарії містить більш деталізовані норми 

щодо умов праці порівняно із законодавством Німеччини. Разом із тим, 

швейцарське законодавство характеризується пріоритетністю договірних 

засад регулювання праці за трудовим договором. Забезпечення дисципліни 
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праці подібно до вітчизняного трудового законодавства передбачає 

застосування засобів заохочення за сумлінну та ініціативну працю. 

Відповідальність як негативна складова механізму забезпечення дисципліни 

праці зосереджена на встановленні умов визначення вини працівника та на 

захисті працівника у разі завдання шкоди роботодавцю. При цьому зі 

встановленням мінімальних державних стандартів у сфері праці у 

Швейцарії домінантом у правовому регулюванні праці та забезпеченні 

дисципліни праці виступає індивідуальний трудовий договір. 

6. На підставі аналізу норм Трудового кодексу Франції 

аргументовано, що: 1) французьке трудове законодавство з урахуванням 

історичних національних традицій здійснює регулювання трудових 

відносин та відносин, тісно пов’язаних з ними, у самостійному 

нормативному акті, де окремі положення присвячені регламентації правил 

організації внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах, в 

установах, організаціях; 2) трудове законодавство встановлює чіткі 

обмеження «господарчої влади» роботодавця щодо можливостей включення 

до внутрішніх регламентів положень щодо трудової дисципліни та процедур 

застосування до працівника дисциплінарних стягнень; 3) чинне 

законодавство закріплю прямий зв’язок внутрішніх регламентів стосовно 

організації праці на підприємстві з колективними угодами та договорами, 

які застосовуються у конкретного роботодавця; 4) порівняно із вітчизняним 

законодавством працівникам у Франції надано більше процесуальних 

гарантій щодо захисту своїх прав при прийнятті роботодавцем рішення про 

притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, зокрема це 

можливість переставляти свої інтересу у супроводі одного із членів 

трудового колективу, обраного працівником самостійно; 5) щодо строків 

застосування дисциплінарних стягнень, то у Франції цей строк 

обліковується через два дні від дня вчинення дисциплінарного проступку, а 

санкція застосовується не пізніше ніж через місяць після визначеної дати 
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зустрічі з керівником для з’ясування обставин справи. Дисциплінарне 

стягнення не може бути застосовано після завершення двомісячного терміну 

з моменту, коли дисциплінарний проступок став відомим роботодавцю; 6) у 

діючих нормах трудового права чітко прослідковується регулювання 

дисципліни праці за принципом єдності та диференціації; 7) захищаючи 

працівника, законодавець зобов’язав суди при розгляді індивідуальних 

трудових спорів у разі сумнівів надавати перевагу інтересам працівника. 

Процедура вирішення індивідуальних трудових спорів, які виникли у 

зв’язку із застосуванням до працівника дисциплінарної відповідальності, 

передбачає розгляд таких спорів у спеціалізованих судах з трудових спорів 

− прюдомальний суд. 

7. Механізм забезпечення дисципліни праці у країнах із розвиненою 

економікою включає в себе: 1) регламентацію мінімальних стандартів у 

сфері праці; 2) правові обмеження щодо притягнення до відповідальності 

працівників за невиконання або неналежне виконання ними своїх трудових 

обов’язків; 3) множинність способів захисту прав працівника з боку 

незалежних органів; 4) процесуальні гарантії для працівників при 

накладанні на них дисциплінарних стягнень; 5) договірні засади 

регулювання трудових відносин, зокрема у частині забезпечення 

дисципліни праці. З цією метою широкого застосування набувають 

колективні договори та індивідуальні трудові договори. 

