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АНОТАЦІЯ 

 

Падалка А.О. Проблеми правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. Київ, 2019. 

У дисертації комплексно досліджено проблеми правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Розглянуто поняття та 

сутність внутрішнього трудового розпорядку, розкрито його правову 

природу та охарактеризовано зміст. З’ясовано ретроспективу даного 

правового явища, а також здійснено порівняльно-правовий аналіз 

трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку. 

Обґрунтовано, що дисципліна праці – це загальновизначена нормами 

моралі та нормативно-правовими актами модель взаємовідносин працівника 

та роботодавця, яка має свою індивідуальну особливість у залежності від 

специфіки діяльності відповідного підприємства, установи, організації, що 

вимагає чіткого виконання трудових завдань та функцій при належному рівні 

реалізації прав та свобод сторін правовідносин. 

Вказано, що генезис становлення та розвитку внутрішнього 

трудового розпорядку показав, наскільки повільно відбувалося 

формування даного правового інституту, яким його знають зараз. 

Фактично всі суттєві зміни, що відбулися у сфері правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, варто пов’язувати із прийняттям 

нормативно-правових актів щодо регулювання сфери трудових відносин. 

Поступовий, але від цього не менш прогресивний розвиток внутрішнього 

трудового розпорядку в Україні ще в останнє десятиліття існування СРСР 

дещо призупинився. За роки незалежності України сфера трудових 
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відносин зазнала зовсім незначних змін і потребує реформування. Сучасне 

світове співтовариство занадто стрімко розвивається, а тому ігнорувати 

можливості розвитку трудової сфери – значить приректи себе на постійне 

прогресуюче відставання в цій складній гонці технологій. Міжнародний 

ринок праці все більше стає орієнтованим на невиробничі галузі 

господарства, а тому Україні слід реформувати загальні правила 

внутрішнього трудового розпорядку шляхом адаптування до тих вимог, які 

пропонує нам світовий ринок праці. 

Встановлено, що підставами накладення дисциплінарного стягнення у 

формі догани або звільнення за одноразове (або систематичне) порушення 

трудової дисципліни або правил внутрішнього трудового розпорядку є: 

1) допущення працівником невиконання чи неналежного виконання трудових 

обов’язків згідно із дисциплінарним статутом або правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, тобто вчинення конкретного проступку 

дисциплінарного характеру; 2) протиправність діяння. 

Відмічено, що стосовно окремих категорій працівників діють 

спеціальні нормативні акти, які регулюють особливості дисципліни в 

державних органах чи спеціалізованих організаціях, методи її забезпечення, 

специфічні заохочення за працю і особливий порядок застосування 

дисциплінарних стягнень (для суддів, прокурорів, адвокатів, державних 

службовців, посадових осіб тощо). До таких актів можна віднести наступні: 

Закон України «Про державну службу», Закон України «Про судоустрій і 

статус суддів» та інші. Отже, основною та найбільш вагомою ознакою, що 

вказує на різноманітність досліджуваних категорій, виступає сфера їх дії: 

якщо правила внутрішнього трудового розпорядку покликані забезпечувати 

ефективне виробництво шляхом регулювання правовідносин всіх 

працівників, то трудова дисципліна у формі статутів та положень стосується 

здебільшого їх окремих категорій. 

Розроблено структуру та складові елементи внутрішнього трудового 

розпорядку. Визначено специфіку способів правового регулювання 
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внутрішнього трудового розпорядку. Проведено теоретико-правовий аналіз 

способів забезпечення внутрішнього трудового розпорядку. 

Охарактеризовано форми правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку. Проаналізовано механізм правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Вказано, що структура внутрішнього трудового розпорядку – це 

об’єктивно впорядкована система (сукупність) взаємозалежних і 

взаємопов’язаних структурних елементів, а саме: різноманітних юридичних 

засобів, способів, принципів, форм і явищ, за допомогою яких забезпечується 

правове регулювання відносин, що складають предмет трудового права на 

локальному рівні (на підприємстві, в установі та організації), з метою 

створення умов для належного здійснення процесу праці. 

Ознаками структури внутрішнього трудового розпорядку є такі: 1) вона 

об’єктивно існує; 2) включає складові елементи – структурні одиниці, які 

знаходяться між собою в тісному взаємному зв’язку; 3) є впорядкованою 

системою і побудована за певними правилами; 4) її складовими є 

різноманітні юридичні засоби, принципи, форми та явища, за допомогою 

яких забезпечується регулюючий вплив на відповідні суспільні відносини; 

5) виникає у сфері правового регулювання процесу праці на локальному 

(місцевому) рівні, тобто на конкретному підприємстві, в установі або 

організації. 

Робочий час як елемент внутрішнього трудового розпорядку – це 

визначений законодавством, колективним та трудовим договором проміжок 

часу (норма праці), протягом якого на працівника поширюється дія правил 

внутрішнього трудового розпорядку і він повинен виконувати трудову 

функцію в обумовленому місці. 

Локальний нормативно-правовий акт як прояв способу правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку – це підзаконний акт, де 

закріплені обов’язкові правила поведінки для працівників та роботодавців, 

який приймається уповноваженою особою у порядку, визначеному 
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законодавчими актами України, і регулює трудові відносини, що 

складаються в процесі праці на підприємстві, в установі або організації. 

Наголошено, що до форм (джерел) внутрішнього трудового розпорядку 

потрібно віднести наступні: 1) системність – всі форми (джерела) 

розташовані за певною ієрархією і знаходяться між собою в тісному зв’язку 

та взаємодії, що і забезпечує їх регулюючий вплив; 2) особливий порядок їх 

прийняття – відмінна процедура прийняття нормативних актів 

централізованого і локального рівня; 3) специфіка суб’єктів правотворчості – 

держава, її компетентні органи, роботодавці тощо; 4) нормативний характер 

приписів – закріплення загальних і обов’язкових для всіх суб’єктів відносин, 

що виникають у сфері внутрішнього трудового розпорядку, правил 

поведінки; 5) особливості способів забезпечення нормативних приписів, які 

містяться в таких формах (джерелах), – настання позитивної або негативної 

юридичної відповідальності. 

Констатовано, що затвердження правил внутрішнього трудового 

розпорядку є надзвичайно важливим та потрібним, оскільки це дозволить: 

1) встановити чіткі правила взаємовідносин працівників та адміністрації 

підприємства, установи та організації; 2) підтримувати дисципліну праці 

працівників та створити систему заохочень для їх продуктивнішої праці; 

3) встановити чітке коло повноважень працівника, завдяки чому він 

раціонально використовуватиме свій робочий час. 

Надано наступне визначення гарантій внутрішнього трудового 

розпорядку – це система норм права, які встановлюють певні вимоги до 

поведінки суб’єктів трудових правовідносин та діяльності цих суб’єктів, що 

забезпечуються санкціями і спрямовані на безперешкодну реалізацію, 

охорону та захист трудових прав працівника, пов’язаних із прийняттям на 

роботу, звільненням, визначенням обсягу прав та обов’язків працівника, 

визначенням робочого часу та регламентуванням його використання, часом 

відпочинку, умовами та видами заохочення працівників за сумлінну працю й 

відповідальністю за порушення трудової дисципліни. 
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Відповідальність за порушення правових норм внутрішнього 

трудового розпорядку – це один із видів юридичної відповідальності та 

підвидів трудової відповідальності, що встановлена законом України. 

Вона, як і трудова відповідальність, ґрунтується на принципах 

справедливості, законності, невідворотності, доцільності, обґрунтованості 

та гуманізму. Основною підставою для притягнення працівника до 

юридичної відповідальності за порушення норм внутрішнього трудового 

розпорядку є вчинення ним трудового правопорушення. Трудовим 

правопорушенням слід вважати винне, протиправне діяння (дію або 

бездіяльність), яке полягає у невиконанні або ж неналежному виконанні 

працівником своїх трудових обов’язків. 

Розкрито міжнародно-правове та локальне регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку. Наведено класифікацію гарантій внутрішнього 

трудового розпорядку, досліджено особливості юридичної відповідальності за 

порушення внутрішнього трудового розпорядку. Здійснено аналіз проблем і 

недоліків правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

Висвітлено аспект вдосконалення правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, в тому числі на основі позитивного зарубіжного досвіду. 

Зазначено, що роботодавець і працівники організації, їхні 

представники, спільно розробляючи та приймаючи правила внутрішнього 

трудового розпорядку, рівною мірою зобов’язані виконувати положення 

цього документа. Відповідно, договірне встановлення таких правил лише 

підтверджує: 1) рівність працівника і роботодавця при формулюванні і 

встановленні положень внутрішнього трудового розпорядку; 2) можливість 

змінювати правила внутрішнього трудового розпорядку за волею сторін 

трудового договору; 3) можливість визначення конкретних особливостей і 

умов праці працівників, можливість вчасно реагувати на зміни у трудовому 

законодавстві в умовах його постійного реформування. 

Зауважено, що недоліком чинного трудового законодавства є те, що в 

ньому закріплюється обов’язковість так званих «типових» правил 
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внутрішнього трудового розпорядку, які не враховують особливості умов 

праці, право реалізації здатності до праці, важкі, небезпечні умови праці, що 

можуть впливати на стан дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку працівниками, а також специфіку діяльності конкретного 

підприємства. На думку автора, такі правила повинні бути не «типовими», а 

«примірними». Ще один недолік правового регулювання правил 

внутрішнього трудового розпорядку полягає в тому, що в трудовому 

законодавстві не закріплено права роботодавця відмовити працівнику у 

прийнятті на роботу, який не погоджується із встановленими на підприємстві 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо такі мають узгоджену 

з іншими працівниками форму. Право працівників на інформацію станом на 

сьогодні обмежується роз’ясненням роботодавцем умов праці, правил 

техніки безпеки і охорони праці, повідомлення ж про зміни у правилах 

внутрішнього трудового розпорядку, як правило, відсутні.  

Вказано, що найбільш проблемним є встановлення правил 

внутрішнього трудового розпорядку при аутстафінгу та аутсорсингу, адже 

виникає питання, який з декількох роботодавців буде їх встановлювати із 

відповідними працівниками. Відповідь на дане питання ґрунтується на тому, 

що диференціація правового регулювання праці за такими факторами, як 

розташування місця виконання роботи поза місцем знаходження 

роботодавця, здійснення трудової функції поза рамками колективу 

працівників, встановлення мобільного робочого місця (дистанційна праця) та 

здійснення трудової діяльності в індивідуальному порядку, у тому числі в 

режимі неповного робочого часу, не може бути підставою для виключення 

зазначених відносин із сфери дії норм трудового права. Відповідно, в 

кожному конкретному випадку правила внутрішнього розпорядку 

носитимуть особливий, підлаштований під певну конкретну сферу характер. 

Виокремлено наступні структурні компоненти правил внутрішнього 

трудового розпорядку, а саме: 1) про організацію робочих відносин усередині 

підприємства, установи, організації; 2) про взаємні обов’язки працівників і 
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адміністрації; 3) про надання відпусток; 4) про відрядження співробітників; 

5) про внутрішній режим підприємства тощо. У правилах необхідно 

відобразити особливості специфіки діяльності підприємства, організації, 

установи чи фізичної особи. У цьому локальному акті слід також закріпити 

регламент щодо максимальної кількості ситуацій, які виникають у процесі 

господарської діяльності компанії. 

Резюмовано наступні шляхи запозичення позитивного досвіду 

Німеччини в частині регулювання внутрішнього трудового розпорядку: 

1) чітке закріплення прав і обов’язків працівників і роботодавців на 

централізованому рівні; 2) втілення в законодавстві принципу «взаємної 

довіри» працівника і роботодавця; 3) встановлення заборони вивішувати на 

дошці оголошень накази про стягнення, що містять прізвища працівників і 

характер порушень ними правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Механізм реалізації даних шляхів можливий за умови прийняття Трудового 

кодексу України. 

Ключові слова: трудові права, правове регулювання, працівник, 

роботодавець, внутрішній трудовий розпорядок, трудове законодавство, 

трудова дисципліна, механізм забезпечення правового регулювання. 

 

SUMMARY 

Padalka A.О. Problems of legal regulation of internal labor regulations in 

Ukraine. – The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 

2019. 

In the dissertation complex problems of legal regulation of internal labor 

regulations are investigated. The concept and essence of internal labor regulations 

are considered, its legal nature is revealed and its content is characterized. A 
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retrospective of this legal phenomenon was found out, as well as comparative legal 

analysis of labor discipline and internal labor regulations. 

It is substantiated that the discipline of labor is generally defined by the 

norms of morality and normative legal acts the model of the relationship between 

the employee and the employer, which has its own individual feature, depending 

on the specifics of the activity of the respective enterprise, institution, organization, 

which requires a clear performance of labor tasks and functions at the proper level 

of implementation rights and freedoms of legal relations. 

It is indicated that the genesis of the formation and development of internal 

labor regulations showed how slowly the formation of this legal institute, which it 

knows now, took place. In fact, all significant changes that have taken place in the 

field of legal regulation of internal labor regulations should be associated with the 

adoption of regulatory legal acts on the regulation of the field of labor relations. 

Gradual, but not less progressive development of the internal labor regulations in 

Ukraine has been somewhat suspended in the last decade of existence of the 

USSR. During the years of Ukraine's independence, the sphere of labor relations 

has undergone very slight changes and needs reform. The modern world 

community is developing too fast and, therefore, ignoring the possibilities of 

developing the labor sphere - is to condemn itself to a constantly progressive 

backlog in this complicated race of technologies. The international labor market is 

increasingly focused on non-productive sectors of the economy, and therefore 

Ukraine should reform the general rules of internal labor regulations by adapting to 

the requirements that are offered to us by the world labor market. 

Found that the grounds for imposition of a disciplinary sanction in the form 

of reprimand or dismissal for a one-time (or systematic) violation of labor 

discipline or rules of internal labor regulations are: 1) the admission of a worker to 

failure or improper performance of labor duties in accordance with a disciplinary 

statute or rules of internal labor regulations, that is, the commission of a particular 

offense of a disciplinary nature; 2) wrongful act. 
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It is noted that special categories of employees have specific regulations that 

regulate the peculiarities of discipline in state bodies or specialized organizations, 

methods of providing it, specific incentives for work and special procedures for the 

application of disciplinary penalties (for judges, prosecutors, lawyers, civil 

servants, officials etc). Such acts include the following: the Law of Ukraine "On 

Civil Service", the Law of Ukraine "On the Judiciary and the Status of Judges" and 

others. Consequently, the main and most significant feature indicating the diversity 

of the categories under study is the scope of their actions: if the rules of the internal 

labor code are intended to ensure effective production by regulating the legal 

relationships of all employees, the labor discipline in the form of statutes and 

regulations concerns, in most cases, their separate categories. 

The structure and components of internal labor regulations are developed. 

Specifics of methods of legal regulation of internal labor regulations are 

determined. A theoretical and legal analysis of ways to ensure internal labor 

regulations is carried out. A description of the forms of legal regulation of internal 

labor regulations has been carried out. The mechanism of legal regulation of 

internal labor regulations is analyzed. 

It is specified that the structure of internal labor regulations is an objectively 

organized system (set of) interdependent and interconnected structural elements, 

namely: various legal means, methods, principles, forms and phenomena, by 

means of which the legal regulation of relations is made. the subject of labor law at 

the local level (at the enterprise, in the institution and organization), in order to 

create conditions for the proper implementation of the labor process. 

The signs of the structure of internal labor regulations are as follows: 1) it 

objectively exists; 2) includes the constituent elements - structural units, which are 

in close mutual communication; 3) is an ordered system and built according to 

certain rules; 4) its components are various legal means, principles, forms and 

phenomena, through which regulative influence on the corresponding social 

relations is provided; 5) arises in the field of legal regulation of the labor process at 

the local (local) level, that is, at a particular enterprise, institution or organization. 
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Working time as an element of internal labor regulations is defined by the 

legislation, collective and labor agreement, the period of time (the norm of labor), 

during which the employee is subject to the rules of internal labor regulations, and 

he must perform a labor function in a specified place. 

Local normative legal act as a manifestation of the way of legal regulation of 

internal labor regulations - is a by-law, which establishes mandatory rules of 

conduct for employees and employers, which is adopted by an authorized person in 

accordance with the procedure established by the legislative acts of Ukraine, and 

regulates labor relations, which are formed in the labor process at the enterprise, 

institution or organization. 

It is emphasized that the forms (sources) of internal labor regulations should 

include the following: 1) systemic - all forms (sources) are located in a certain 

hierarchy and are in each other in close connection and interaction, which ensures 

their regulatory influence; 2) a special procedure for their adoption - an excellent 

procedure for the adoption of normative acts of the central and local level; 3) the 

specificity of the subjects of law-making - the state, its competent authorities, 

employers, etc.; 4) the normative nature of the regulations - the consolidation of 

general and mandatory for all subjects of relations arising in the field of internal 

labor regulations, rules of conduct; 5) the peculiarities of the ways of providing 

normative prescriptions contained in such forms (sources), - the occurrence of 

positive or negative legal responsibility. 

It is stated that approval of the rules of internal labor regulations is 

extremely important and necessary, since this will allow: 1) to establish clear rules 

of relations between employees and the administration of enterprises, institutions 

and organizations; 2) to support the discipline of workers' work and create a 

system of incentives for their more productive work; 3) to establish a clear circle of 

powers of the employee, so that he will rationally use his working time. 

The following definition of guarantees of internal labor regulations is a 

system of norms of law, which establish certain requirements to the behavior of 

subjects of labor legal relations and activities of these entities, provided by 
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sanctions and aimed at the unhindered implementation, protection and protection 

of labor rights of an employee related with the hiring, dismissal, determination of 

the extent of the rights and duties of the employee, the definition of working time 

and the regulation of its use, rest time, conditions and types of encouragement of 

the employee for diligent work and responsibility for violations of labor discipline. 

Responsibility for violation of the legal norms of the internal labor 

regulations is one of the types of legal responsibility and subsectors of labor 

liability, which is established by the law of Ukraine. It, as well as labor 

responsibility, is based on the principles of justice, legality, inevitability, 

expediency, reasonableness and humanism. The main reason for bringing an 

employee to legal liability for violation of the rules of internal labor regulations is 

the commission of his labor offense. A work offense should be considered guilty, 

an unlawful act (act or omission), which consists in the failure to perform or 

improper performance by the employee of his employment duties. 

The international legal and local regulation of internal labor regulations is 

revealed. The classification of guarantees of internal labor regulations is given, 

features of legal responsibility for violation of internal labor regulations are 

explored. The analysis of problems and disadvantages of legal regulation of 

internal labor regulations is carried out. The aspect of improving the legal 

regulation of internal labor regulations, including on the basis of positive foreign 

experience, is highlighted. 