8. Забезпечення дисципліни праці у країнах з розвиненою ринковою 

економікою має базуватися щонайменше на таких ключових принципах: 

верховенства права; юридичної рівності сторін трудового договору; 

пріоритету локального та індивідуального регулювання дисципліни праці; 

визначеності способів захисту прав учасників трудових відносин; 

змагальності при доведенні своєї позиції, на які посилається сторона у 

спорі, обґрунтовуючи вимоги до іншої сторони трудового договору. 
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9. Відсутність деталізованих нормативних приписів у зарубіжному 

законодавстві з питань організації праці та зосередження уваги на угоді 

сторін трудового договору свідчить і про правові можливості 

індивідуалізації умов праці кожного окремого працівника, що не виключає 

можливостей застосування до нього дисциплінарних санкцій. Разом із тим, 

індивідуалізацію умов праці у частині внутрішнього розпорядку не можна 

трактувати як несправедливість, а навпаки, свобода трудового договору 

доводить закріплення єдиної рівної міри свободи як працівників, так і 

роботодавця. Міжнародне, європейське та національне (німецьке, 

швейцарське, французьке) трудове законодавство вирізняється 

децентралізацією правового регулювання праці загалом та дисципліни праці 

зокрема. Це, у свою чергу, доводить пріоритет локального та 

індивідуального регулювання дисципліни праці.  

10. Ні у КЗпП України, ні у проекті Трудового кодексу України не 

розроблено і не закріплено дефініції поняття «дисципліна праці», у зв’язку з 

чим запропоновано викласти її у такій формі:  

«1. Дисципліною праці є обов'язкове для всіх учасників колективної 

праці добровільне дотримання правил трудової поведінки, підпорядкування 

наказам (розпорядженням) роботодавця, його уповноважених 

представників, що базуються на правилах внутрішнього трудового 

розпорядку, колективному договорі, угодах, локальних нормативних 

правових актах, трудовому договорі і не суперечать національним нормам 

чинного законодавства. 

2. Дотримання дисципліни праці є найбільш можливим тоді, коли 

роботодавцем створені необхідні організаційні та економічні умови для 

нормальної високопродуктивної роботи, зокрема забезпечено трудову і 

виробничу дисципліну, нормальне психологічне середовище в колективі». 

11. Поєднання методів і способів забезпечення дисципліни праці 

відповідальною особою може бути за своєю природою: 1) імперативним. 
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Тобто обов’язок такого комбінування виходить із правової сутності 

конкретного методу, засобу або ж таке передбачається законодавством 

(прямо чи побічно); 2) диспозитивним. Тобто роботодавець та інша 

повноважна особа можуть на власний розсуд визначати потребу у 

комбінуванні тих чи інших методів і засобів забезпечення дисципліни праці 

на підприємстві. 

12. У сучасних умовах питання комбінування матеріальних і 

моральних засобів забезпечення дисципліни праці набуває все більшої 

актуальності, головним чином, зважаючи на становлення в нашій державі 

ринкової економіки, виходячи з наслідків світової економічної кризи та 

відсутності стабільності на ринку праці.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми – вдосконалення правового механізму забезпечення 

дисципліни праці в умовах ринкової економіки та вироблення на цій основі 

відповідної концепції. На підставі проведеного дослідження сформульовано 

ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення 

поставленої мети, основними з яких є такі: 

1. Основними етапами становлення інституту дисципліни праці у 

вітчизняному законодавстві є: 1) локальна регламентація (з 1835 року до 

середини ХІХ століття) – регулюванням дисципліни праці займався сам 

роботодавець; 2) централізація регламентації дисципліни праці (з другої 

половини ХІХ століття до 1917 року) – переважне право встановлювати 

загальні правила і стандарти регулювання дисципліни праці переходить до 

законодавця; 3) подальша централізація регламентації дисципліни праці (з 

1917 до 1945 року) – відбулось значне піднесення значення інституту 

дисципліни праці, однак у формі засобу підтримки тоталітарного режиму 

радянської влади; 4) лібералізація у регулюванні дисципліни праці (з 1945 

до 1971 року) – поступова зміна концептуальних підходів до феномену 

праці, що було пов’язано із лібералізацією трудового права в УРСР та 

союзних республіках; 5) поєднувальна регламентація (з 1971 до 1991 року) – 

крок до надання права керівникам підприємств на локальному рівні 

врегульовувати питання дисципліни праці, а на всесоюзному рівні було 

остаточно декриміналізовано дисциплінарні правопорушення; 

6) демократизація регламентації обов’язку дотримання дисципліни праці (з 

1991 року і до нині), пов'язаний з розвитком нових форм зайнятості в 

сучасних економічних умовах. 

2. Поняття «трудова дисципліна» потрібно розуміти як один із 

основних інститутів трудового права; сукупність загальних та спеціальних 
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законодавчих та/або договірних правил (правила внутрішнього трудового 

розпорядку, колективний договір, трудовий договір чи контракт та низка 

інших локальних нормативно-правових актів, що не суперечать 

національним нормам чинного законодавства), норм, стандартів поведінки 

працівників, які підлягають чіткому і усвідомленому дотриманню та 

визначають права і обов’язки суб’єктів трудових правовідносин, порядок їх 

взаємодії у процесі праці, а разом із тим заохочення та заходи впливу за 

невиконання або порушення встановлених правил поведінки. 

3. Забезпечення дисципліни праці – це комплекс правових, 

економічних та психологічних заходів стимулювання належного 

(добросовісного) виконання усіма учасниками колективної праці не 

заборонених чинним законодавством та передбачених трудовим договором 

чи контрактом та правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

груповими чи персональними інструкціями трудових обов’язків у спосіб, 

форму та у термін, передбачені відповідною нормою, виконувати яку 

погодився такий учасник (норми трудового договору чи контракту і 

локальної правотворчості) або яку він змушений виконувати (норми 

чинного законодавства, які, приміром, зобов’язують суб’єкта утримуватися 

від певних діянь). 

4. Класифіковано основні причини порушення дисципліни праці на: 

1) виробничо-технологічні (недостатні знання працівника щодо стандартів і 

технології виробництва або відсутність таких знань взагалі; природна 

неуважність працівника чи неуважність у силу великих навантажень на 

нього, що спричиняє перевтому; недоліки виховної роботи, яку проводять 

роботодавець, адміністрація чи уповноважені особи, тощо); 

2) організаційно-трудові (об’єктивний чи суб’єктивний недолік 

інформованості працівників про графік роботи; відсутність належного 

контролю, недостатньо чітко прописаний організаційний порядок та слабке 

нормування праці, невисока напруженість; інші); 3) адміністративно-карні 



401 

 

 

(недоліки системи безпеки; соціально-економічні фактори; правовий 

нігілізм або недостатні знання керівників у певних правових питаннях); 

4) організаційно-етичні (корисливий інтерес працівника; особисті неприязні 

стосунки, образи між працівниками чи працівниками та роботодавцем 

тощо). 

5. Сучасний механізм забезпечення дисципліни праці являє собою 

комплекс юридичних, економічних та психологічних методів впливу на 

працівника, що характеризується стимулюванням його до дотримання ним 

дисципліни праці. Основними складовими такого механізму є: 1) вплив 

нормотворчої діяльності (забезпечується нормативно-правовими актами); 

2) вплив адміністративних процедур та внутрішніх і зовнішніх заходів; 

3) громадський вплив. 

6. Економічні засоби забезпечення дисципліни праці поділяються на: 

1) прямі економічні засоби, які прямо виражаються у формі грошових 

доходів, що пов'язуються із трудовою діяльністю працівника; 

2) опосередковані економічні засоби, що є стратегічними, тобто економічна 

вигода від яких для працівника може настати в короткочасній чи 

довгостроковій перспективі. 

Економічні засоби забезпечення дисципліни праці можна розглядати у 

двох протилежних формах: 1) забезпечення дисципліни праці за допомогою 

позитивних економічних засобів (фіксованість заробітної плати; пайове 

партнерство чи інша форма участі у прибутках підприємства; премії та 

надбавки; ріст знижок на отримання послуг чи товарів); 2) забезпечення 

дисципліни праці за допомогою негативних економічних засобів 

(зменшення заробітної платні чи позбавлення премій, надбавок та інших 

фінансових заохочень; матеріальна відповідальність компенсаційного 

характеру). 