It is noted that the employer and employees of the organization, their 

representatives, jointly developing and accepting the rules of the internal labor 

regulations, are equally obliged to comply with the provisions of this document. 

Accordingly, the contractual establishment of such rules only confirms: 1) the 

equality of the employee and employer in formulating and establishing the 

provisions of the internal labor regulations; 2) the possibility of changing the rules 

of internal labor regulations at will of the parties to the employment contract; 3) 

the possibility of identifying specific features and working conditions of 
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employees, the ability to respond in a timely manner to changes in labor legislation 

in the conditions of its constant reformation. 

It is noted that the disadvantage of the current labor legislation is that it 

stipulates the mandatory rules of the so-called "typical" rules of internal labor 

regulations, which do not take into account peculiarities of working conditions, the 

right to implement work ability, difficult, dangerous working conditions that may 

affect the state of observance of the rules of internal labor regulations by 

employees, as well as the specifics of the activities of a particular enterprise. 

According to the author, such rules should not be "typical", but "exemplary". 

Another drawback of the legal regulation of the internal labor regulations is that 

labor law does not stipulate the right of the employer to refuse an employee to hire 

a job that does not comply with the rules of the internal labor regulations 

established at the enterprise, if they have a form agreed upon with other 

employees. The right of employees to information at the present time is limited to 

the explanation by the employer of working conditions, rules of safety and 

occupational safety, and the notification of changes in the rules of internal labor 

regulations, as a rule, are absent. 

It is indicated that the most problematic is the establishment of internal labor 

regulations for outsourcing and outsourcing, since the question arises as to which 

of the several employers will establish them with the employees concerned. The 

answer to this question is based on the fact that the differentiation of legal 

regulation of labor by factors such as the location of the place of work outside the 

place of the employer's location, the implementation of labor functions outside the 

staff, the establishment of a mobile workplace (distance work) and the 

implementation of work individually , including part-time work, can not be the 

reason for the exclusion of these relationships from the scope of labor law. 

Accordingly, in each particular case, the rules of the internal order will be special, 

customized to a certain specific area of the character. 

The following structural components of the rules of the internal labor 

regulations are singled out, namely: 1) the organization of working relations within 
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the enterprise, institution, organization; 2) on mutual obligations of employees and 

administration; 3) about granting of holidays; 4) on the secondment of employees; 

5) on the internal mode of the enterprise, etc. The rules must reflect the specifics of 

the specifics of the enterprise, organization, institution or individual. In this local 

act, it is also necessary to fix a regulation on the maximum number of situations 

that arise in the process of business activities of the company. 

The following ways of borrowing the positive experience of Germany in 

terms of regulating the internal labor regulations are summarized: 1) the clear 

establishment of the rights and obligations of workers and employers at the central 

level; 2) implementation in the legislation of the principle of "mutual trust" of the 

employee and employer; 3) the prohibition of placing on the bulletin board orders 

for recovery, containing the names of employees and the nature of violations of 

their rules of internal labor regulations. The mechanism of realization of these 

routes is possible subject to the adoption of the Labor Code of Ukraine. 

Key words: labor rights, legal regulation, employee, employer, internal 

labor regulations, labor legislation, labor discipline, mechanism for ensuring legal 

regulation. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Трансформація інституту зайнятості в сучасному 

світовому просторі спрямовує ринок праці на подальше віддалення 

працівників від офісних приміщень. Дедалі більше працівників займаються 

трудовою діяльністю в домашніх умовах або в спеціально створених центрах. 

Прив’язаність працівника до постійного робочого місця на підприємстві, в 

офісному приміщенні установи або організації все більше втрачає 

актуальність. Нові тенденції постіндустріального суспільства вносять свої 

поправки в усі сфери суспільного життя, і їх темпи швидко зростають на 

світовому рівні. Україна ж і надалі продовжує залежати від індустріальної 

сфери промисловості, тому організованість і дисциплінованість працівників 

промислових структур та організацій і установ усіх інших сфер для нас все 

ще має важливе значення. 

У сфері трудових відносин, як і в будь-якій іншій сфері суспільних 

відносин, всі процеси орієнтовані на досягнення високого рівня 

організованості людського суспільства. Від організованості трудового 

колективу залежить процес ефективної взаємодії працівників між собою та 

продуктивність праці кожного члена такого колективу. 

Низький рівень організаційної структури підприємства та 

недисциплінованість персоналу призводить до низьких показників 

доходності підприємства, а оскільки основною метою будь-якої 

підприємницької діяльності є прибутковість, то в такому випадку 

роботодавець не задовольняє свої основні потреби. Важливе місце в побудові 

ефективної структури процесу виконання колективом трудових обов’язків 

займає внутрішній трудовий розпорядок. 

Opганiзацiя внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку виcтупає oдним з 

найважливiшиx чинникiв, якi забeзпeчують eфeктивнicть здiйcнeння завдань 

та пpацi на пiдпpиємcтваx, в opганiзацiяx й уcтанoваx. Чiткий гpафiк poбoти, 

пpава та oбoв’язки cтopiн, poзпoдiл чаcу cтвopюють кoмфopтнi умoви як для 

cамиx пpацiвникiв, так i для їx poбoтoдавцiв та кepiвництва. З oгляду на цe, 
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зазначене питання пoтpeбує бeздoганнoгo закoнoдавчoгo вpeгулювання та 

надiйнoгo забeзпeчeння з бoку дepжави. Peалiзація нeoбxiдних завдань у 

данiй cфepi дозволить створити eфeктивний мexанiзм тpудoвoї дiяльнocтi на 

пiдпpиємcтваx, в opганiзацiяx i уcтанoваx дepжави i, як наcлiдoк, забезпечити 

дocтатнiй piвeнь матepiальнoгo виpoбництва. 

Нагальність дослідження питань внутрішнього трудового розпорядку, 

вдосконалення регулювання відносин у межах трудової дисципліни на 

центральному і локальному рівнях є наріжними проблемами сьогодення, 

адже перманентне реформування трудових відносин спричиняє виникнення 

недоліків та прогалин, що ускладнюють процес праці, взаємодію працівника 

та роботодавця. Чинне трудове законодавство містить тільки мінімальні 

стандарти, які не можуть бути проігноровані суб’єктами трудового права. У 

таких умовах саме від локального нормативно-правового врегулювання 

даного питання залежить реалізація ряду прав і обов’язків працівників та 

роботодавців у трудових відносинах між ними. 

Актуальність нашого дослідження обґрунтовується необхідністю 

переформатування радянського законодавства на новий зразок, що враховує 

ринкові засади, на яких побудовані сучасні трудові та пов’язані з ними 

відносини. Більше того, з урахуванням інформатизації суспільства, появи 

нових видів зайнятості серед працівників, необхідності удосконалення 

взаємодії працівників і роботодавців у процесі праці виникає потреба 

охарактеризувати ключові питання внутрішнього трудового розпорядку. 

Дослідженням питання проблем правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку в тій чи іншій мірі у своїх працях займалися такі вчені: 

В.М. Андріїв, В.А. Багрій, Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, С.Я. Вавженчук, 

Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 

В.В. Волинець, Н.Д. Гетьманцева, В.О. Голобородько, Л.П. Грузінова, 

О.А. Губська, В.В. Жернаков, В.І. Журавель, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, 

М.М. Клемпарський, З.Я. Козак, В.Г. Короткін, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, 

С.С. Лукаш, О.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, Л.Ю. Малюга, О.А. Марушева, 
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В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, М.В. Молодцов, 

О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, О.Т. Панасюк, С.В. Передерін, 

П.Д. Пилипенко, Д.С. Підкопай, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, І.С. Сахарук, 

Д.І. Сіроха, О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та 

інші. Не зважаючи на велику кількість досліджень даної проблематики, дане 

питання й досі залишається актуальним, оскільки більшість науковців 

досліджували внутрішній трудовий розпорядок в контексті розгляду трудового 

права України в цілому, інші більше уваги приділяли темі правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку, а ті, не численні праці 

присвяченні розкриттю змісту внутрішнього трудового розпорядку та 

виділенню його ознак є досить одноаспектними і розкривають в основному 

понятійно-категоріальний апарат. Зазначене й обумовило нагальність 

проведення всебічного доктринального дослідження для детального розуміння 

специфіки правового явища. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетної 

теми «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2020 року. 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 

січня 2015 року № 5/2015, та Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 3 березня 2016 року. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення 

проблем правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 з’ясувати роль та значення внутрішнього трудового розпорядку в 

Україні; 

 виявити особливості історико-правового аспекту становлення й 

розвитку внутрішнього трудового розпорядку; 

 визначити сучасний стан нормативно-правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку та його особливості; 

 здійснити порівняльно-правову характеристику трудової дисципліни 

та внутрішнього трудового розпорядку; 

 охарактеризувати структуру та складові елементи внутрішнього 

трудового розпорядку; 

 конкретизувати способи правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку в Україні; 

 окреслити зміст способів забезпечення внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні; 

 виокремити форми правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні; 

 виділити структуру механізму правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку в Україні; 

 встановити особливості міжнародно-правового та локального 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні i механізм 

їхнього забезпечення; 

 розробити систему гарантій внутрішнього трудового розпорядку в 

Україні; 
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 розкрити види відповідальності за порушення внутрішнього 

трудового розпорядку в Україні; 

 з’ясувати проблеми та недоліки правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку в Україні; 

 визначити основні тенденції подальшого розвитку правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні; 

 сформувати напрями удосконалення правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку; 

 дослідити позитивний зарубіжний досвід правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку і визначити шляхи його запозичення в 

Україну. 

Об’єктом дослідження є відносини у сфері забезпечення дисципліни 

праці на підприємстві, уставнові, організації. 

Предметом дослідження є проблеми правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає сукупність сучасних як загальних, так і спеціальних 

теоретико-методологічних засобів наукового пізнання правових явищ та 

процесів. При дослідженні застосовувалися як загальнонаукові методи 

пізнання об’єктивної дійсності, так і спеціальні, що забезпечило 

об’єктивність і повноту отриманих результатів. Діалектичний метод 

дозволив вивчити зміст внутрішнього трудового розпорядку. За допомогою 

історичного методу проаналізовано розвиток, зміни чинного законодавства 

та погляди науковців щодо внутрішнього трудового розпорядку (підрозділи 

1.2–1.3). Порівняльно-правовий метод було використано для окреслення 

специфіки регулювання даного питання, що дало можливість зробити 

узагальнення спільних та відмінних рис трудової дисциплін і внутрішнього 

трудового розпорядку (підрозділ 1.4) та визначити перелік напрямів 

вдосконалення регулювання зазначеної сфери в нашій державі (підрозділи 

4.2–4.4). Абстрагування та узагальнення застосовувалось у процесі вивчення 
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наявних доробок та при розробці власних наукових дефініцій щодо різних 

правових питань і категорій, а саме: «трудова дисципліна», «внутрішній 

трудовий розпорядок», «структура внутрішнього трудового розпорядку», 

«працівник», «праця», «функції правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку» (підрозділи 1.1–3.3). Формально-юридичний метод 

став підґрунтям для внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення 

чинного та розробку нового законодавства щодо внутрішнього трудового 

розпорядку (підрозділ 3.1). За допомогою методу раціональної критики 

проаналізовано національні та зарубіжні нормативні акти, проекти законів і 

виявлено їх переваги та недоліки (підрозділи 4.1–4.4). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим у вітчизняній науці трудового права самостійним 

комплексним теоретичним дослідженням проблем правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку у трудовому праві за сучасних умов 

євроінтеграції України, у якому визначені й теоретично обґрунтовані 

інноваційні шляхи реформування даної сфери. За результатами 

дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні положення, 

що виносяться на захист та містять елементи наукової новизни. 

Основними з них є такі: 

уперше: 

 доведено, що до спільних рис трудової дисципліни та внутрішнього 

трудового розпорядку відносяться наступні: 1) порушення трудової 

дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку призводить до 

відповідальності (догана або звільнення); 2) трудова дисципліна та 

внутрішній трудовий розпорядок виступають об’єктом правового 

регулювання як з боку роботодавця, так і з боку держави (локальний та 

централізований характер); 3) учасниками вказаних категорій виступають 

сторони трудового договору; 4) як за дотримання вимог внутрішнього 

трудового розпорядку, так і дисципліни праці передбачено ряд заохочень; 5) 

схожі методи забезпечення дисципліни праці та внутрішнього трудового 
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розпорядку. Відмінними характеристиками трудової дисципліни та 

внутрішнього трудового розпорядку є наступні: 1) структура та зміст 

внутрішнього трудового розпорядку здебільшого встановлюється 

роботодавцем за погодженням із профспілковим органом підприємства, а 

відповідні характеристики трудової дисципліни розробляються на 

державному рівні; 2) сфера поширення трудової дисципліни у формі статутів 

та положень стосується окремих профільних працівників, тоді як внутрішній 

трудовий розпорядок у вигляді правил поширюється на всіх працівників, 

включаючи профільних; 3) внутрішній трудовий розпорядок здебільшого 

являє собою юридичну категорію, а трудова дисципліна, окрім юридичного 

характеру, містить вимоги суспільної моралі; 

 сформульовано дефініцію поняття «структура внутрішнього 

трудового розпорядку», під яким слід розуміти об’єктивно впорядковану 

систему (сукупність) взаємозалежних і взаємопов’язаних структурних 

елементів, а саме: різноманітних юридичних засобів, способів, принципів, 

форм і явищ, за допомогою яких забезпечується правове регулювання 

відносин, що складають предмет трудового права на локальному рівні (на 

підприємстві, в установі та організації), з метою створення умов для 

належного здійснення процесу праці; 

 визначено ключові ознаки структури внутрішнього трудового 

розпорядку, до яких віднесено наступні: 1) вона об’єктивно існує; 2) включає 

складові елементи – структурні одиниці, які знаходяться між собою в тісному 

взаємному зв’язку; 3) є впорядкованою системою і побудована за певними 

правилами; 4) її складовими є різноманітні юридичні засоби, принципи, 

форми та явища, за допомогою яких забезпечується регулюючий вплив на 

відповідні суспільні відносини; 5) виникає у сфері правового регулювання 

процесу праці на локальному (місцевому) рівні, тобто на конкретному 

підприємстві, в установі або організації; 

 сформульовано визначення способів забезпечення внутрішнього 

трудового розпорядку як системи передбачених правовими нормами засобів, 
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які спрямовані на гарантування дотримання внутрішнього трудового 

розпорядку та застосовуються роботодавцем щодо працівників з метою 

запобігання порушенням та притягнення до відповідальності за вчинені 

правопорушення у сфері внутрішнього трудового розпорядку на 

підприємстві, в установі або організації; 

 надано авторське тлумачення поняття «майнова відповідальність за 

порушення внутрішнього трудового розпорядку», яке слід трактувати як 

передбачений нормами КЗпП, іншими законами України, підзаконними та 

локальними нормативно-правовими актами юридичний обов’язок особи 

понести матеріальний вид стягнення у випадку завдання підприємству, 

установі чи організації матеріальної шкоди шляхом невиконання чи 

порушення правил внутрішнього трудового розпорядку; 

 окреслено зміст недоліків механізму здійснення локального 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку, а саме: 1) у 

чинному КЗпП України відсутні чіткі та зрозумілі положення щодо 

механізму забезпечення нормативно-правових засобів, які покликані 

регламентувати внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в 

установах та організаціях. У ч. 1 ст. 142 КЗпП України зазначено: «Трудовий 

розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається 

правилами внутрішнього трудового розпорядку…». Будь-яке роз’яснення та 

уточнення зазначених понять у статті відсутнє. На підставі аналізу даної 

статті можна зробити попередній висновок про те, що виключно правила 

забезпечують механізм регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

Проте у наступній частині ст. 142 зазначено й інші нормативно-правові акти, 

що призначені для регулювання внутрішнього трудового розпорядку певних 

категорій працівників, – статути й положення. Прийняття роботодавцем, 

власником певного підприємства локальних наказів, положень чи інструкцій 

з метою впорядкування основних складових внутрішнього трудового 

розпорядку врегульовуються в інших статтях Кодексу; 2) неприйняття 

роботодавцем правил внутрішнього трудового розпорядку або ж 
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декларативність та формальність таких правил. Оскільки правила 

внутрішнього трудового розпорядку посідають особливе місце в системі 

нормативно-правових актів, які є механізмом забезпечення правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку, потрібно проект 

Трудового кодексу України доповнити імперативною нормою, яка б 

закріплювала обов’язок роботодавця ухвалити правила внутрішнього 

трудового розпорядку та забезпечити механізм їх здійснення, так як саме 

завдяки цим правилам визначається механізм забезпечення регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в установі, організації; 

3) недостатня кількість матеріальних стимулів у системі заохочень. Оскільки 

у структурі локальних норм, що забезпечують механізм регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, наявний, крім гіпотези та диспозиції, 

елемент, протилежний санкції – заохочення, у системі заохочень повинні 

переважати матеріальні стимули. Така практика буде більш дієвою та 

результативною для роботодавця; 

 визначено перелік ознак способів забезпечення внутрішнього 

трудового розпорядку, до яких віднесено наступні: 1) спрямовані на 

гарантування внутрішнього трудового розпорядку; 2) застосовуються 

компетентними суб’єктами; 3) направлені на дотримання працівниками 

належної поведінки у сфері праці з метою встановлення стану, який 

забезпечує дотримання вимог внутрішнього трудового розпорядку; 4) 

передбачені актами нормативного характеру; 5) обрання того чи іншого 

способу обумовлено як поведінкою працівника, так і роботодавця; 6) 

спрямовані на запобігання порушенню внутрішнього трудового розпорядку 

та реагування на вже вчинені правопорушення в галузі внутрішнього 

трудового розпорядку; 

удосконалено: 

 характеристику ocoбливocтей нopмативнo-пpавoвиx актiв, якi 

peгулюють питання внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку, до яких належать 

наступні: обмeжeнe кoлo дiї такиx нopмативнo-пpавoвиx актiв; бiльшicть 
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актiв, щo peгулюють дану cфepу, є лoкальними пiдзакoнними нopмативнo-

пpавoвими актами; пoєднання пocтiйнo дiючиx та тимчаcoвиx нopмативниx 

дoкумeнтiв; видаютьcя цeнтpальними opганами викoнавчoї влади абo 

кepiвникoм пiдпpиємcтва, opганiзацiї, уcтанoви чи бeзпocepeдньo 

poбoтoдавцeм; за пopушeння їx нopм пepeдбачeна диcциплiнаpна 

вiдпoвiдальнicть; пpиймаютьcя на ocнoвi Типoвиx пpавил внутpiшньoгo 

тpудoвoгo poзпopядку для poбiтникiв та cлужбoвцiв пiдпpиємcтв, уcтанoв, 

opганiзацiй, щo затвepджeнi пocтанoвoю Дepжкoмпpацi CPCP за 

пoгoджeнням iз ВЦPПC вiд 20 липня 1984 pоку № 213; їx викoнання та 

дoтpимання забeзпeчуютьcя як дepжавoю, так i кepiвництвoм пiдпpиємcтв, 

уcтанoв, opганiзацiй; вeлика кiлькicть актiв пpийнята щe в CPCP i нeкopeктнo 

пpивeдeна у вiдпoвiднicть з чинним укpаїнcьким законодавством; 

 трактування внутрішнього трудового розпорядку як системи 

загальних та внутрішніх особливостей організації трудового процесу, яка 

регульована нормами моралі і права для конкретної сфери діяльності та 

окремого підприємства, установи, організації, побудована в процесі сумісної 

трудової діяльності, забезпечує належний рівень правовідносин, організовує 

та мотивує трудовий колектив; 

 характеристику елементів внутрішнього трудового розпорядку, до 

яких належать наступні: 1) порядок організації праці на конкретному 

підприємстві, в установі та організації; 2) права та обов’язки працівників і 

роботодавців; 3) робочий час та час відпочинку працівників; 4) юридична 

відповідальність у сфері внутрішнього трудового розпорядку; 

 визначення рис форм (джерел) внутрішнього трудового розпорядку, 

до яких віднесено наступні: 1) системність; 2) особливий порядок прийняття; 

3) специфіку суб’єктів правотворчості; 4) нормативний характер приписів; 

5) особливості способів забезпечення нормативних приписів, які містяться в 

таких формах (джерелах), – настання позитивної або негативної юридичної 

відповідальності; 
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 трактування поняття «локальний нормативно-правовий акт», під 

яким запропоновано розуміти підзаконний акт, у якому закріплені 

обов’язкові правила поведінки працівників та роботодавців, який 

приймається уповноваженою особою у порядку, визначеному законодавчими 

актами України, і регулює трудові відносини, що складаються в процесі 

праці на підприємстві, в установі або організації; 

 характеристику основних проблем механізму забезпечення 

міжнародно-правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку, то 

вони включають наступне: 1) невідповідність вітчизняного законодавства 

нормам міжнародного права, ратифікованим Україною у встановленому 

порядку. Для вирішення такого недоліку необхідно внести відповідні зміни 

до проекту Трудового кодексу України та інших нормативно-правових актів, 

які регулюють внутрішній трудовий розпорядок; 2) зволікання з 

ратифікацією Україною в особі законодавчих органів відповідних конвенцій, 

які забезпечують основоположні права, умови та стандарти праці. 