7. Основними завданнями організаційних заходів забезпечення 

трудової дисципліни є: 1) розподіл праці на підприємстві (розмежування 
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діяльності працівників у процесі здійснення колективної праці, спільного 

виготовлення продукції та/або надання певних послуг, що реалізується в 

результаті нормативної регламентації технологічного, функціонального, 

професійного та кваліфікаційного розподілу праці); 2) кооперація праці 

(об'єднання різних за своєю специфікою видів робіт та трудових процесів у 

стійку систему трудо-правових відносин з метою отримання позитивного 

кінцевого результату від спільної праці). 

8. Впровадження організаційних заходів забезпечення трудової 

дисципліни передбачає: 1) вивчення усіх факторів, які негативно чи 

позитивно впливають на трудову діяльність працівників та їх робочий час, а 

також прогресивного досвіду конкурентів на ринку (чи інших підприємств) 

у рамках питання забезпечення дисципліни праці працівників шляхом 

застосування організаційних заходів; 2) формування виправданих, 

обґрунтованих та оптимальних прийомів і методів виконання трудових 

функцій працівниками одноосібно та колективно, а також їх нормативне 

оформлення; 3) прийняття нормативних актів, що регламентують належне 

виконання працівниками своїх трудових функцій та результат такої 

діяльності; 4) перевірка та обґрунтоване уточнення регламентованих норм; 

5) здійснення контролю за дотриманням працівниками правил і стандартів 

дисципліни праці та побудова організаційних структур керівництва 

підприємством. 

9. Ефективна реалізація організаційних заходів забезпечення 

дисципліни праці можлива лише у процесі формування оптимальних 

виробничих та економічних нормативів праці, якщо при цьому будуть 

враховувати питання врегулювання таких проблем: 1) своєчасне виконання 

трудових функцій (організаційні заходи забезпечення дисципліни у часі, 

просторове забезпечення дисципліни); 2) місце виконання трудових 

функцій (організаційні заходи забезпечення дисципліни на місці, певній 

території); 3) дбайливе ставлення до обладнання, інструментів, оснащення 
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та інших матеріальних цінностей підприємства під час безпосереднього 

виконання трудових функцій чи в інший час; 4) точне виконання своїх 

трудових функцій, розпоряджень і вказівок керівного персоналу. 

10. Метод виховання у забезпеченні трудової дисципліни передбачає 

комплекс правових, економічних, педагогічних та психологічних способів, 

які застосовуються до працівника (чи кандидата на заміщення вакантної 

посади, для допущення заміщення якої йому потрібно пройти спеціальну 

підготовку, інструктаж, тренінги і т. п.) для того, щоб у майбутньому він, 

виконуючи свої трудові функції, не вчиняв порушення дисципліни праці. 

Водночас методом перевиховання у забезпеченні трудової дисципліни є 

аналогічний комплекс зазначених способів щодо працівника з метою 

переконання його в тому, що порушення дисципліни праці, яке він допустив 

раніше, є негативним явищем, прояв якого може виражатись у різних 

непозитивних наслідках для нього. 

11. Заохочення як ефективний інструмент забезпечення дисципліни 

праці є специфічним методом матеріального та/або морального 

стимулюючого характеру впливу на свідомість і, відповідно, поведінку 

працівника, що виражається у наданні працівнику додаткових благ, пільг та 

переваг порівняно з іншими працівниками (в окремих випадках абсолютне 

або ж часткове звільнення від певних трудових обтяжень) внаслідок 

дотримання ним трудової дисципліни та якісного і добровільного виконання 

трудових обов’язків, що заслуговує на особливу позитивну увагу. 

Основною метою застосування заохочення до працівника є виконання 

ролі внутрішнього і зовнішнього стимулу в поведінці індивіда, тобто 

застосовування заходів заохочення, що зумовлює середовище, в якому 

забезпечується не лише якісна і продуктивна праця, а й дисципліна праці, 

що зумовлює таку якісну та продуктивну працю. 