Наприклад, Верховна Рада України не ратифікувала Конвенцію МОП про 

охорону заробітної плати № 95. Дана Конвенція пропонує визначити 

мінімальну заробітну плату, виходячи із існуючих потреб не тільки 

працівників, а й членів їх сімей (враховуючи загальний рівень заробітної 

плати даної країни), вартість споживчого кошика, соціальних послуг для 

населення, виходячи з економічних міркувань, беручи до уваги економічний 

розвиток, загальний рівень продуктивності праці та законодавчу підтримку 

високого рівня зайнятості. Вона також передбачає необхідність створення і 

функціонування особливих дорадчих комітетів при органах влади, дії яких 

будуть направлені на контроль за станом оплати праці й перегляд 

мінімальної заробітної плати. Рівень мінімальної заробітної плати не повинен 

знижуватися ні за яких умов. Оскільки дана Конвенція про встановлення 

мінімальної заробітної плати не ратифікована, це дозволяє органам влади 

встановлювати мінімальну заробітну плату, не беручи до уваги міжнародні 

стандарти і не вдаючись до будь-якого наукового чи економічного 
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обґрунтування. Для урегулювання даного питання запропоновано здійснити 

ратифікацію існуючих конвенцій МОП та практично впроваджувати їх 

положення, різними засобами сприяти приведенню національного 

законодавства у відповідність з міжнародними трудовими нормами та 

європейськими стандартами праці; 

 підхід до виокремлення проблем правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, до яких належать такі: 1) наявність 

складнощів стосовно оптимального поєднання і балансу централізованого та 

локального правового регулювання; 2) відсутність ефективного способу 

встановлення відповідних локальних правових норм правил внутрішнього 

трудового розпорядку; 3) статичність норм правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 4) відсутність розроблених і відповідних реаліям сучасності 

правил внутрішнього трудового розпорядку; 5) відсутність серед законодавчо 

встановлених джерел трудового права локальних актів трудового права (в 

тому числі і правил внутрішнього трудового розпорядку); 

дістали подальшого розвитку: 

 характеристика способів забезпечення внутрішнього трудового 

розпорядку, які включають: 1) позитивну юридичну відповідальність у сфері 

трудових правовідносин; 2) негативну юридичну відповідальність у сфері 

трудових правовідносин: дисциплінарну відповідальність та матеріальну 

відповідальність; 

 питання способів правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку на централізованому і локальному рівнях. Сформульовано 

доктринальне поняття «локальне регулювання», під яким слід розуміти 

самостійний вид правового регулювання, який на конкретному підприємстві, 

в установі або організації здійснює регулюючий вплив за допомогою 

правових засобів і способів на трудові відносини в процесі праці. Надано 

доктринальне розуміння категорії «централізоване правове регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку», яке трактується як закріплення у 

законодавчих і підзаконних нормативно-правових актах 
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загальнообов’язкових правил поведінки, які мають загальний характер і 

поширюються на широке коло працівників або на окремі категорії 

працівників з метою встановлення мінімального рівня гарантій захисту прав 

та інтересів працівника і роботодавця у галузі праці, що в подальшому 

розвиваються на рівні локального регулювання; 

 визначення поняття «форми (джерела) правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку», під яким слід розуміти систему 

нормативних актів загального та локального характеру, що приймаються 

уповноваженими суб’єктами у встановленому порядку та містять нормативні 

приписи, які забезпечуються можливістю застосування юридичної 

відповідальності; 

 структура механізму правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, яка включає: 1) типові правила; 2) галузеві 

положення (статути, інструкції); 3) локальні акти регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку; 

 деталізація поняття нетипової трудової зайнятості, під якою слід 

розуміти цілеспрямовану діяльність фізичних осіб, що носить трудоправовий 

характер, в якій відсутній або видозмінений будь-який елемент власне 

трудових правовідносин (особистий, майновий або організаційний); 

 характеристика специфіки централізованого регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку. Його суть полягає в тому, що воно 

засноване на дії загальних правових норм, які виступають засобом 

врегулювання обов’язкових та базових умов суспільних відносин з приводу 

організації праці та спрямовані на однакове застосування його приписів і 

пов’язані із законодавчим закріпленням мінімального рівня трудових прав 

найманих працівників та гарантій їх реалізації. Централізоване регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку виступає загальним видом правового 

регулювання, за допомогою якого впорядковується переважна більшість 

правовідносин. Однак у галузі праці його застосування має обмежений 

характер, що зумовлюється специфікою відносин, які становлять предмет 
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трудового права. Проте значення цього способу регулювання не варто 

нівелювати, адже, хоча сфера державного втручання і незначна порівняно з 

іншим галузями права, саме на центральному рівні встановлюються ключові 

засади; 

 тлумачення поняття «стимулювання у трудовому праві», яке 

запропоновано розуміти як передбачені нормами трудового права заходи 

позитивного характеру, що застосовуються до працівника у випадку 

успішного виконання останнім своїх трудових обов’язків і досягнення 

певних соціальних, економічних, культурних, інших результатів для 

роботодавця, в силу чого останній забезпечує подальшу мотивацію 

працівника для здійснення ним своїх трудових прав та обов’язків у процесі 

праці. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – з метою заповнення прогалин у науці 

трудового права щодо системних знань про теоретико-практичні проблеми 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку; 

– у правотворчості – в процесі підготовки змін і доповнень до 

нормативних актів, які регулюють специфіку правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, зокрема до чинного Кодексу законів про 

працю; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить удосконалити практичну діяльність щодо належного регулювання 

трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових 

конференцій та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як 

«Трудове право України», «Проблеми трудового права», у вищих 

юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та семінарських 

занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та курсантів, при 
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розробці методичних рекомендацій, у процесі підготовки робочих програм 

та планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і 

висновки, що складають суть дисертації і виносяться на її захист, отримано 

та сформульовано здобувачем особисто. Автором самостійно оброблено 

науковий матеріал, належним чином написані та оформлені усі розділи 

дисертації, на основі чого сформульовані висновки та практичні 

рекомендації. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались 

на кафедрі трудового права та права соціального забезпечення Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також були 

оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Публічне 

адміністрування в сфері органів внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2015 

року), «Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи 

вдосконалення» (м. Київ, 18–19 червня 2015 року), «Наукові дослідження 

сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ століття» 

(м. Київ, 25–26 червня 2015 року), «Актуальні проблеми сучасного 

правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 2016 року), «Проблеми теорії права і 

практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 

2016 року), «Теорія і практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–11 

березня 2016 року), «Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року), «Актуальні 

проблеми реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–

28 січня 2017 року), «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи 

України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, шістнадцяти статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, шістьох статтях – у 
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наукових виданнях інших держав, а також у десяти тезах доповідей і 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, чотирьох розділів, що логічно поєднані у 16 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

435 сторінок, з яких основного тексту – 370 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 439 найменувань і займає 42 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1  

ПРАВОВА ПРИРОДА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО 

РОЗПОРЯДКУ В УКРАЇНІ 

 

1.1 Наукова інтерпретація та ознаки внутрішнього трудового 

розпорядку  

 

На основі внутрішнього трудового розпорядку, в межах передбачених 

українським законодавством, встановлюється система організованості праці 

як трудового колективу в цілому, так і кожного окремого працівника. 

Встановлюючи внутрішній трудовий розпорядок, кожен роботодавець 

повинен спиратися на базові основи специфіки галузі господарства, в якій 

представлено даний суб’єкт діяльності, та забезпечувати для кожного 

працівника гідні умови праці, що дозволить досягати поставлених 

результатів. Окрім того, внутрішній трудовий розпорядок є однією із 

передумов забезпечення трудової дисципліни, що у свою чергу має 

безпосередній вплив на рівень виробничого травматизму. Як свідчать 

статистичні дані Держпраці, у 2018 році під час виконання трудових функцій 

було травмовано 4126 осіб, із них 409 осіб смертельно. Виділено такі 

причини настання нещасних випадків зі смертельним наслідком: 1) 

психофізіологічні — загинуло 48 працівників; 2) технічні — загинуло 58 

працівників; 3) організаційні — загинуло 303 працівника [1]. Звернемо увагу 

на те, що найбільша кількість працівників загинула саме з організаційних 

причин. А тому, дослідження таких питань, пов’язаних із внутрішнім 

трудовим розпорядок в Україні є питанням актуальним та необіхідним.  

Важливим теоретичним аспектом у калібруванні загального уявлення 

про внутрішній трудовий розпорядок є визначення терміна «внутрішній 

трудовий розпорядок» та наведення його характерних ознак. 
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Варто зазначити, що питанню визначення поняття «внутрішній 

трудовий розпорядок» та притаманних йому ознак було приділено увагу 

багатьох вчених галузі трудового права. Серед них варто виділити таких, як 

Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, В.О. Голобородько, Л.П. Грузінова, В.В. 

Жернаков, М.І. Іншин, З.Я. Козак, В.Г. Короткін, О.М. Лушніков, М.В. 

Лушнікова, О.А. Марушева, М.В. Молодцов, С.В. Передерін, П.Д. 

Пилипенко, Д.С. Підкопай, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, Д.І. Сіроха, Г.І. 

Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. 

Незважаючи на велику кількість досліджень з даної проблематики, 

дане питання й досі залишається актуальним, оскільки більшість науковців 

досліджували внутрішній трудовий розпорядок у контексті розгляду 

трудового права України в цілому, інші  – більше уваги приділяли темі 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку, а ті нечисленні 

праці, присвяченні розкриттю поняття «внутрішній трудовий розпорядок» та 

виділенню його ознак, є досить одноаспектними і розкривають в основному 

понятійний апарат.   

Внутрішній трудовий розпорядок за своєю сутністю є невід’ємною 

складовою інституту дисципліни праці. Організованість та ефективність 

побудови трудового процесу таким чином, щоб забезпечувалися гідні умови 

праці кожного працівника для належного виконання ним трудових 

обов’язків, виступає запорукою успішного функціонування всіх підприємств, 

організацій та установ. 

Трудова дисципліна – необхідна умова будь-якої сумісної праці, гарант 

забезпечення правопорядку на підприємствах, в установах, організаціях та 

при виконанні роботи у фізичної особи [2, с. 378]. З такою позицією складно 

не погодитися, оскільки інститут дисципліни праці є одним із 

фундаментальних джерел, які забезпечують раціональне використання праці 

робітника. 

Л.П. Грузінова та В.Г. Короткін зазначають, що трудова дисципліна 

як інститут трудового права – це система правових норм, які: 



 

 

22

1) регулюють внутрішній трудовий розпорядок в організації (ст. 142 

КЗпП) та встановлюють трудові обов’язки працівників (ст. 139 КЗпП) і 

роботодавця (ст. 141 КЗпП); 

2) оцінюють поведінку працівника у процесі праці: встановлюють види 

заохочення за успіхи в роботі та відповідальність за невиконання трудових 

обов’язків [3, с. 15]. З такої позиції можемо зробити висновок, що інститут 

дисципліни праці є основоположним інструментом організації робочого 

процесу та побудови системи стимулів і мотивів за успішне виконання 

встановлених ним правил трудової поведінки. Регулювання інститутом 

трудової дисципліни внутрішнього трудового розпорядку дозволяє нам 

розглянути дану категорію більш детально навівши основні наукові підходи 

до визначення поняття «трудова дисципліна» або «дисципліна праці». 

Так, на думку В.І. Прокопенка, трудова дисципліна – це встановлений 

нормами права порядок взаємовідносин учасників трудового процесу, що 

визначає точне виконання ними своїх трудових функцій [4, с. 404]. Дещо 

розширюють запропоновану позицію М.І. Іншин, В.І. Щербина та Д.І. 

Сіроха, вказуючи, що трудова дисципліна – це встановлений нормами права 

порядок взаємовідносин суб’єктів трудових правовідносин під час належної 

реалізації ними своїх прав та чіткого виконання покладених обов’язків [2, с. 

379]. Обидва визначення трудової дисципліни спираються на основні аспекти 

організації трудового процесу – належне виконання працівником своїх 

обов’язків та гарантування роботодавцем визначених правовими нормами 

трудових прав робітника, з чим ми безумовно погоджуємося.  

Дисципліна праці в контексті дослідження внутрішнього трудового 

розпорядку для нас є цікавою з позиції її інституціонального значення. 

Трудову дисципліну як інститут трудового права розкрито в багатьох 

вітчизняних підручниках з трудового права. Зокрема В.В. Жернаков 

відзначає, що інститут дисципліни праці є сукупністю правових норм, що 

регулюють внутрішній трудовий розпорядок та визначають трудові 

обов’язки сторін трудового договору, а також методи забезпечення цих 
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обов’язків [5, c. 325].  Подібне визначення наводять Н.Б. Болотіна та Г.І. 

Чанишева, звертаючи увагу на те, що як інститут трудового права трудову 

дисципліну потрібно розуміти в якості сукупності правових норм, котрі 

регулюють внутрішній трудовий розпорядок, встановлюють трудові 

обов’язки працівників і власника або уповноваженого ним органу, 

визначають заходи заохочення за успіхи у праці [6, с. 182]. Знову ж таки 

змушені зафіксувати увагу на тому, що науковці одним з основних 

функціональних завдань інституту дисципліни праці вважають регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, яке здійснюється шляхом закріплення 

відповідних правових норм.  

П.Д. Пилипенко також поділяє цю думку, стверджуючи, що 

об’єктивно-правовий зміст категорії «трудова дисципліна» співпадає з 

визначенням її як інституту трудового права. Це сукупність норм, які 

встановлюють обов’язки сторін трудового договору, режим їх виконання, 

внутрішній трудовий розпорядок, засоби заохочення та відповідальності, що 

складають механізм забезпечення виконання цих зобов’язань [7, с. 349]. 

Порівняно з попередніми визначеннями можемо спостерігати, що науковець 

дещо розширює зміст поняття «інститут дисципліни праці», додаючи до 

даної дефініції не просто обов’язки працівника перед роботодавцем, 

встановленні на основі нормативно-правових актів і навпаки, а обов’язки, 

чітко прописані в трудовому договорі. 

У науковій літературі дисципліну праці в певних випадках розглядають 

як узагальнююче поняття, як об’єктивну умову дисциплінарної 

відповідальності. В такому випадку дисципліна праці – це заснований на 

принципах моралі і закріплений в нормах права порядок взаємовідносин 

суб’єктів процесу спільної праці, який виражається у свідомому і точному 

виконанні працівником своїх трудових обов’язків, здійсненні наданих прав 

та дотриманні встановлених обмежень і заборон [8, с. 359]. Таке визначення 

дисципліни праці, на нашу думку, є спільним для розгляду її одразу у всіх 

чотирьох аспектах: як інституту трудового права, як елементу трудових 
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правовідносин, як одного із принципів трудового права та як фактичної 

поведінки працівників і роботодавця. 

Отже, на наш погляд, дисципліна праці – це загальновизначена 

нормами моралі та нормативно-правовими актами модель взаємовідносин 

працівника та роботодавця, яка має свою індивідуальну особливість у 

залежності від специфіки діяльності відповідного підприємства, установи, 

організації, що вимагає чіткого виконання трудових завдань та функцій при 

належному рівні реалізації прав та свобод сторін правовідносин.  

Одним із найбільш важливих елементів інституту дисципліни праці є 

внутрішній трудовий розпорядок, який у багатьох сферах діяльності 

забезпечується правилами, статутами та положеннями для окремих категорій 

суб’єктів трудових відносин. Згідно із статтею 142 Кодексу законів про 

працю України внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в 

установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового 

розпорядку [9]. Тобто кожна юридична особа, незалежно від форми 

власності, повинна мати власні правила внутрішнього трудового розпорядку, 

які базуються на основі загальних правил для галузі, в якій дана юридична 

особа здійснює свою діяльність. 

Поняття внутрішнього трудового розпорядку було розкрите у працях 

багатьох науковців-правників. Вивчаючи внутрішній трудовий розпорядок, 

П.Д. Пилипенко та Ю.П. Пилипенко наголошують, що йдеться про 

суспільно-трудові відносини, які постають безпосередньо в результаті 

здійснення працівниками своїх трудових функцій за участю та під 

керівництвом роботодавця і полягають у забезпеченні належного 

стимулювання праці, раціонального використання робочого часу та 

дотримання трудової дисципліни [10, с. 117]. Таке трактування категорії 

«внутрішній трудовий розпорядок», на наш погляд, відображає 

загальноправове його значення як об’єкта правового регулювання і досить 

чітко охарактеризовує сутність даного поняття. 
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З позиції С.М. Прилипка та О.М. Ярошенка, внутрішній трудовий 

розпорядок – це належна поведінка і взаємодія між працівником і 

роботодавцем у процесі реалізації трудової діяльності. Він визначає 

організацію роботи та порядок роботи, а також пов’язані з цим права та 

обов’язки роботодавця і працівників [11, с. 567]. Науковці М.В. Молодцов і 

С.Ю. Головкіна трактують досліджуване поняття як порядок взаємодії та 

відносин усіх учасників спільної трудової діяльності у даній організації 

(роботодавця та його представників, працівників та їх представників), 

заснований на встановлені загальних правил поведінки у процесі спільної 

праці, взаємних прав і обов’язків сторін трудових відносин, основних умов 

праці (режиму робочого часу та відпочинку, оплати праці, охорони праці, 

заходів заохочення та відповідальності) та вирішення інших питань 

регулювання трудових відносин в організації [12, с. 373]. Проаналізувавши 

приведені позиції, хотілося б зазначити, що науковці намагалися через такі 

визначення надати більшої конкретики поняттю «внутрішній трудовий 

розпорядок», але в першому випадку незрозуміло, що мається на увазі під 

належною поведінкою працівника і роботодавця, а в другому, на нашу думку, 

присутня необхідна повнота розкриття досліджуваної категорії, яка дозволяє 

визнати його досить влучним.  

Під внутрішнім трудовим розпорядком В.І. Прокопенко розуміє 

систему трудових правовідносин, що складаються в трудовому колективі 

підприємства у процесі виконання колективної праці. Він створює 

об’єктивно необхідний порядок відносин, що регулюються нормами права. 

Ці відносини складаються у процесі трудової діяльності людей, об’єднаних у 

колективи [4, с. 403]. Характерним у наведеній позиції є надання особливого 

значення процесу колективізації праці. Внутрішній трудовий розпорядок, на 

нашу думку, є системою, орієнтованою на певну групу осіб. Трудовий 

колектив та його взаємовідносини з роботодавцем побудовані на, в тому 

числі, й реалізації вимог внутрішнього трудового розпорядку, тому позиція 

науковця для нас є зрозумілою та аргументованою.  
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У науковій літературі існують позиції ілюстрації внутрішнього 

трудового розпорядку через категорії «регламент» та «порядок». Зокрема 

прихильником такої наукової думки виступає І.В. Крівой, який під 

внутрішнім трудовим розпорядком вбачає регламент (порядок) виконання 

роботи у наймача під його керівництвом і контролем [13, с. 128]. Така думка 

є дещо оригінальною, але від цього суть поняття «внутрішній трудовий 

розпорядок» не змінюється, оскільки регламентування процесу праці завжди 

здійснювалося задля підвищення рівня організованості, продуктивності та 

безпечності праці, що відповідає вимогам внутрішнього трудового 

розпорядку. 

В.О. Голобородько вважає, що внутрішній трудовий розпорядок – це 

режим, що стимулює повне і раціональне використання робочого часу, 

підвищення продуктивності праці, випуск якісної продукції [14, с. 309]. На 

наш погляд, незважаючи на те, що позиція висловлена вченою-правником, 

вона є актуальною з економічної точки зору. Але ми не можемо погодитися з 

таким поглядом не тільки тому, що значущість внутрішнього трудового 

розпорядку розкрита через показники продуктивності праці та рівня якості 

продукції, а й тому, що у приведеному визначенні не вказано на особливості 

правового регулювання даного питання.   

Найбільш ґрунтовним, на нашу думку, є таке визначення: «Внутрішній 

трудовий розпорядок – це своєрідний правопорядок у сфері праці, який 

формується на конкретному підприємстві, в установі, організації. Він є 

необхідною умовою сумісної праці, покликаний упорядкувати поведінку всіх 

членів колективу, підпорядкувати їх дії єдиній меті трудового процесу» [2, с. 

287]. Оскільки одним із завдань внутрішнього трудового розпорядку є 

мотивація персоналу на досягнення як загальних цілей підприємства, так і 

задоволення власних цілей і потреб, то наведене визначення є одним із 

нечисленних, де даний аспект згадується. На підтвердження наших слів 

зазначимо, що розпорядок сприяє злагодженій роботі окремих працівників, 

структурних підрозділів та всього підприємства загалом. Без нього 
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неможлива нормальна діяльність організації, виконання трудовим 

колективом поставлених перед ним завдань [14, с. 309].  

Отже, на основі проведеного аналізу визначення науковцями терміну 

«внутрішній трудовий розпорядок» наведемо власну оригінальну позицію. 

На нашу думку, внутрішній трудовий розпорядок – це система загальних та 

внутрішніх особливостей організації трудового процесу, регульована 

нормами моралі та права для конкретної сфери діяльності та окремого 

підприємства, установи, організації, що побудована в процесі сумісної 

трудової діяльності, забезпечує належний рівень правовідносин, організовує 

та мотивує трудовий колектив. 

Наступним елементом нашого дослідження буде розгляд характерних 

ознак, притаманних внутрішньому трудовому розпорядку. Слід зазначити, 

що в багатьох працях на юридичну тематику питання ознак внутрішнього 

трудового розпорядку не знайшло свого відображення. У більшості 

підручників з дисципліни «Трудове право» розкривається сутність поняття 

«внутрішній трудовий розпорядок», його правове закріплення та 

регулювання, трудові обов’язки сторін в рамках внутрішнього трудового 

розпорядку, юридична відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання внутрішнього трудового розпорядку, правила внутрішнього 

трудового розпорядку. 

У переважній більшості випадків науковці ведуть мову про 

нормативно-правові акти, на основі яких відбувається забезпечення 

відповідного виду відносин [15, с. 459-472; 16, с. 513]. 

У науці трудового права внутрішній трудовий розпорядок у різних 

ситуаціях розглядається в різних ракурсах, а тому надання йому характерних 

особливостей залежить від розуміння та інтерпретації цього поняття. С.В. 

Вєдяшкін на основі проведених досліджень галузі трудового права робить 

висновок, що внутрішній трудовий розпорядок варто розуміти як припис, 

заснований на нормах об’єктивного права, реалізацію цих норм на рівні 

трудових правовідносин, порядок трудової поведінки учасників спільної 
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праці, що визначаються локальним нормативно-правовим актом – правилами 

внутрішнього трудового розпорядку [17, с. 66-67]. З такою думкою складно 

не погодитися, оскільки організованість робочого процесу, 

дисциплінованість трудового колективу та високі показники ефективності 

праці прямо залежать від виконання сторонами трудових правовідносин всіх 

вищезазначених норм.  

Серед нечисленних вчених, які в своїх працях приділили увагу 

питанню ознак внутрішнього трудового розпорядку, варто виділити В.О. 

Голобородько. Вчена, виводячи ознаки внутрішнього трудового розпорядку, 

проводить аналогію з такою фундаментальною категорією як правопорядок 

[14, с. 310]. На нашу думку, такий підхід науковця є цікавим і навіть 

інноваційним, але характеризується занадто узагальнюючим характером. 

Правопорядок є дуже широким поняттям, хоча певні характерні спільні 

ознаки воно все ж таки має з внутрішнім трудовим розпорядком. 

В.О. Голобородько виводить такі характерні риси внутрішнього 

трудового розпорядку: 

1) комплекс відносин з організації застосування колективної праці. 

Матеріальні цінності та блага, створювані в ході виробничого процесу, з 

одного боку, становлять собою результат праці людей, їх цілеспрямованого 

впливу шляхом певних дій, рухів, прийомів на окремі предмети оточуючого 

світу з метою отримання інших предметів чи результатів, а з другого – це 

результат взаємодії та взаємовідносин між людьми в процесі застосування 

праці з тією ж метою; 

2) відносини, що лежать в основі внутрішнього трудового розпорядку, 

належать до двох сфер: безпосереднього застосування праці й управління 

колективами працівників; 

3) права й обов’язки в межах внутрішнього трудового розпорядку 

реалізуються особливим колом суб’єктів – сторонами трудових відносин, 

якими є працівник і роботодавець, і суб’єктами, які представляють їх 

інтереси (профспілки, керівник або адміністрація роботодавця-юридичної 
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особи) [18, с. 6-7].  

Аналізуючи позицію автора, зазначимо, що всі три вищенаведені 

ознаки, на наш погляд, не варто піддавати якійсь критиці, оскільки всі вони 

притаманні внутрішньому трудовому розпорядку. Але все ж таки хотілось би 

зазначити, що коло характерних особливостей внутрішнього трудового 

розпорядку не обмежується лише приведеними рисами і потребує 

доповнення. 

Основні ознаки внутрішнього трудового розпорядку також наводить             

О.А. Марушева, яка виділяє такі його особливості: 

1) він характеризується комплексом відносин по організації 

застосування індивідуальної і колективної праці людей; 

2) відносини, що становлять підґрунтя внутрішнього трудового 

розпорядку належать до двох сфер: безпосередньо застосування праці й 

управління колективом працівників; 

3) права та обов’язки у цій царині реалізуються особливим колом 

суб’єктів [19, с. 321]. 

Як бачимо, перелік ознак, наведений О.А. Марушевою, є фактично 

ідентичним до того, що запропонувала попередня вчена. Тому, на нашу 

думку, особливо зупинятися і розглядати його детально немає необхідності, 

оскільки всі критичні зауваження щодо ознак, запропонованих В.О. 

Голобородько, можна з легкістю застосувати і до даної класифікації. 

Л.С. Таль вважав, що однією з ознак внутрішнього трудового 

розпорядку є можливість самозахисту та саморегулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, зазначаючи, що охорона внутрішнього розпорядку 

власними силами роботодавця виступає видом правомірної самодопомоги 

[20, с. 34]. Однак не ватро забувати, що міри самодопомоги роботодавця 

обмежуються рамками законодавства. З цього приводу науковець 

стверджував, що законодавець виходить з припущення про існування 

обов’язкового правопорядку, встановленого без його участі, і піклується 

лише про те, щоб він не йшов врозріз з інтересами держави або суспільства 
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[21, с. 174]. Така ознака внутрішнього трудового розпорядку є характерно 

вираженою і, на нашу думку, співпадає з галузевою особливістю самозахисту 

суб’єктів трудових відносин. 

Оскільки багато науковців галузі трудового права наголошують на 

неможливості існування внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни 

праці одне без одного [22, с. 302; 23, с. 513; 7, с. 353], спробуємо навести 

декілька їх позицій щодо визначення характерних ознак дисципліни праці 

для оцінки притаманності їх внутрішньому трудовому розпорядку. 

Так, одна з класифікацій ознак дисципліни праці пропонує 

характерними особливостями вважати: 

1) об’єктивний характер – виникає як необхідність упорядкування 

спільної діяльності учасників суспільних відносин; 

2) виявляється як у системі встановлених правових приписів, так і у 

фактичному їх виконанні учасниками суспільних відносин; 

3) відображає встановлений нормами права порядок взаємовідносин 

учасників правовідносин у будь-якому інституційно-організаційному 

утворенні [2, с. 378]. На основі запропонованої класифікації можемо сказати, 

що всі приведені вище ознаки можуть бути в тій чи іншій мірі застосовані і 

до внутрішнього трудового розпорядку.  

Також варто у цьому контексті звернути увагу на наукову думку             

Д.С. Підкопай про те, що однією із значущих ознак внутрішнього трудового 

розпорядку є можливість підвищення ефективності та продуктивності праці 

на виробництві шляхом, перш за все, організації чіткого трудового 

розпорядку на підприємстві, в установі, організації [24, с. 425]. Така 

особливість, безумовно, засвідчує велику соціальну вагу внутрішнього 

трудового розпорядку для всіх учасників трудових правовідносин. Але, на 

нашу думку, велике значення внутрішнього трудового розпорядку зумовлене 

не можливістю підвищення результатів праці та результатів взаємодії 

працівників з роботодавцем, а тим, що даний феномен являє собою 

фундамент для побудови будь-яких трудових взаємовідносин, у тому числі 



 

 

31

тих, що сприяють підвищенню ефективності і продуктивності праці.   

Дослідивши нечисленні позиції науковців щодо визначення ознак 

внутрішнього трудового розпорядку, доцільно зробити наступний висновок: 

більшість із наведених ознак є притаманними даній категорії, але цей перелік 

неповний і потребує доопрацювання. Саме тому спробуємо додатково 

навести ще декілька ознак, які, на наш погляд, властиві внутрішньому 

трудовому розпорядку. До них варто віднести такі: 

1) встановлюється на основі нормативно-правових актів загального 

та спеціального призначення; 

2) передбачає застосування системи заохочень за дотримання вимог 

внутрішнього трудового розпорядку; 

3) встановлюється трудовим колективом підприємства, установи, 

організації. 

Першою визначеною нами ознакою внутрішнього трудового 

розпорядку є те, що він встановлюється та регулюється на основі 

нормативно-правових актів загального та спеціального призначення. До актів 

загального призначення, які регулюють внутрішній трудовий розпорядок, 

належать: Кодекс законів про працю України [9] та Типові правила 

внутрішнього трудового розпорядку робітників і службовців підприємств, 

установ, організацій [25]. 

Статтею 21 КЗпП України визначено, що працівник зобов’язується 

виконувати роботу за трудовим договором і має дотримуватися трудового 

розпорядку [9], а стаття 142 наголошує на тому, що 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 підставі типових правил [9]. Таким чином, основний 

законодавчий акт, що регулює відносини щодо внутрішнього трудового 

розпорядку, встановлює загальні вимоги до даної категорії та створює 
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фундамент для затвердження локальних актів по регулюванню внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Нормативним актом загального призначення, яким затверджено Типові 

правила внутрішнього трудового розпорядку, є прийнята ще за часів СРСР 

(1984 року) постанова Державного комітету СРСР по праці і соціальних 

питаннях «Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку для 

робітників і службовців підприємств, установ, організацій» [26]. Незважаючи 

на те, що дана Постанова прийнята ще за радянським часів, вона й досі діє в 

Україні. На її основі встановлюються типові правила внутрішнього 

трудового розпорядку для всіх галузей трудових відносин і, відштовхуючись 

від неї, затверджуються локальні нормативні документи всіх підприємств, 

установ, організацій щодо регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

Актами спеціального призначення є статути і положення про 

дисципліну праці та внутрішній трудовий розпорядок, галузеві правила 

внутрішнього трудового розпорядку, спеціальне законодавство, яке враховує 

галузеві особливості трудової дисципліни.  

Серед вищевказаних документів особливе місце належить правилам 

внутрішнього трудового розпорядку, якими регламентується: 1) організація 

праці, умови перебування на території підприємства, установи, організації 

під час виконання роботи та після її закінчення; 2) порядок прийняття і 

звільнення з роботи працівників; 3) основні права та обов’язки сторін; 4) 

робочий час і порядок його використання; 5) час відпочинку; 6) види 

заохочень, підстави та порядок їх використання; 7) відповідальність 

роботодавця і працівників та інші положення [19, с. 322]. Ці правила 

дозволяють дотримуватися працівникам чіткої лінії поведінки при виконанні 

своїх трудових обов’язків та не виконувати дій, які цими правилами не 

передбачені, чого іноді вимагає роботодавець. 

На нашу думку, те, що внутрішній трудовий розпорядок 

встановлюється на основі нормативно-правових актів загального та 

спеціального призначення, є однією з найбільш характерних ознак і 
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розкриває властиві йому типові особливості. 

Другою ознакою, яка, на наш погляд, властива внутрішньому 

трудовому розпорядку, є застосування системи заохочень за дотримання 

вимог внутрішнього трудового розпорядку. 

Ми погоджуємося з тим, що суттєву роль у забезпеченні правомірного 

виконання прав і обов’язків відіграє заохочення [27, с. 708]. Оскільки, на 

нашу думку, основним мотивом працевлаштування працівника на будь-яке 

підприємство, в установу, організацію є отримання матеріальної вигоди або 

навіть засобів для існування, а не досягнення соціального ефекту та 

морального задоволення, то роль стимулів для досягнення вищих 

індивідуальних та колективних результатів є досить суттєвою. За дотримання 

правил внутрішнього трудового розпорядку та високоефективну діяльності 

окремих працівників і трудового колективу в цілому роботодавець 

встановлює систему заохочень.  

Чинне українське трудове законодавство передбачає дві форми 

заохочення працівників: за успіхи в роботі (стаття 143 КЗпП [9]) та особливі 

трудові заслуги (стаття 146 КЗпП [9]). З цього випливає, що стимулювання 

працівника до якісного виконання трудових обов’язків та дотримання 

внутрішнього трудового розпорядку з боку роботодавця відбувається шляхом 

матеріального та морального заохочення. Ми вважаємо, що мотивація є дуже 

важливим фактором для досягнення високих показників ефективності 

трудової діяльності, оскільки вона сприяє підвищенню рівня здібностей 

працівника та зниженню автоматизму людської діяльності. На наш погляд, 

автоматичне виконання своєї трудової функції працівником є негативним 

фактором. Для нового працівника, який тільки здобуває необхідні навички 

для виконання конкретного виду діяльності, автоматичність виконання 

певних завдань, що приходить до нього з часом, нібито є показником 

покращення професійних результатів. Однак у подальшому вона не дозволяє 

працівникові вдосконалюватись. Тривалий час він залишається на своєму, 

можливо навіть досить не низькому рівні, але вже не може домогтися 
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зростання виконавської майстерності. Стимулювання праці робітника 

дозволяє його постійно прагнути до вищих і кращих показників діяльності, 

що, безумовно, призводить до позитивних результатів як для працівника, так 

і роботодавця. 

Ознака застосування заохочень за виконання вимог внутрішнього 

трудового розпорядку є досить суттєвою і відображає позитивні моменти 

встановленого трудового розпорядку для працівників та їх колективів. 

Третьою ознакою внутрішнього трудового розпорядку є те, що він 

затверджується трудовим колективом.  

Так, стаття 142 КЗпП України закріплює порядок, відповідно до якого 

трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях 

визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які 

затверджуються трудовими колективами за поданням роботодавця і 

виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 

представника) на основі типових правил [9]. Також варто пам’ятати, що 

вплив на формат та вимоги, зазначені в правилах внутрішнього трудового 

розпорядку, має належність юридичного суб’єкта, на якому встановлюється 

внутрішній трудовий розпорядок до відповідної галузі господарства.   