Основними видами трудових заохочень є наступні правові 

заохочення: 1) за юридичним змістом: матеріальні, організаційні та 
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моральні; 2) за територією поширення: загальнодержавні, регіональні та 

локальні; 3) за ознакою самостійності: первинні та вторинні; 4) за критерієм 

суб’єкта заохочення: індивідуальні та колективні. 

12. Підстави для застосування заходів заохочення напряму пов’язані із 

законодавчо обумовленою ієрархією нормативно-правових актів, тому їх 

можна поділити наступним чином: 1) передбачені законодавчими актами та 

загальними принципами права; 2) передбачені підзаконними нормативно-

правовими актами; 3) передбачені локальними нормативно-правовими 

актами; 4) передбачені умовами трудового договору. 

Основними умовами та ознаками застосування заходів заохочення 

можна назвати: 1) застосовуються до суб’єктів заохочення; 

2) застосовуються лише за наявності певної заслуги працівника; 

3) застосовуються лише з урахуванням добровільності заохочувальної 

поведінки (хоча така «добровільність» є умовною); 4) базуються на 

правилах процедурності; 5) застосовуються лише у такому вигляді, що 

передбачений у правилах внутрішнього розпорядку підприємства; 6) інколи 

застосовуються лише із попереднім погодженням даного факту із 

профспілкою (за наявності їх згоди); 7) застосовуються лише до тих 

працівників, які не притягалися до дисциплінарної відповідальності, а якщо 

і притягались, то така відповідальність на момент застосування заохочення 

погашена; 8) застосовуються лише з урахуванням принципів 

справедливості, об’єктивності та недискримінації.  

13. Дисциплінарна відповідальність як один із методів забезпечення 

дисципліни праці реалізується у трудових відносинах та спричиняє зміну 

правового становища працівника на певний проміжок часу (строк дії 

дисциплінарного стягнення), виражається в осуді протиправної поведінки 

працівника і є мірою негативного характеру у формі вилучень, обмежень та 

обтяжень особистого, організаційного і майнового характеру. 
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Під дисциплінарним проступком необхідно розуміти винні 

протиправні дії або бездіяльність працівника, що знаходяться у причинно-

наслідковому зв’язку із невиконанням або неналежним виконанням 

покладених на нього трудовим договором та законодавством трудових 

обов’язків.  

14. Результатом застосування до працівника дисциплінарних стягнень 

є негативні правові наслідки, застосувати які має право лише орган, 

наділений відносно даного працівника правом прийому на роботу. 

Негативні правові наслідки дисциплінарних стягнень мають три форми − 

особисту, організаційну та майнову, однак не всі види дисциплінарних 

стягнень реалізуються одразу у всіх правових формах. Їх правове 

застосування є індивідуальним і у певній мірі залежить від 

правосуб’єктності працівника, зокрема для окремих категорій працівників 

застосовується спеціальна дисциплінарна відповідальність, що зумовлює 

специфіку негативних правових наслідків притягнення їх до 

відповідальності.  

Безповоротні дисциплінарні стягнення передбачають міру впливу на 

порушника трудової дисципліни, виражену в невідновлювальних 

негативних правових наслідках.  

15. До актуальних проблем дисциплінарної відповідальності в 

сучасних умовах належать такі: 1) правова невизначеність можливостей 

розширення обсягів трудових обов’язків, за невиконання чи неналежне 

виконання яких працівник зазнає дисциплінарних стягнень. Супутньою з 

цим проблемою є відсутність адекватного нормування праці, що може 

призвести до зловживань з боку роботодавців їх правами застосовувати 

дисциплінарні стягнення до працівників; 2) відсутність громадського 

контролю з правом ініціювати дисциплінарні провадження стосовно 

керівників та працівників із владними повноваженнями у разі порушення 

ними своїх трудових обов’язків; 3) відсутність дієвої роботи з боку 
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профспілок у частині захисту трудових прав та інтересів працівників, що у 

певній мірі знижує гарантування трудових прав працівників усіх категорій; 

4) потребують уточнення фактичні підстави дисциплінарної 

відповідальності, де окреме місце займають проблеми зловживання 

трудовими правами та перевищення прав. 

16. Підтримання дисципліни праці досягається за рахунок як 

тимчасового звуження прав працівника через застосування заходів 

дисциплінарного впливу, так і шляхом їх комбінування із заохоченням як 

одним із найдієвих методів забезпечення дисципліни праці. Їх поєднання 

комплексно впливає на волю працівника з метою його виховання. При 

цьому виховна функція дисциплінарної відповідальності в сучасних умовах 

ринкової економіки є основною, бо саме на забезпечення правопорядку у 

сфері праці та спонукання працівників до свідомого сумлінного ставлення 

до своїх трудових обов’язків вона спрямована. 

17. Сучасні підходи до забезпечення дисципліни праці у розвинених 

країнах світу базуються на пріоритеті прав людини і забороняють 

примусову працю та будь-яке утримання працюючого у підневільному 

стані. Незалежно від поведінки працівника всі заходи, які застосовуються з 

метою забезпечення дисципліни праці, ґрунтуються на повазі та гідному 

ставленні до працівника.  

Положення низки міжнародних актів та нормативних актів 

Європейського Союзу надають правову можливість країнам врегулювати ті 

чи інші відносини у сфері праці з урахуванням національних традицій та 

практики застосування законодавства. Верховенство права є базовим 

принципом регулювання праці загалом та дисципліни праці і 

дисциплінарної відповідальності зокрема. 

18. Законодавство Німеччини з питань забезпечення дисципліни праці 

характеризується тим, що питома вага питань внутрішнього трудового 

розпорядку вирішується на рівні колективного договору та трудового 
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договору. Законодавство встановлює правила поведінки працівників та 

роботодавців щодо дисципліни праці виключно як правові можливості 

сторін щодо договірного регулювання питань організації праці, 

передбачаючи державні стандарти з питань відповідальності учасників 

трудових відносин та процедур захисту порушених трудових прав. 

Трудове законодавство Швейцарії містить більш деталізовані норми 

щодо умов праці, порівняно із законодавством Німеччини. Разом із тим, 

швейцарське законодавство характеризується пріоритетністю договірних 

засад регулювання праці за трудовим договором. Забезпечення дисципліни 

праці, подібно до вітчизняного трудового законодавства, передбачає 

застосування засобів заохочення за сумлінну та ініціативну працю. 

Відповідальність, як негативна складова механізму забезпечення 

дисципліни праці, зосереджена на певних умовах визначення вини 

працівника та на захисті працівника у разі завдання шкоди роботодавцю. 

Встановлюючи мінімальні державні стандарти у сфері праці, у Швейцарії 

домінантом у правовому регулюванні праці та забезпеченні дисципліни 

праці виступає індивідуальний трудовий договір. 

У питаннях забезпечення дисципліни праці Трудовий кодекс Франції 

закріплює прямий зв’язок внутрішніх регламентів стосовно організації 

праці на підприємстві з колективними угодами та договорами, які 

застосовуються у конкретного роботодавця. Порівняно із вітчизняним 

законодавством, працівникам у Франції надано більше процесуальних 

гарантій щодо захисту своїх прав при прийнятті роботодавцем рішення про 

притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, зокрема це 

можливість представляти свої інтереси у супроводі одного із членів 

трудового колективу, обраного працівником самостійно. Строк 

застосування дисциплінарних стягнень у Франції визначений у кодексі та не 

може бути змінений за угодою сторін. Правове забезпечення дисципліни 

праці, за законодавством Франції, базується на принципі єдності та 
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диференціації. Процедура вирішення індивідуальних трудових спорів, які 

виникли у зв’язку із застосуванням до працівника дисциплінарної 

відповідальності, передбачає розгляд таких спорів у спеціалізованих судах з 

трудових спорів – прюдомальному суді. Захищаючи працівника, 

законодавець зобов’язав суди при розгляді індивідуальних трудових спорів 

у разі сумнівів надавати перевагу інтересам працівника.  
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