Існують такі хибні позиції серед роботодавців, що при невеликій 

кількості робітників підприємства необхідність встановлення правил 

внутрішнього трудового розпорядку не є обов’язковою. В такому випадку 

потрібно звернутися до КЗпП України, у п. 2 ст. 29 якого вказано на 

обов’язковість ознайомлення роботодавцем нового працівника з правилами 

внутрішнього трудового розпорядку після підписання трудового договору 

[9]. Тому внутрішній трудовий розпорядок важливий для всіх без 

виключення суб’єктів трудових відносин та всіх підприємства, установ, 

організацій, незалежно від форми власності та штатної кількості працівників. 

Виходячи з цього, не можемо розділити позицію А.М. Лушнікова та             

М.В. Лушнікової, що відносини сторін не будуються на основі влади-

підпорядкування, але у роботодавця є право встановлювати внутрішній 
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розпорядок на підприємстві, у передбачених законом випадках залучати 

робітника до дисциплінарної та матеріальної відповідальності [28, с. 494]. 

Ми вважаємо, що, безумовно, повноваження роботодавця в порівнянні з 

працівником є переважаючими, тому що саме роботодавець формує правила 

внутрішнього трудового розпорядку і подає їх на розгляд трудового 

колективу, але роль працівників у цьому випадку є також достатньо значною, 

як можна побачити це з попередньої думки. В такому випадку за 

встановлення правил у не меншій мірі є відповідальними і працівники. 

Затвердження внутрішнього трудового розпорядку відіграє дуже 

важливу роль, оскільки, як зазначає С.О. Іванов, вступивши в трудові 

правовідносини, громадянин зобов’язаний виконувати певну трудову 

функцію з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а у 

підприємства виникає право вимагати належного виконання роботи. 

Відповідні обов’язки кореспондують дисциплінарним правомочностям, які, 

безсумнівно, входять у зміст трудової правосуб’єктності підприємства [29, с. 

266]. Відповідність правил внутрішнього трудового розпорядку 

законодавчим нормам, створення роботодавцем переліку цих правил, 

погодження їх з трудовим колективом та офіційне затвердження є 

показником партнерської взаємодії роботодавця з працівниками. 

Отже, місце останньої ознаки, притаманної внутрішньому трудовому 

розпорядку, дуже важливе, воно ілюструє процес взаємодії працівників з 

роботодавцем, додаючи загальної значущості трудового колективу в процесі 

управління господарським суб’єктом. 

Підсумовуючи наведені та розкриті нами ознаки внутрішнього 

трудового розпорядку, хотілося б наголосити, що дана класифікація має 

унікальний характер та є доповненням до тих ознак, що запропоновані в 

науковій літературі.  

Зазначимо, що в переважній більшості підручників з трудового права 

автори розкривають сутність інституту дисципліни праці та внутрішнього 

трудового розпорядку, однак мало хто з науковців досліджує безпосередньо 
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поняття «внутрішній трудовий розпорядок». У більшості випадків у 

підручниках розкрито юридичну сутність внутрішнього трудового 

розпорядку, його правове регулювання та досліджено правила внутрішнього 

трудового розпорядку. Питання ознак внутрішнього трудового розпорядку в 

науковій літературі майже не вивчалися. Ті науковці, які в своїх працях 

наводили класифікацію ознак цього поняття, не розкривали почергово кожну 

з них, а тому результати таких досліджень є досить поверховими.  

Ми вважаємо, що проведене нами дослідження дозволяє чітко 

побачити всі найбільш ґрунтовні підходи до визначення терміна «внутрішній 

трудовий розпорядок», а приведена нами позиція найбільше відповідає 

позиціонуванню даного поняття. Запропонована нами класифікація ознак 

внутрішнього трудового розпорядку ілюструє донині не закріплений 

науковий погляд на властивості, притаманні внутрішньому трудовому 

розпорядку підприємства, установи, організації.  

 

1.2 Ретроспектива становлення і розвитку внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні 

 

Наявні в українській трудовій сфері особливості організації трудового 

процесу формувалися протягом тривалого часу, а нинішні реалії 

відображають комплекс дій, виконаних у попередні історичні періоди. Це 

саме стосується і внутрішнього трудового розпорядку українських 

підприємств, установ, організацій, що набув своїх сучасних характеристик 

завдяки історичному розвитку інституту дисципліни праці.  

Сформувати повну картину певної досліджуваної категорії неможливо 

без розгляду історичних аспектів його розвитку, а у випадку дослідження 

внутрішнього трудового розпорядку неможливо спрогнозувати його 

майбутні перспективи без ознайомлення з минулими етапами історичного 

становлення даної категорії. 
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Процес історичного дослідження в правовій площині дуже цікаво 

охарактеризував ще наприкінці ХІХ століття М. Чижов. Він висловив думку, 

що історичне вивчення права не є утворенням важкого баласту, 

обтяжуючого, як дехто думає, розум мислителя. Історичне вивчення права 

великою мірою вплинуло і має величезне значення для з’ясування сутності 

права. Тільки через історію права ми переконалися, що зміст сьогоднішнього 

права є результатом духовної роботи багатьох генерацій [30, с. 2]. Така думка 

переконує нас у тому, що сьогоднішній стан речей у правовому науковому 

просторі є результатом багаторічних досліджень науковців в історичній 

ретроспективі. Ті правові моменти, які зараз для нас здаються занадто 

простими і банальними, раніше були стратегічно важливими відкриттями, а 

їх простоті розуміння в нинішній час ми зобов’язані науковцям, що відкрили 

їх світові та вдосконалювали. 

На важливості дослідження в аспекті історичного генезису наголошує 

Н.А. Сьоміна, вважаючи, що для того щоб ґрунтовно дослідити ту чи іншу 

проблематику, необхідно знати її генезис, оскільки без розуміння минулого 

не може бути розуміння майбутнього [31, с. 41]. Дослідженню періодизації 

історико-правового процесу свою науково-дослідницьку роботу присвятив             

О.І. Резнік. Він зазначає, що історико-правовий процес – це особлива 

категорія правового пізнання, яка виражає процес безпосереднього і 

нескінченного руху права, тривалість і послідовність зміни якісно відмінних 

етапів, стадій або фаз у ході історико-правового руху: у виникненні, розвитку 

або завершенні  правових подій, явищ, норм [32, с. 64]. Історичний розвиток 

будь-якої правової категорії проходить різні етапи як процвітання, так і 

скрути, але сформувати об’єктивне сучасне уявлення неможливо без 

розуміння того, що спонукало до нинішнього стану. 

Внутрішній трудовий розпорядок перебуває в пропорційній залежності 

з відносинами роботодавця і працівника. Роботодавець встановлює 

внутрішній трудовий розпорядок, попередньо погоджуючи його з трудовим 

колективом. Так само і відносини працівника з роботодавцем перебувають у 
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межах, визначених внутрішнім трудовим розпорядком. А.Р. Мацюк вважає, 

що відносини працівника з роботодавцем – це взаємини влади-

підпорядкування, де залежно від країни, її історичного розвитку, суспільних 

процесів, національних традицій ці взаємини мають жорсткіший чи 

ліберальніший характер, але основа залишається єдиною – володарювання 

роботодавця над працівниками [27, с. 690]. Така позиція не може 

сприйматися однозначно. На нашу думку, порівняну рівність працівника з 

роботодавцем дозволяє встановити хіба що нормативно-правова база, а щодо 

плану морально-психологічного відношення до таких взаємовідносин, то 

працівник завжди відчуває себе занадто залежним від роботодавця.  

М.Г. Александров характеризував господарську владу роботодавця як 

владу капіталіста над найманими робітниками і службовцями, що є 

невід’ємною частиною капіталістичних трудових відносин. Право 

господарської влади слугує юридичним вираженням відносин панування-

підпорядкування [33, с. 37]. Така позиція радянського науковця в більшій 

мірі спрямована на осуд капіталістичної правової системи, що й не дивно, 

враховуючи складні відносини комуністичного радянського суспільства з 

капіталістичними країнами Заходу. Якщо бути об’єктивним, то система 

трудових відносин в комуністичних країнах є ще більш жорсткою по 

відношенню до працівника. 

На думку С.С. Лукаша, поява правил внутрішнього трудового 

розпорядку історично пов’язана з розвитком великого виробництва. Коли 

коло учасників спільної праці було невелике, то відносини між ними 

визначалися господарською владою, звичаями. Розвиток виробництва, 

ускладнення технологічного процесу, поділ праці призвели до того, що 

внутрішній устрій організацій потребував більш детального нормативного 

закріплення трудової поведінки працівників [34]. Ще С. Л. Рабінович-Захарін 

1925 року у своїй науковій роботі зауважував, що виникає необхідність у 

таких правилах, які вказували б кожному його обов’язки щодо підтримки 

заведеного порядку у середині підприємства, необхідні для цього заходи з 
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боку адміністрації й поведінки з боку працівників [35, с. 3]. Тобто можемо 

підсумувати, що поява правил внутрішнього трудового розпорядку 

безпосередньо пов’язана з великими виробничими потужностями, оскільки 

організація роботи на таких підприємствах потребувала узгодженості дій, 

закріпленої письмово та погодженої трудовим колективом. Хоча, скоріше за 

все, у той час трудовий колектив ознайомлювали з подібними правилами, 

аніж погоджували їх з ним. 

На думку багатьох вчених, спроби створити єдине 

внутрішньоузгоджене джерело трудоправових норм були зроблені ще в 

ХVIII ст., але їх закріпити вдалося лише у кінці ХІХ ст. Дещо пізніше почав 

формуватися локальний рівень регулювання трудових відносин. У середині 

XIX ст. швейцарський юрист І.К. Блюнчлі (1808-1881) виступив з 

пропозицією зобов’язати фабрикантів при відомій кількості робітників на 

їхніх підприємствах видавати правила внутрішнього розпорядку з 

обов’язковим попереднім затвердженням їх державними органами. У 

затвердженні могло бути відмовлено, якщо правила незаконні, несправедливі 

або неясні. Їх «справедливість» припускала виявлення та облік думки 

працівників. Затверджені правила повинні підлягати оприлюдненню шляхом 

їх вивішування в майстернях. До їх скасування вони зберігали обов’язковість 

як для працівників, так і для роботодавців. Ця ідея була засвоєна з деякими 

особливостями цілим рядом промислових законодавств. Навіть там, де 

фабричні регламенти не повинні були отримати законодавчої санкції, як, 

наприклад, у Франції, судова практика визнавала їх обов’язкову силу, якщо 

тільки вони оголошувалися у встановленому звичаєм порядку. У цьому 

зв’язку ми можемо говорити про формування локального рівня правового 

регулювання трудових відносин [36, с. 6; 37, с. 33-34; 38, с. 246]. Такі події, 

на нашу думку, стали хорошим стимулом до подальшого розвитку сфери 

трудових правовідносин і створенням трудового розпорядку. Якщо 

намагатися осмислити початкові причини утворення певних правил, що 

регулювали внутрішню трудову дисципліну, то це, безумовно, складність 
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організації великих підприємств та фабрик за допомогою словесних 

установок і команд роботодавця, не закріплених у загальному порядку. 

Оскільки ера так званого «фабричного законодавства» вивела промисловість 

на новий рівень розвитку, то поява відповідних загальновстановлених вимог 

для окремих галузей діяльності була лише питанням часу. 

Найбільш важливі історичні моменти становлення і розвитку 

внутрішнього трудового розпорядку в своїх працях виділили А.М. Лушніков 

та М.В. Лушнікова. На їхню думку, варто виділяти такі періоди: 

1) 1913 р. – 30-ті рр. ХХ ст. 

З точки зору науковців, найбільш значущим моментом цього періоду 

було прийняття Статуту про промислову працю 1913 року, в якому 

згадувалися локальні акти, що приймаються роботодавцем, а саме: такси 

(розцінки), табелі, розклади і правила внутрішнього трудового розпорядку, 

які затверджувалися фабричними інспекціями (ст. 34, 101-103, 108) [39]. 

Також вчені виділяють 1918 та 1922 роки у зв’язку з прийняттям двох КЗпП 

[40 ; 41], в яких були закріплені окремі норми щодо регулювання правил 

внутрішнього трудового розпорядку [28, с. 559]; 

2) 30-ті рр. ХХ ст. – початок 60-х рр. ХХ ст. 

На цьому етапі важливою особливістю, що впливала на регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, була, по-перше, широка участь у 

правотворчій діяльності профспілок, з урахуванням того, що після 

скасування в 1933 році Народного комісаріаті праці (НКП) СРСР його 

функції були передані Всесоюзній центральній раді професійних спілок 

(ВЦРПС), яка фактично стала державним органом. По-друге, наявність 

великої кількості підзаконних актів спеціалізованого функціонального, а не 

галузевого органу управління, який займався питаннями праці, регулювання 

правил трудового розпорядку та заробітної плати. З 1917 по 1933 роки ці 

функції  виконував НКП РСФРР, а потім СРСР, а з 1955 року до кінця 

радянського періоду – Держкомітет Ради Міністрів СРСР з питань праці та 

заробітної плати (ДКП СРСР) [28, с. 560]; 
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3) кінець 60-х рр. ХХ ст. – початок 80-х рр. ХХ ст.  

З кінця 60-х років ХХ ст. у радянській науці трудового права почала 

активно розроблятися теорія локальних нормативно-правових актів. Серед 

таких актів чималу увагу було приділено нормативним документам щодо 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Причиною тому багато в 

чому послужив початок господарської реформи 1965 року, спрямованої на 

розширення самостійності підприємств, їх госпрозрахункового фінансування 

та самоокупності. Ця концепція була сформульована в період панування 

державної соціалістичної власності, коли всі підприємства, організації були 

державними, а їх адміністрація асоціювалася з державним органом. А тому 

вельми доречно і природно обґрунтовувалися зв’язок локальних норм з 

державою, співвідношення централізованого та локального нормативного 

регулювання. Важливою подією науковці також називають прийняття КЗпП 

1971 року [9], в якому було закріплено норми, що регулювали внутрішній 

трудовий розпорядок [28, с. 563-564]; 

4) 1984-1991 рр. 

Цей період, на думку науковців, характерний прийняттям Типових 

правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців 

підприємств, установ, організацій, що були затверджені постановою 

Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20.07.1984 [25]. Закінченням даного 

періоду визначено рік розпаду СРСР на окремі незалежні держави [28, с. 

566]. 

Таку періодизацію етапів внутрішнього трудового розпорядку 

пропонують нам видатні науковці-правники. Аналізуючи вищезазначене, 

хотілося б зауважити, що фактично всі основні етапи становлення і розвитку 

внутрішнього трудового розпорядку було зазначено, але зроблено це 

виключно в контексті радянського трудового законодавства. Нами ж така 

класифікація етапів розвитку внутрішнього трудового розпорядку приведена 

тому, що зародження регулювання державою внутрішнього трудового 

розпорядку відбулося на теренах СРСР, до складу якого в цей період 
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належали українські землі, безпосередньо стосується і української сфери 

трудових відносин.  

Із українських науковців етапи становлення і розвитку внутрішнього 

трудового розпорядку в своїх працях висвітлив С.С. Лукаш. Він вважає, що 

важливими періодами розвитку внутрішнього трудового розпорядку є: 

1) 1922 рік. 

На думку вченого, у 1922 році з прийняттям КЗпП було вперше 

розроблено і встановлено зміст правил внутрішнього трудового розпорядку 

[42;34];  

2) 1971 рік.  

 Цього року було прийнято КЗпП, який встановив, що трудовий 

розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються 

трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним 

органу і виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником) [9 ; 34]; 

3) 1984 рік. 

Вчений вважає, що дуже важливим етапом у розвитку внутрішнього 

трудового розпорядку є прийняття у 1984 році Типових правил внутрішнього 

трудового розпорядку робітників і службовців підприємств, установ, 

організацій [25]. Таку позицію С.С. Лукаш обумовлює тим, що на значній 

кількості підприємств, у яких прийняті правила внутрішнього трудового 

розпорядку, в основному відтворюється текст Типових правил. Розходження 

полягають лише у тому, що організація враховує при розробці зміст 

технологічного процесу та режим праці працівників [34]. 

Розцінювати таку позицію науковця як періодизацію етапів 

внутрішнього трудового розпорядку досить складно, адже в даному випадку 

С.С. Лукаш скоріше виділяє конкретні нормативно-правові документи, які 

здійснили серйозний вплив на весь подальший розвиток внутрішнього 

трудового розпорядку, зокрема на дисципліну праці в цілому. На нашу 
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думку, вчений, виділяючи моменти прийняття, безумовно, важливих 

правових актів, намагався проілюструвати вагомість таких локальних 

нормативних документів для розвитку системи правил внутрішнього 

трудового розпорядку.  

Власну класифікацію етапів внутрішнього трудового розпорядку 

пропонує нам В.О. Голобородько, яка виділяє наступні періоди: 

1) 1913-1917 рр. 

У цей час значна увага правилам внутрішнього трудового розпорядку 

була приділена в Статуті про промислову працю 1913 року [39]. До нього 

увійшли Статут про промисловість і Гірський статут 1893 року, закони «Про 

робочий час» 1897 року, «Про винагороду робітникам за каліцтво» 1903 

року, «Про старост на промислових підприємствах» 1903 року, «Про 

страхування робітників від нещасних випадків і хвороби» 1912 року [43, с. 

202]; 

2) 1918-1921 рр. 

У грудні 1918 року був прийнятий Кодекс законів про працю РСФРР 

[40]. Цей документ був підготовлений комісією Наркомату юстиції за участю 

Наркомату праці. Проект розглядався на засіданні ВЦВК 04 листопада 1918 

року і був прийнятий за основу. Згідно з документом нагляд за виконанням 

правил внутрішнього трудового розпорядку покладався: а) у радянських 

установах – на відповідних керівників цих установ; б) у радянських 

націоналізованих, громадських і приватних підприємствах і господарствах – 

на самоврядування трудящих (фабрично-заводські і подібні комітети) [43, с. 

203-204]; 

3) 1922-1970 рр. 

02 грудня 1922 року був прийнятий новий КЗпП УСРР [42], який по 

суті справи остаточно конституював основні інститути трудового права 

України радянського періоду, надавши їм нормального змісту. Глава VI  була 

повністю присвячена правилам внутрішнього трудового розпорядку. 

Відповідно до неї правила встановлюються з метою регулювання праці на 
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підприємствах, в установах і господарствах із числом зайнятих не менше 

п’яти осіб. Такі правила обов’язкові для тих, хто найнявся, лише в тому 

випадку, якщо вони видані у встановленому порядку й доведені до відома 

всіх працюючих [43, с. 204]; 

4) 1971-1991 рр. 

Четвертий етап розвитку внутрішнього трудового розпорядку вчена 

пов’язує із необхідністю третьої кодифікації трудового законодавства, яка 

вилилася в прийняття на підставі загальносоюзних Основ законодавства про 

працю Верховною Радою УРСР 01 грудня 1971 року Кодексу законів про 

працю, який вступив у дію 01 червня 1972 року [9]. Важливою подією вчена 

також вважає прийняття і нині діючих Типових правил внутрішнього 

трудового розпорядку, затверджених постановою Держкомпраці СРСР і 

ВЦРПС від 20 липня 1984 року [25 ; 43, с. 205]; 

5) на сучасному етапі, як зазначає В.О. Голобородько, типові й 

галузеві правила, зазвичай, відсутні. Як показує практика, форма правил 

внутрішнього трудового розпорядку організації в умовах ринкової економіки 

не зазнала особливих змін. Проте це не заважає роботодавцеві в даному 

нормативному акті закріплювати нові правила його взаємодії з найманими 

працівниками, коло взаємних прав і обов’язків, а також відповідних засобів 

їх забезпечення [43, с. 206]. 

У цілому ж класифікацію, запропоновану В.О. Голобородько, можна 

вважати найбільш об’єктивною серед існуючих в нашій науковій літературі, 

хоча те, що вона побудована лише на фактах прийняття ключових 

нормативно-правових актів, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, 

не висвітлює повної картини історичного розвитку та досліджень щодо 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Отже, провівши аналіз наукової літератури щодо періодизації 

внутрішнього трудового розпорядку, ми пропонуємо власну класифікацію, 

яка буде максимально повною та об’єктивною. На нашу думку, слід виділити 

такі етапи становлення та розвитку внутрішнього трудового розпорядку: 
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1) середина ХІХ ст. – 1917 рік; 

2) 1917-1921 рр.; 

3) 1922-1970 рр.;  

4) 1971-1990 рр.; 

5) 1991р. – сьогодення. 

Першим етапом становлення та розвитку внутрішнього трудового 

розпорядку, на наш погляд, є проміжок часу з середини ХІХ ст. по 1917 рік. 

На початку цього періоду було закладено фундамент для створення та 

виокремлення інституту дисципліни праці в цілому. Дві взаємозалежні 

категорії – внутрішній трудовий розпорядок та дисципліна праці – до 

середини ХІХ ст. не мали змоги розвиватися через наявність інституту 

кріпацтва.  

До середини XIX ст. в Україні питання дисципліни праці (у сучасному 

розумінні) або зовсім не вирішувались, оскільки така проблема не стояла, або 

вирішувалися досить специфічно. Звичайно, це залежало від інституту 

кріпацтва. Наймана (вільна) праця в сучасному її розумінні застосовувалася 

здебільшого у кустарному виробництві і державою на той час не 

регулювалася [44, с. 11]. У цей час можна говорити про фактичну відсутність 

регулювання найманої праці, адже суспільно-трудові відносини будувалися 

на основі формату «власник робочої сили – робоча сила (кріпак)», а не 

«роботодавець –працівник». 

Принагідно можна зауважити, що джерела права різних частин 

України, що входили до складу Російської імперії, до початку 40-х рр. XIX 

ст. мали певні відмінності. У Слобідсько-Українській губернії 

застосовувалося загальне російське законодавство, у Полтавській, 

Чернігівській, Київській, Волинській та Подільській губерніях 

продовжували діяти Литовські статути та магдебурзьке право. Але вже 

протягом 1840-1842 рр. на території України, що входила до складу 

Російської імперії, було введено в дію Звід законів Російської імперії 1833 

року. Це призвело до уніфікації системи джерел права, що діяли в Україні, і 
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виключило застосування норм попереднього права [45, с. 270]. Тобто до 

середини ХІХ ст. на українським землях, незалежно від їх приналежності до 

якоїсь держави, можна спостерігати повну відсутність цивілізованості у 

відносинах права. Лише 24 травня 1835 року після прийняття Положення 

про відносини між господарями фабричних закладів і робочими людьми, які 

надходять на них по найму [46], можна було спостерігати певні ознаки 

більш цивілізованого відношення до робітничого класу, оскільки, зокрема, 

з’явилися прояви інституту дисципліни праці. Як зазначав 

О. І. Кобеляцький, дане Положення зобов’язувало фабрикантів письмово 

оформляти умови найму, а робітники не мали права піти раніше 

обумовленого договором строку і вимагати підвищення заробітної плати. У 

свою чергу, власник мав право звільняти працівника, попередивши його про 

це за два тижні [47, с. 85]  

Однак всі ці покращення були помітні лише на тлі минулого жахливого 

положення людей в умовах кріпацтва. Після його відміни у 1861 році 

розпочався швидкий розвиток промислового виробництва, що призвело до 

формування окремого робітничого прошарку в суспільстві. Як відмічає             

С.І. Кожушко, умови життя та праці тогочасних робітників в Україні були 

дуже важкими. Передусім, не існувало законів, якими б регулювалась 

тривалість робочого часу, що становив, як правило, 12-13 годин на день, а на 

деяких підприємствах – і 15-16 годин на день. У перші роки розвитку 

фабричного виробництва тогочасний законодавець лише в крайніх випадках 

втручався у відносини між роботодавцями і працівниками. Це пояснювалося 

переважанням поглядів про повну свободу відносин у сфері промисловості 

як основну умову розвитку суспільного і державного господарства [44, с. 12]. 

Як можемо пересвідчитися із цих фактів, кріпацтво не зовсім було скасоване, 

а лише змінена форма його застосування, яка адаптувалася до фабричних 

виробничих умов. Таке явище досить легко можна пояснити, бо тими ж 

роботодавцями на підприємствах і фабриках були колишні власники кріпаків 

та потомки цих власників. Для будь-яких суспільних та трудових 
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трансформацій потрібен певний проміжок часу. Оскільки кріпацьку 

повинність було скасовано одразу, більшість населення виявилося не 

готовим до стрімких змін і всіляко чіплялося за минулий лад. 

Першим нормативним актом, що дійсно регулював внутрішній 

трудовий розпорядок, став Статут про промислову працю, який у червні 1886 

року було затверджено як закон, що отримав назву «Правила взаємовідносин 

фабрикантів і робітників» [48, с. 266-267]. Цим законом, зокрема, на 

фабрикантів покладалася відповідальність за порушення правил 

внутрішнього трудового розпорядку, а в разі порушення умов договору за 

робітником визнавалося право дострокового розірвання договору, однак 

підбурювання до страйків каралося ув’язненням [49, с. 76]. Це були перші 

позитивні для працівників кроки у напрямку покращення їхнього трудового 

становища та порівняно кращого положення відносно взаємин з 

роботодавцем.  

Цього ж року (1886) було прийнято Закону «Про нагляд  за закладами 

фабричної промисловості  й про взаємовідносини фабрикантів та 

робітників», який закріплював обов’язок адміністрації фабрик встановлювати 

правила внутрішнього трудового розпорядку, яких повинні були 

дотримуватися робітники. Ці правила затверджувалися фабричними 

інспекторами і доводилися до всіх робітників шляхом оголошення в усіх 

майстернях [50, с. 262-263]. Формально подібні правила існували на 

виробничих підприємствах та фабриках і раніше, але тільки після прийняття 

зазначеного закону вони стали обов’язковими для ознайомлення 

працівниками. Основним завданням роботодавців було створення таких 

правил та доведення до відома працюючих їх змісту.  

1903 року правове регулювання праці робітників було кодифіковане на 

окремі галузі виробництва, тобто були прийняті Статут про промисловість, 

Гірничий статут та інші нормативні акти. У редакції Зведення законів 1913 

року всі нормативні акти, які регулювали працю робітників промисловості, у 

тому числі й гірничодобувної, були виділені з різних статутів (про 
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промисловість, гірничий, шляхів сполучення) і об’єднані у спеціальний акт, 

який отримав назву Статут про промислову працю [51; 44, с. 19]. З початком 

ХХ ст. відбувся розподіл виробництва на окремі галузі, що призвело до 

поступового створення окремих правил внутрішнього трудового розпорядку 

для підприємств відповідної галузі. На наш погляд, це був значний прогрес у 

розвитку внутрішнього трудового розпорядку, оскільки почала 

враховуватися специфіка діяльності підприємств різних виробничих галузей. 

Закінченням даного періоду становлення внутрішнього трудового 

розпорядку, на нашу думку, варто вважати кінець імперської епохи на 

території Російської імперії, який пов’язаний з початком революції і 

приходом до влади більшовиків 1917 року.  

Перший період розпочався з моменту виникнення передумов 

організації діяльності працюючих груп людей, а із скасуванням кріпацтва і 

започаткуванням фабричного виробництва осмисленим введенням правил по 

організації праці виробничого персоналу. В цей час складно ще говорити про 

набуття працівниками статусу захищених законом осіб, які в разі виконання 

всіх поставлених завдань і функцій могли не хвилюватися за своє трудове 

положення. Все-таки роботодавці часто дозволяли собі нехтувати 

встановленими правилами і діяти, керуючись власними побажаннями, а не 

законодавством. Однак варто відзначити значний прогрес у  русі звичайного 

працівника від статусу кріпосної особи до працівника з наявністю певних 

трудових прав, що стало хорошим базисом для подальшого розвитку 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Другий етап (1917-1921 рр.).  

Початок цього періоду пов’язаний із закінченням Лютневої революції і 

знищенням самодержавства в Росії. Ці події суттєво підвищили шанси 

України на відновлення втраченої незалежності. У цей час українське 

суспільство своїми різкими практичними діями показало непоборне бажання 

створення власної незалежної держави. 
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На думку А.С. Захарчука, 1917-1918 рр. – один із найбільш складних 

періодів у розвитку української державності. Це, з одного боку, час 

утворення Української Центральної Ради, утвердження суверенітету й 

незалежності Української Народної Республіки, чотирьох Універсалів як 

визначних актів державотворення, розвитку української мови, освіти, 

культури. З іншого боку,   це період хаосу, жорстокого протистояння та 

міжусобної боротьби різних суспільних верств і політичних партій [52, с. 63]. 

Тому не складно здогадатися, що в цей період нова українська влада 

акцентувала свою увагу на прийнятті нормативних актів загальнодержавного 

значення, що мали на меті утвердження суспільної віри в нову незалежну 

державу. Питанням локального характеру, таким як регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, надавалося другорядне значення. 

На підтвердження наших слів наведемо позицію О.Л. Копиленко та             

М.Л. Копиленко, які вважають, що утворена після повалення самодержавства 

03 березня 1917 року Українська Центральна Рада в перші місяці свого 

існування самостійної соціально-економічної політики, в тому числі й 

політики в галузі дисципліни праці, не намагалася здійснювати [53, с. 10-11].   

Українська Центральна Рада приділила увагу правовому становищу 

працюючих вже в ІІІ Універсалі, затвердженому 07 (20) листопада 1917 року, 

в якому проголошувалося, що на території Народної Республіки України від 

цього дня встановлюється по всіх підприємствах вісім годин праці.  

Тяжкий і грізний час, який переживає вся Росія, а з нею і наша Україна, 

вимагає належного впорядкування виробництва, рівномірного розподілу 

продуктів споживання й кращої організації праці. І через те приписуємо 

Генеральному Секретаріату праці від цього дня разом із представництвом від 

робітництва встановити державний контроль за продукцією в Україні, 

пильнуючи інтереси як України, так і цілої Росії [54, с. 66-67]. Складно 

оцінювати політичну складову соціально-трудових рішень тієї влади, яка, 

скоріше за все, подібними рішеннями намагалася завоювати прихильність 

українського суспільства, проте встановлення восьмигодинного робочого дня 



 

 

50

дозволяє зараз нам говорити про гуманність рішень уряду. На той час такі 

реформи були сприйняті як прихильність до народу, але зараз ми можемо 

сказати, що вони стали однією із перших ознак покращеного відношення 

влади до становища робітника. 

25 січня 1918 року було прийнято Закон «Про восьмигодинний 

робочий день». Згідно із Законом тривалість робочого часу становила 48 

годин на тиждень (ст. 3). Закон регламентував особливості найму і праці 

жінок та неповнолітніх (ст.ст. 10, 16, 19); нічні та понаднормовані роботи 

(ст.ст. 6-9, 18, 19); працю на шкідливому для здоров’я виробництві (ст. 15). 

Ст. 4 цього Закону передбачала створення в майбутньому Головної Ради 

праці як реалізатора державної політики в цій галузі [55, с. 337]. Вважаємо, 

що цей законодавчий акт мав дуже важливу роль для тогочасного 

робітничого класу і на його основі було в подальшому затверджено, в тому 

числі, КЗпП й інші закони по регулюванню праці в цілому та внутрішнього 

трудового розпорядку зокрема. 

У цьому ж році було опубліковано працю видатного вченого-правника 

Л.С. Таля, який стверджував, що влада над робітниками належить 

роботодавцеві в силу його соціального становища, а не тільки як договірній 

стороні [20, с. 26]. Така позиція науковця засвідчує беззаперечність 

тогочасної влади господаря підприємства над працівниками, адже 

роботодавець мав та й має вище соціальне становище над працівником, а 

також є власником приватної власності, що дозволяє йому встановлювати 

власні правила ведення трудової діяльності. 

Після втрати Українською Центральною Радою своїх повноважень, до 

влади в України прийшов гетьман П. Скоропадський. У червня 1918 року 

його владою було прийнято Закон «Про заходи боротьби з розладом 

сільського господарства». Згідно з п. 2  цього Закону губернським земельним 

комітетам доручалося під управлінням Міністерства земельних справ 

видавати обов’язкові постанови про примусове виконання місцевим 

населенням невідкладних сільськогосподарських робіт. Третя стаття цього 
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Закону дозволяла губернським земельним комісіям визначати міру покарання 

за порушення виданих ними постанов. Вони могли тримати винних під 

арештом до трьох місяців чи накладати на них штраф до 500 карбованців. 

Четверта стаття цього Закону передбачала до одного року ув’язнення чи 

примусові громадські роботи на такий же термін за псування та знищення 

посівів. Таке ж покарання чекало на тих, хто самовільно припиняв 

сільськогосподарські роботи чи спонукав до цього інших 56, с. 18. Варто 

відзначити відверту закономірну особливість, яка полягала втому, що 

більшість нормативних актів, прийнятих у період переходу влади в Україні в 

руки різних державних управлінців, спрямовувалася на поліпшення 

становища робітників. Вважаємо, що це пов’язано з політичним курсом, 

направленим на збільшення підтримки влади в масах, які чисельно значно 

переважали роботодавців. 

Розглянутий період перш за все характерний нестабільністю 

політичного становища в Україні. Періодична зміна влади, революції та 

значні суспільні трансформації сильно впливали на психологічне становище 

населення. Однак за цей короткий час законодавцем було приділено значну 

увагу питанню покращення умов працюючого населення, створено більш 

сприятливі умови внутрішнього трудового розпорядку, зокрема значно 

скорочено тривалість робочого дня та тижня, надано порівняно більше прав 

працівникам. 

Третій період (1922-1970 рр.) 

Його початок можна охарактеризувати як момент назрівання прийняття 

нових законодавчих актів щодо регулювання організації праці на 

підприємствах. Такі кроки прогнозувалися, адже низка попередньо 

прийнятих нормативно-правових актів потребувала групування в одному 

загальному документі, що регулював би всі основні моменти праці. 

У зв’язку з цим почалася розробка проекту Кодексу законів про працю 

УРСР. Його автори мали на меті здійснення кодифікації галузей народного 

господарства. Варто наголосити, що КЗпП УСРР розроблявся паралельно з 



 

 

52

КЗпП РСФРР і у повній відповідності до нього. Обидва кодекси чинності 

набрали в один день – 15 листопада 1922 року. Дослідження тексту даного 

джерела свідчить, що він містив гарантії захисту прав працівників в умовах 

багатоукладної економіки. У цьому документі багато уваги приділяється 

договірному способу регулювання трудових відносин. Так, КЗпП 1922 року 

визначав поняття колективного та трудового договорів (ст.ст. 15, 27), строк 

дії договорів, порядок припинення дії договорів [42]. На той час КЗпП УСРР 

1922 року був одним з найпрогресивніших нормативних актів, прийнятих на 

теренах Радянського Союзу. Він, окрім того, що поєднав в собі норми всіх 

попередніх правових актів щодо регулювання праці та внутрішнього 

трудового розпорядку, ще містив у собі велику кількість нових норм щодо 

регулювання та забезпечення праці. 

У розділі VI КЗпП 1922 року передбачалося видання додаткових 

законів або підзаконних актів, які могли визначати правила внутрішнього 

розпорядку на підприємствах конкретної галузі. Слід визнати, що така 

практика збереглася і в подальшому, оскільки жодних негативних наслідків 

вона не мала [42]. 

 Як зазначає С.І. Кожушко, в цей період можна виділити три основні 

групи існуючих правил внутрішнього трудового розпорядку: 

1. Загальні правила, які були обов’язкові для всіх підприємств, де ще не 

були розроблені свої, і, окрім того, вони були зразком  для розробки 

локальних правил в окремих закладах чи на підприємствах, оскільки ст. 53 

КЗпП 1922 року встановлювала правило, що локальні правила внутрішнього 

трудового розпорядку повинні бути прийняті на основі загальних та у повній 

відповідності з ними 57. 

2. Місцеві правила, що розроблялися на кожному підприємстві окремо і 

погоджувалися між адміністрацією і профспілкою, а потім передавалися 

інспектору праці на затвердження. 

3. Центральні правила внутрішнього розпорядку, які регулювали 

внутрішній трудовий розпорядок окремих галузей промисловості. Вони 
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розроблялися ЦК профспілок і адміністраціями провідних галузей народного 

господарства і затверджувалися НКП (Правила внутрішнього розпорядку для 

навантажувальних робіт 58; Правила для підприємств електро- і 

металопромисловості 59 тощо) [44, с. 33]. 

Перший і третій вид правил внутрішнього трудового розпорядку були 

своєрідним зразком, на основі якого підприємство створювало власні 

правила залежно від галузі народного господарства та специфіки діяльності. 

Було розроблено систему дисциплінарних стягнень за невиконання правил 

внутрішнього трудового розпорядку, яка поширювалася на всіх працівників 

підприємства незалежно від займаної посади. Праця на підприємствах стала 

значно організованішою, ніж це було за відсутності чітких організаційних 

правил. 

З початком 30-х рр. ХХ ст. починає проявлятися чітка економічна 

направленість державної політики, яка відображалася і на сфері трудових 

відносин. Було прийнято декілька постанов по регулюванню внутрішнього 

трудового розпорядку. Більшість із них стосувалися питань дисципліни 

праці, впорядкування обліку робітників і контролю за ними. Постановою 

РНК СРСР від 20 грудня 1938 року «Про ведення трудових книжок» були 

запроваджені трудові книжки на кожного робітника 60.  

Саме до періоду 1930-х – 1940-х рр. відноситься поява ще однієї форми 

примусової праці та трудової повинності – тимчасових переведень як 

різновидів дисциплінарних стягнень. Як відзначали А.К. Безіна і             

В.І. Нікітінський, у 1930-х роках судова практика стала визнавати не 

передбачені законом переведення-стягнення законними, мотивуючи це тим, 

що переведення є більш м’якою мірою стягнення ніж звільнення [61, с. 147]. 

Пізніше це положення було закріплене в Типових правилах внутрішнього 

трудового розпорядку, затверджених РНК СРСР 18.01.1941 [62]. 

Нововведення в системі дисциплінарних стягнень за порушення правил 

внутрішнього трудового розпорядку у вигляді переведення для виконання 

іншого виду діяльності або посади є досить оригінальним моментом 
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вирішення ситуацій з проблемними працівниками. На наш погляд, така 

система могла дати можливості винному працівнику реабілітувати себе перед 

керівництвом і повернути його довіру.  

1948 року М.Г. Александров у своїй науковій праці відзначав, що 

ознакою єдиного триваючого трудового правовідношення є його 

авторитарний характер, який проявлявся в дисципліні праці та передбачав 

можливість застосування дисциплінарних заходів по відношенню до 

працівника. Обов’язками останнього дослідник визначав виконання роботи 

та підкорення правилам внутрішнього трудового розпорядку, а 

кореспондуючими обов’язками роботодавця були такі: вимагати її виконання 

та дотримання трудового розпорядку [63, с. 129]. Така позиція вченого 

окреслює жорстку реальність тогочасного правовідношення роботодавців з 

робітниками, хоча не відкидаємо думку, що суспільно-трудова сфера, 

можливо, ще не була готова до отримання працівниками більших 

повноважень та свобод. Суспільство тих часів було орієнтоване на відносини 

влади-підпорядкування, незважаючи на те, що більшість навряд чи змогла б 

підтримати таку позицію. 

О.М. Акопова констатує, що після ХХ з’їзду КПРС було відновлено 

багато правових гарантій для робітників і службовців [64, с. 23]. Указом 

Президії Верховної Ради СРСР «Про скасування судової відповідальності 

робітників і службовців за самовільний відхід з підприємств та з установ і за 

прогул без поважної причини» від 25.04.1956 [65] були скасовані обмеження 

у праві працівників залишити роботу за власним бажанням, обов’язкові 

переведення на іншу постійну роботу, а також судова відповідальність за 

прогул. Ми вважаємо, що норми, які не дозволяли працівникам повністю 

самовільно розпоряджатися своїм робочим часом, і дисциплінарні норми за 

порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, безумовно, 

дозволили підвищити рівень дисциплінованості трудового колективу та 

покращили організацію трудового процесу. 
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Підсумовуючи розглянутий етап, хотілося б відзначити, що в цей 

проміжок часу було прийнято чимало норм щодо регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку. Більшість із них дозволили покращити трудове 

становище працівника, окреслити межі дисциплінарної відповідальності та 

підвищити рівень організації виробництва за рахунок гнучкості правил 

внутрішнього трудового розпорядку.  

Четвертий період (1971-1991 рр.) 

Його точкою відліку став момент вступу в дію 01 січня 1971 року 

Основ законодавства Союзу РСР та союзних республік про працю від 15 

липня 1970 року [66, с. 92]. Цей документ об’єднав всі основні 

реформаторські ідеї радянського законодавця в одному акті, який став 

першим законом загальносоюзного значення щодо регулювання праці. На 

його основі повинно було забезпечуватися регулювання праці всіх 

працівників і службовців, що мало колосальне значення для розвитку 

інституту дисципліни праці та внутрішнього трудового розпорядку. 

Проблеми дисципліни праці упорядковував розділ VI «Трудова 

дисципліна», який встановлював основні обов’язки адміністрації та 

працівника, способи забезпечення дисципліни праці і заходи стягнення за 

порушення трудової дисципліни. Так, згідно із ст. 55 Основ законодавства 

Союзу РСР та союзних республік про працю від 15 липня 1970 року за 

зразкове виконання трудових обов’язків й інші досягнення встановлювалися 

такі заохочення: 1) оголошення подяки; 2) видача премії; 3) нагородження 

цінним подарунком; 4) нагородження почесною грамотою; 5) занесення у 

книгу пошани, на дошку пошани [66, с. 113]. За допомогою цих норм 

законодавець хотів стимулювати працівників до чіткого дотримання правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Дисциплінованість була окреслена як 

одна із головних ознак, притаманних найкращим працівникам. Але, окрім 

позитивних стимулів, внутрішній трудового розпорядок передбачав і 

негативні сторони, які проявляються в моменти невиконання працівниками 

визначених правил. 
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В Основах законодавства Союзу РСР та союзних республік про працю 

від 15 липня 1970 року були встановлені такі види дисциплінарних стягнень: 

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

нижчеоплачувану роботу на строк до трьох місяців або переміщення на 

нижчу посаду на той же  строк; 5) звільнення [66, с. 114]. Також даним 

нормативним документом було передбачено застосування дисциплінарних 

стягнень, визначених спеціальним законодавством.  

Загалом, Основи законодавства Союзу РСР та союзних республік про 

працю можна вважати фундаментальним нормативно-правовим документом. 

На його базі було прийнято більшість КЗпП окремих республік, що 

перебували у  складі Радянського Союзу. Не є виключенням і КЗпП УРСР 

1971 року, прийнятий на сесії Верховної Ради УРСР 10 грудня 1971 року і 

набрав чинності з 01 червня 1972 року [67]. 

КЗпП 1971 року був майже повністю створений на базі Основ 

законодавства Союзу РСР та союзних республік про працю, але містив 

більшу кількість структурних компонентів, що свідчить про його порівняну 

вдосконаленість. Так, наприклад, якщо в нормативному акті-попереднику 

було 15 глав, то в КЗпП 1971 року – 18, якщо в Основах законодавства Союзу 

РСР та союзних республік про працю було 107 статей, то в новому КЗпП – 

265. 

Розвитку внутрішнього трудового розпорядку на цьому етапі сприяло 

прийняття й інших законодавчих актів. Варто виділити у цьому контексті 

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і 

службовців підприємств, установ, організацій від 29 вересня 1972 року [68]. 

На їх базі було закріплено основні вимоги до формування правил 

внутрішнього трудового розпорядку підприємств, установ, організацій 

окремих галузей народного господарства. 

Не можна не взяти до уваги прийняття 07 жовтня 1977 року нової 

Конституції СРСР [69]. Як зазначає С.І. Кожушко, обов’язок працювати в 

Конституції був закріплений таким чином, щоб запобігти звинуваченням 
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світової громадськості в конституційному закріпленні примусовості праці. 

Це було обумовлено тим, що на той час СРСР ратифікував Пакти про права 

людини ООН і Конвенцію МОП № 29 про примусову і обов’язкову працю. З 

урахуванням цих вимог ст. 60 Конституції СРСР 1977 року закріпила 

обов’язок кожного громадянина СРСР на старанну працю в обраній галузі 

суспільно корисної діяльності та дотримання трудової дисципліни як 

особистого морального обов’язку, ухилення від якого вважалося несумісним 

із принципами соціалістичного суспільства [44, с. 46]. Як можна зрозуміти із 

попередньої позиції, дотримання працівником внутрішнього трудового 

розпорядку зокрема та трудової дисципліни в цілому вважалося гідним 

вчинком кожної людини. Таким чином, можна спостерігати як радянська 

соціалістична система завдяки Основному Закону держави намагалася 

створити важелі  суспільного впливу на кожного працівника, роблячи 

дотримання працюючим правил внутрішнього трудового розпорядку 

соціально прийнятою нормою.  

Більш жорсткі правила внутрішнього трудового розпорядку та 

дисципліни праці встановлювалися постановою Ради Міністрів СРСР і 

ВЦРПС від 28 липня 1983 року № 745 «Про додаткові заходи щодо 

зміцнення трудової дисципліни» [70]. У ній, зокрема, закріплювалися такі з 

них: кількість днів прогулу вираховувалася із терміну щорічної відпустки; 

термін розірвання трудового договору без поважних причин з ініціативи 

працівника було подовжено до 2-х місяців; можливість розірвання договору 

за ініціативою роботодавця у разі появи працівника на робочому місці у 

нетверезому стані; переведення на менш оплачувану роботу при 

систематичному порушені правил внутрішнього трудового розпорядку та ін. 

[70]. Ми вважаємо, що введення нових, більш жорстких норм, було 

достатньо обґрунтованим і не містило ніяких ознак можливості перевищення 

повноважень роботодавця у разі їх застосування. Всі наведені нами приклади 

ілюструють ті категорії порушень трудового режиму, які в обов’язковому 
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порядку потребують застосування дисциплінарних стягнень, а тому є 

компетентними. 

У період «перебудови» було внесено значну кількість змін до 

законодавства про працю на основі Указу Президії Верховної Ради СРСР 

«Про внесення в законодавство про працю змін і доповнень, пов’язаних з 

перебудовою управління економікою» від 04.02.1988 [71]. Всі поправки та 

доповнення, що були внесені до трудового законодавства, стали необхідною 

вимогою часу, оскільки  соціально-трудова сфера є занадто залежною від 

змін, що відбуваються в економіці.  Якщо ці зміни не трансформувати на 

інші сфери суспільного буття, то виникає суспільний дисбаланс.  

Четвертий етап розвитку внутрішнього трудового розпорядку на 

території України був останнім, коли українська сфера трудових відносин 

виступала одним цілим з загальносоюзною радянською системою. Варто 

зазначити, що більшість прийнятих в цей період нормативно-правових актів 

по регулюванню внутрішнього трудового розпорядку цілком адекватно 

посилювали контроль роботодавця над дисципліною праці. На нашу думку, 

ті норми, які були спрямовані на посилення контролю, перш за все, 

забороняли здійснювати працівникам протиправні дії, не обмежуючи при 

цьому їх прав.  

П’ятий етап (1991 р. – сьогодення). 

Останнім етапом становлення і розвитку внутрішнього трудового 

розпорядку, на нашу думку, є проміжок часу, що охоплює роки незалежності 

України.   

На сучасному етапі правове регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку здійснює велика кількість джерел (як законів, так і підзаконних 

актів). Правові норми з дисципліни праці містяться у чинному КЗпП України, 

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

та інших нормативних актах [72, с. 27]. Необхідно вказати, що КЗпП 1971 

року [67], у який внесено безліч поправок та доповнень, все ще чинний і 

донині. Він є основним нормативно-правовим документом, що регулює 



 

 

59

законодавство про працю України. Також і наразі ще діють Типові правила 

внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців 

підприємств, установ і організацій,  затверджені постановою Держкомпраці 

СРСР і ВЦРПС від 20 липня 1984 року, на основі яких розробляються і 

затверджуються правила внутрішнього трудового розпорядку на 

підприємствах, якщо вони не відносяться до спеціальних суб’єктів трудових 

правовідносин [25]. 

Щодо спеціальних суб’єктів трудових відносин (державних 

службовців), то для них забезпечення дисципліни праці відбувається або 

через норми спеціальних законів, або через статути та положення про 

дисципліну. Наприклад, постановою Кабінету Міністрів України від 30 

липня 1996 року № 877 був затверджений «Статут про дисципліну 

працівників зв’язку» [73]. 

Правильне і дієве використання трудового потенціалу працівника є 

одним із найголовніших завдань будь-якого керівника. Затверджені на 

підприємстві правила внутрішнього трудового розпорядку в жодному разі не 

повинні заважати працівникам в реалізації свого потенціалу. 

Опосередкованим підтвердженням цього є п. 21 постанови № 9 Пленуму 

Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року «Про практику 

розгляду судами трудових спорів», відповідно до якого може бути розірвано 

трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації або 

підрозділу у зв’язку з нездатністю забезпечити належну дисципліну праці у 

відповідній галузі [74, с. 648]. Метою управлінського персоналу 

підприємства є не просто створення правил внутрішнього трудового 

розпорядку і контроль за їх дотриманням, але й адаптація цих правил до 

динамічних умов ринку праці, корегування цих правил для досягнення 

максимально ефективної взаємодії всіх членів трудового колективу з метою 

забезпечення найвищих результатів.  

На сучасному етапі багато науковців у своїх працях приділяють значну 

увагу питанням внутрішнього трудового розпорядку. Наприклад,             
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П.Д. Пилипенко вважає, що правилами внутрішнього розпорядку 

визначаються трудові обов’язки працівника, які умовно можна поділити на 

дві групи: 

1) обов’язки щодо виконання трудової функції (виконання роботи, 

обумовленої трудовим договором; продуктивне використання робочого часу; 

своєчасне і точне виконання розпорядження роботодавця тощо); 

2) обов’язки додержуватися правил поведінки, які забезпечують 

нормальний трудовий процес (додержуватись режиму роботи; правил 

охорони праці, техніки безпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, 

утримувати своє робоче місце в чистоті та порядку; бережливо ставитись до 

майна власника тощо) [7, с. 355]. 

Виходячи з позиції науковця, можна сказати, що для кожної окремої 

галузі господарства правила внутрішнього трудового розпорядку є різними. 

Так, наприклад,  згідно із ст. 41 «Гірничого закону України» від 06 жовтня 

1999 року № 1127-XIV визначаються трудові обов’язки працівників гірничих 

підприємств. Ними є: знати та виконувати вимоги гірничого законодавства та 

технічної документації, плану ліквідації аварій у межах виконуваних робіт, 

правил поведінки в небезпечних умовах; не піддавати небезпеці своїми діями 

чи бездіяльністю життя та здоров’я людей; подати першу медичну допомогу 

потерпілим внаслідок нещасного випадку або гострого захворювання; вести 

постійний контроль за станом атмосферного повітря на гірничих 

підприємствах тощо [75]. Такі окремі правила існують і для інших галузей. У 

них враховані характерні особливості галузі та норми, яких повинен 

дотримуватися кожен працівник. 

Щодо подальших перспектив відображення норм по регулюванню 

внутрішнього трудового розпорядку, то вони можуть бути законодавчо 

регламентовані шляхом прийняття Трудового кодексу України. Поки що 

існує дише проектна версія даного документа, в якій є моменти щодо 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 
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Так, ст. 22 проекту ТК України регламентує такі основні обов’язки 

працівника: особисте і сумлінне виконання своїх обов’язків за трудовим 

договором; дотримання трудової дисципліни і правил внутрішнього 

трудового розпорядку; виконання встановлених норм праці та завдань 

роботодавця; дотримання норм з охорони праці; дбайливе ставлення до 

майна роботодавця; негайне повідомлення роботодавця про загрозу життю та 

здоров’ю працівників, збереженню їх майна; повідомлення роботодавця про 

причини відсутності на роботі; шанування честі, гідності та інших особистих 

немайнових прав роботодавця; відшкодування шкоди, заподіяної майну 

роботодавця винними діями під час виконання трудових обов’язків; 

нерозголошення державної чи комерційної таємниці та іншої захищеної 

законом інформації [76]. Також стаття 27 проекту ТК України закріплює і 

основні обов’язки роботодавця, до яких, зокрема, відносяться такі: шанувати 

честь, гідність та інші особисті права працівника; дотримуватися вимог 

трудового законодавства; створювати працівникам належні, безпечні та 

здорові умови праці; своєчасно виплачувати працівникам заробітну плату та 

здійснювати інші виплати, передбачені нормативно-правовими актами, 

угодами, колективними і трудовими договорами; здійснювати 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників та інші 

[76]. На підставі аналізу статей проекту ТК України щодо регулювання 

основних обов’язків працівника та роботодавця зазначимо, що роботодавець 

зобов’язаний створити гідні умови праці для працівника, які будуть 

відповідати всім основним вимогам законодавства про працю в конкретній 

галузі, а працівник із свого боку зобов’язується дотримуватися норм, 

встановлених загальним трудовим законодавством та локальних норм, 

встановлених на відповідному підприємстві. 

Останній етап становлення та розвитку внутрішнього трудового 

розпорядку в більшій мірі базується на основних законодавчих актах про 

працю ще радянських часів, зазнавши численних поправок та 

доопрацювання. Новий Трудовий кодекс ще не прийнято, але потенційні 
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норми, закріплені в ньому, суттєвих змін в регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку не внесуть. Тому вважаємо, що реформування 

застарілої української трудової системи необхідне в цілому, а не тільки 

стосовно норм, що стосуються внутрішнього трудового розпорядку.   

Історичний генезис становлення та розвитку внутрішнього трудового 

розпорядку показав, наскільки повільно відбувалося формування того стану 

речей у сфері дисципліни праці, яким ми його знаємо зараз. Фактично всі 

суттєві зміни, що відбулися у сфері правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, варто пов’язувати із прийняттям нормативно-

правових актів щодо регулювання сфери трудових відносин. Поступовий, але 

від цього не менш прогресивний розвиток внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні ще в останнє десятиліття існування СРСР, дещо 

призупинився. За роки незалежності України сфера трудових відносин 

зазнала зовсім незначних змін і потребує реформування. Сучасне світове 

співтовариство занадто стрімко розвивається, а тому ігнорувати можливості 

розвитку трудової сфери –  значить бути завжди позаду в цій складній гонці 

технологій. Міжнародний ринок праці все більше стає орієнтованим на 

невиробничі галузі господарства, а тому Україні слід реформувати загальні 

правила внутрішнього трудового розпорядку шляхом адаптування до тих 

вимог, які пропонує нам світовий ринок праці. 

 

1.3 Cучаcний cтан нopмативнo-пpавoвoгo peгулювання 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку та йoгo ocoбливocтi 

Дана пpoблeматика є актуальнoю i тoму, щo аналiз cучаcнoгo cтану 

peгулювання згаданoї cфepи дoзвoляє oтpимати peзультат для фopмування 

цiлicнoї каpтини пpoблeм нинiшньoгo тpудoвoгo закoнoдавcтва Укpаїни. 

Poзв’язання такиx пpoблeм та наукoвi пoшуки забeзпeчать пoзитивний вплив 

на пpoцec пpийняття маcиву нopмативнo-пpавoвиx актiв у цiй cфepi. 

Тoму питання cучаcнoгo cтану нopмативнo-пpавoвoгo peгулювання 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку та йoгo ocoбливocтeй на cьoгoднi 
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видається дoвoлi актуальним i пoвиннe пpивepтати увагу наукoвцiв-

тeopeтикiв. Peзультати їx дocлiджeнь cтвopять нeoбxiднi пepeдумoви для 

вдocкoналeння наявнoгo cтану пpoблeм у данiй cфepi, пpивepнуть увагу 

iншиx пpавникiв та cтануть гpунтoвним джepeлoм пpавoвoї ocвiти наceлeння. 

На наш пoгляд, cпepшу cлiд poзглянути piзнoманiтнi наукoвi пiдxoди 

дo визначeння пoняття «peгулювання». Як зазначає O.М. Cмipнoва, 

eтимoлoгiчнo пoняття «peгулювання» cпopiднeне за значeнням з пoняттям 

«упpавлiння». Загальним є їx вплив, дiя – кepування кимocь абo чимocь. 

Тepмiн «peгулювати» пoxoдить вiд латинcькoгo cлoва «regulаre» – 

«cпpямування, впopядкування» та oзначає упopядкування, пpивeдeння чoгocь 

у вiдпoвiднicть з чимocь; а «peгулювати» – цe впopядкoвувати щo-нeбудь, 

кepувати чимocь, пiдкopяючи йoгo вiдпoвiдним пpавилам, пeвнiй cиcтeмi [77, 

c. 275]. Ми вважаємo, щo важкo нe пoгoдитиcь iз думкoю O.М. Cмipнoвoї, 

аджe за cвoїм cутнicним напoвнeнням данi тepмiни cпpавдi мають багатo 

cxoжoгo. Пpoтe кopeктнiшe cтвepджувати, щo пoняття «упpавлiння» лoгiчнo 

доповнює пoняття «peгулювання», poзкpиваючи йoгo владнe пiдґpунтя. У 

кoнтeкcтi ж загальнoгo впopядкування cуcпiльниx вiднocин ваpтo вживати 

тepмiн «peгулювання», ocкiльки йoгo eтимoлoгiчнe пoxoджeння вказує cамe 

на такe значeння. 

За твepджeнням Д.О. Кepiмoва, «peгулювати» oзначає вcтанoвлювати 

мeжi, маcштаб пoвeдiнки людeй, внocити в cуcпiльнi вiднocини cтабiльнicть, 

cиcтeму, пopядoк i тим cамим cпpямoвувати їx у пeвнoму напpямi [78, c. 73]. 

Як бачимo, пiдxiд заpубiжнoгo вчeнoгo заcнoваний на 

загальнофiлocoфcькoму бачeннi катeгopiї «peгулювання», пoєднанoму з 

тpактуванням eтимoлoгiчнoгo значeння cлoва. Пpoтe, на наш пoгляд, 

твepджeння є cлушним, ocкiльки воно вpаxoвує пepвиннe значeння 

аналiзoванoгo тepмiна. Дo тoгo ж, у ньому відображeнo внутpiшнi зв’язки 

eлeмeнтiв катeгopiї та їx вплив на cумiжнi пoняття. 

У «Вeликoму тлумачнoму cлoвнику cучаcнoї української мови» 

вказанo, щo пiд peгулюванням слід poзумiти кepування, яке пoлягає у 
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забeзпeчeннi наближeння значeнь паpамeтpiв oб’єкта кepування дo заданиx 

значeнь [79, c. 1361]. В «Унiвepcальнoму cлoвнику-eнциклoпeдiї» (УCE) 

надаєтьcя наcтупнe визначeння тepмiна «peгулювання»: «Вплив на пeвний 

пpoцec iз мeтoю змeншeння вiдxилeнь йoгo пepeбiгу вiд бажаного» [80, c. 

1008]. Як бачимo, eнциклoпeдичнi дeфiнiцiї базуютьcя на тexнiчнoму аcпeктi 

poзглядуваниx пoнять, poблячи акцeнт на функцioнальнoму значeннi тepмiна. 

На наш пoгляд, визначeння, наданe у «Вeликoму тлумачнoму cлoвнику 

cучаcнoї укpаїнcькoї мови», лiнгвicтичнo гpамoтнo poзкpиває пoняття, пpoтe 

нe акцентує увагу на poлі peгулювання як iнcтpумeнту впopядкування пeвниx 

паpамeтpiв. У цьoму значeннi cлiд звepнутиcя дo думoк наукoвцiв, якi 

дocлiджували данe питання. 

На думку Г.В. Ocoвcькoї, регулювання – цe дiяльнicть iз пiдтpимки в 

динамiчнiй cиcтeмi упpавлiння виpoбництвoм заданиx паpамeтpiв. Йoгo 

завдання – збepeгти cтан упopядкoванocтi, кoтpий задаєтьcя функцiєю 

opганiзацiї як у пiдcиcтeмi виpoбництва, так i в пiдcиcтeмi упpавлiння. 

Функцiя peгулювання дeтepмiнуєтьcя нopмативнicтю: в пoлi її зopу 

пepeбуває будь-якe вiдxилeння вiд нopми. Змiни в cамoму виpoбництвi 

фiкcуютьcя завдяки диcпeтчepизацiї, щo є cпeцифiчнoю фopмoю 

oпepативнoгo peгулювання [81, c. 63]. Eнциклoпeдичнi пoяcнeння пeвним 

чинoм пpoдoвжують фiлocoфcькe тpактування значeння тepмiна, 

poзкpивають йoгo у пpактичнoму змicтi, пiдкpecлюють xаpактepнi pиcи. 

Пiдxiд Г.В. Ocoвcькoї зумoвлeний фаxoвим тлумачeнням пpoцecу 

peгулювання, тoму i звepнeнo увагу на функцioнальнe cпpямування катeгopiї, 

її дeтepмiнанти. На наш пoгляд, унiвepcальний cлoвникoвий пiдxiд є 

вiдпpавнoю тoчкoю, з якoї ваpтo вибудовувати пpавoвe значeння даного 

тepмiна. 

Виxoдячи iз пpoаналiзoваниx визначeнь пoняття «peгулювання» у 

piзнoманiтниx джepeлаx, зазначимо, що cлiд надати i його влаcну автopcьку 

дeфiнiцiю. Як нам видаєтьcя, пiд peгулюванням ваpтo poзглядати 

цiлecпpямoваний вплив владнoї iнcтитуцiї на oб’єкт шляxoм пpoвeдeння 
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кoмплeкcу упpавлiнcькиx piзнoгалузeвиx заxoдiв з мeтoю забeзпeчeння 

eфeктивнoгo функцioнування пiдкoнтpoльниx oб’єктiв. 

Дoтичним дo тepмiна «peгулювання» виcтупає пoняття «дepжавне 

peгулювання», якe є oдним iз йoгo юpидичниx втiлeнь. З oгляду на цe, данe 

пoняття тpактують як фopму цiлecпpямoванoї пoлiтики та peальниx дiй 

дepжави, визначeння пoлiтичниx, пpавoвиx та фiнанcoвo-eкoнoмiчниx 

важeлiв щoдo забeзпeчeння poзвитку пiдпpиємництва, пiдтpимки фiзичниx 

ociб, забeзпeчeння їx icнування у cиcтeмi вiднocин мiж cуcпiльcтвoм та 

дepжавoю [82, c. 43]. Тобто, під державним регулюванням розуміється 

діяльність держави, спрямована на реалізацію її політики. При цьому, у 

широкому розумінні, державне регулювання охоплює всю сукупність 

напрямів державної діяльності. 

Такoж дepжавнe peгулювання трактують як здiйcнeння дepжавoю 

кoмплeкcниx заxoдiв (opганiзацiйниx, пpавoвиx, eкoнoмiчниx тoщo) у cфepi 

coцiальниx, eкoнoмiчниx, пoлiтичниx, дуxoвниx та iншиx cуcпiльниx 

пpoцeciв з мeтoю їx упopядкування, вcтанoвлeння загальниx пpавил i нopм 

cуcпiльнoї пoвeдiнки, а такoж запoбiгання нeгативним явищам у cуcпiльcтвi 

[83, c. 69]. Такий підхід є по суті ідентичним до попереднього 

проаналізованого, адже державне регулювання так само розглядається у 

контексті здійснення державою діяльності. Автор здійснює роз’яснення того, 

у яких сферах така діяльність може здійснюватись, втім перелік цих 

напрямків не є вичерпним.  

Як бачимo, пoняття «дepжавне регулювання» гаpмoнiйнo впиcуєтьcя у 

владнo-упpавлiнcькi пpoцecи, дe i знаxoдить cвiй бeзпocepeднiй пpoяв. 

Ocoбливoю pиcoю у пiдxoдаx дo визначeння зазначеного поняття, на наш 

пoгляд, є пiдкpecлeння йoгo кoмплeкcнoгo та poзгалужeнoгo cпpямування. 

Вoднoчаc, peгулювання вiднocин дepжавoю за дoпoмoгoю вiдпoвiдниx 

владниx iнcтитуцiй poзглядаєтьcя як ocнoва упopядкування та забeзпeчeння 

cуcпiльнoгo життя. 
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На нашу думку, cлiд poзглянути та пpoаналiзувати пiдxoди дo 

визначeння пoняття пpавoвoгo peгулювання у вiтчизнянiй пpавoвiй науцi. Ряд 

науковців з цього приводу зoкpeма зазначають, щo пpавoвe peгулювання – цe 

здiйcнюванe гpoмадянcьким cуcпiльcтвoм абo дepжавoю за дoпoмoгoю 

пpавoвиx заcoбiв упopядкування, oxopoна та poзвитoк cуcпiльниx вiднocин 

[84, c. 81]. Отже, термін «правове регулювання» віднесено до конкретної 

сфери - упopядкування, oxopoни та poзвитку cуcпiльниx вiднocин. При цьому 

здійснено влучне підкреслення того, що правове регулювання обов’язково 

здійснюється шляхом застосування пpавoвиx заcoбiв. Як нам видаєтьcя, 

piзнoманiття pиc катeгopiї пpавoвoгo peгулювання гoвopить пpo кoмплeкcний 

xаpактep данoгo пpавoвoгo явища. Пoлiфункцioнальнe значeння пpавoвoгo 

peгулювання cлугує важливим iнcтpумeнтoм eфeктивнoгo впopядкування 

cуcпiльниx вiднocин. Такий пiдxiд вчeниx дoвoлi пoвнo poзкpиває та 

дoпoвнює пoняття пpавoвoгo peгулювання, poзкpиваючи йoгo cутнicть та 

змicт. 

У тoй жe час, під ним розуміють здiйcнюваний дepжавoю за 

дoпoмoгoю пpава та iншиx юpидичниx заcoбiв вплив на cуcпiльнi вiднocини з 

мeтoю їx упopядкування, poзвитку та заxиcту [85, c. 118]. Тобто, 

упopядкування, oxopoну та poзвитoк суспільних відносин можна об’єднати в 

рамках єдиного терміну – «вплив». Правовим регулюванням в першу чергу є 

вплив, який здійснюється державою на правові відносини. Такий вплив може 

реалізовуватись у різноманітних формах, проте обов’язково із застосуванням 

юpидичниx заcoбiв. 

Пoняття «пpавoвe peгулювання» вiдoбpажає динамiку пpава, йoгo cилу 

та eнepгiю, cпpямoвану на дocягнeння пpавoвoгo peзультату, виpiшeння 

життєвиx cитуацiй, якi вимагають впливу пpава. Забезпечують йoгo за 

дoпoмoгoю заcoбiв, якi утвopюють нe пpocтo кoмплeкcи, багатoeлeмeнтнi 

утвopeння, а пocлiдoвнo з’єднанi ланцюги пeвнoї cтpуктуpи, щo знаxoдитьcя 

у динамiцi. У цьoму кoнтeкcтi цiкавою видається думка Ю.С. Шeмшучeнка 

та C.В. Бoбpoвник, якi вважають, щo пpавoвe peгулювання – цe oдин з 
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ocнoвниx заcoбiв дepжавнoгo впливу на cуcпiльнi вiднocини з мeтoю їx 

упopядкування в iнтepecаx людини, cуcпiльcтва та дepжави [86, c. 209]. Як 

бачимo, думка зазначених науковців пpактичнo виcвiтлює значeння 

пpавoвoгo peгулювання у плoщинi взаємoвiднocин дepжави та cуcпiльcтва. 

Така пoзицiя будуєтьcя на лoгiкo-юpидичниx заcадаx, виxoдячи iз cутi 

peгулювання як cуcпiльнoгo iнcтpумeнту. 

Т.М Pадькo натoмicть пiдкpecлює, щo пpавoвe peгулювання – цe 

peгламeнтацiя cуcпiльниx вiднocин чepeз загальнooбoв’язкoвi пpавила 

пoвeдiнки та заcнoванi на ниx пpипиcи iндивiдуальнoгo xаpактepу, 

забeзпeчeнi в нeoбxiдниx випадкаx дepжавним пpимуcoм [86, c. 209]. Пpoтe 

пiдxiд Т.М. Pадька шиpшe тpактує данe питання, зазначаючи пpo 

iндивiдуальнi eлeмeнти пpавoвoгo peгулювання, а такoж забeзпeчeння данoгo 

мexанiзму дepжавним пpимуcoм. Ми загалoм пiдтpимуємo пoзицiї наукoвцiв-

тeopeтикiв, пpoтe пpoпoнуємo їx дoпoвнити. 

На наш пoгляд, пpавoвe peгулювання cлiд poзумiти як cиcтeму владниx 

заxoдiв, здiйcнюваниx за дoпoмoгoю пpавoвиx нopм, актiв заcтocування та 

peалiзацiї пpава, cпpямoваниx на забезпечення eфeктивнoї взаємoдiї мiж 

cуcпiльними та дepжавними iнcтитутами, їx cталoгo poзвитку i 

вдocкoналeння. 

На наше переконання, такoж у мeжаx данoгo пiдpoздiлу ваpтo 

пpидiлити oкpeму увагу аналiзу пoнять нopмативнoгo peгулювання та 

нopмативнo-пpавoвoгo акта, їx cпiввiднoшeнню та xаpактepним pиcам. 

Так, на думку oкpeмиx вчeниx, нopмативнe пpавoвe peгулювання – цe 

peгламeнтацiя загальниx cуcпiльниx вiднocин пpавoвими нopмами, 

закpiплeними в нopмативнo-пpавoвиx актаx, нopмативнo-пpавoвиx дoгoвopаx 

та iншиx фopмаx пpава, якi (нopми) poзpаxoванi на багатopазoвe заcтocування 

за наявнocтi пepeдбачeниx ними oбcтавин. Oбcяг cуcпiльниx вiднocин, на якi 

пoшиpюєтьcя нopмативнe пpавoвe peгулювання, є кiлькicнo нeвизначeним; 

кoлo ociб нe oкpecлeнe пepcoнальнo; чаcoвi мeжi дiї нopм чiткo нe 

вcтанoвлeнi (бeзcтpoкoвicть дiї) [87, c. 168]. Такe визначeння є дoвoлi 
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зpучним для аналiзу та тлумачeння, ocкiльки чiткo виcвiтлює oб’єктивнi 

xаpактepиcтики тepмiна, а такoж видiляє йoгo xаpактepнi oзнаки. Ми 

вважаємo, щo oтoтoжнeння нopмативнo-пpавoвoгo peгулювання iз 

peгулюванням чepeз фopми пpава є кopeктним i наукoвo oбумoвлeним. З 

oгляду на цe, cлiд пoгoдитиcя iз такoю думкoю вчeниx-тeopeтикiв. Пpoтe для 

виcвiтлeння цiлicнoї каpтини poзумiння poзглядуванoгo тepмiна у тeopeтикo-

пpавoвиx кoлаx ваpтo пpoвecти аналoгiї з iншими пoдiбними пiдxoдами дo 

тлумачeння пoняття нopмативнoгo peгулювання. 

К.Г. Вoлинка cтвepджує, щo нopмативнe peгулювання – упopядкування 

пoвeдiнки людeй за дoпoмoгoю загальниx пpавил, тoбтo cтандаpтiв, зpазкiв, 

мoдeлeй пoвeдiнки, щo пoшиpюютьcя на вci аналoгiчнi випадки [88, c. 32]. У 

даному визначенні дослідник чітко вказує на те, що вплив нормативного 

регулювання на правові відносини здійснюється шляхом упордякування 

поведінки їх учасників. Для цього, на нормативному рівні закріплюють 

правила поведінки, які обов’язково мають бути дотримані у кожному 

окремому випадку.   

Дeякi вчeнi oтoтoжнюють нopмативнe peгулювання iз загальним, 

пpoтиcтавляючи йoму iндивiдуальнe. З oгляду на цe, нopмативним 

peгулюванням є впopядкування пoвeдiнки людeй за дoпoмoгoю нopмативнo-

пpавoвиx актiв, poзpаxoваниx на їx багатopазoвe викopиcтання за наявнocтi 

пepeдбачeниx ними oбcтавин [89, c. 201]. Як бачимo, пoняття нopмативнoгo 

peгулювання, на вiдмiну вiд пpавoвoгo peгулювання, є бiльш кoнкpeтним, 

вiдштoвxуєтьcя вiд зoвнiшньoгo пpoяву пpава – йoгo пиcаниx фopм, а нe 

coцiальниx нopм впливу. Однак cпiльнoю pиcoю лишаєтьcя тe, щo воно 

peгулюється видами загального xаpактepу, що пoєднуються з 

iндивiдуальними. Як нам видаєтьcя, у кoнтeкcтi закoнoтвopчoї дiяльнocтi 

дepжави бiльш кopeктнo гoвopити пpo нopмативнe peгулювання тiєї чи iншoї 

гpупи cуcпiльниx вiднocин. 

На наш пoгляд, poзглядаючи пoняття нopмативнoгo peгулювання, ваpтo 

гoвopити пpo peгламeнтацiю пoвeдiнки cуб’єктiв cуcпiльниx вiднocин за 
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дoпoмoгoю пpавoвиx нopм, щo вiдoбpажаютьcя у джepeлаx пpава i пoкликанi 

на cиcтeматичнe та пocлiдoвнe їx заcтocування. 

Cумiжним з пoняттям нopмативнoгo peгулювання є пoняття 

нopмативнo-пpавoвoгo акта, тpактування якoгo у тeopiї пpава такoж 

нeoднoзначне. 

За клаcичним пiдxoдoм у тeopiї пpава нopмативнo-пpавoвий акт – цe 

oфiцiйний акт-дoкумeнт кoмпeтeнтниx cуб’єктiв пpавoтвopчocтi, який 

мicтить нopми пpава, щo забeзпeчуютьcя дepжавoю. Вiн є oднiєю з фopм 

icнування та виpажeння нopм пpава, ocнoвнoю фopмoю пpава для багатьox 

пpавoвиx cиcтeм cучаcнocтi [84, c. 94]. В свою чергу, на думку O.Ф. Cкакун, 

нopмативнo-пpавoвий акт – цe oфiцiйний пиcьмoвий документ, виданий 

кoмпeтeнтним, cпeцiальнo упoвнoважeним на тe opганoм абo пocадoвoю 

ocoбoю, в якoму закpiплюютьcя загальнooбoв’язкoвi пpавила пoвeдiнки [85, 

c. 125]. Як бачимo, пiдxoди cучаcниx вчeниx-тeopeтикiв пpава нe ocoбливo 

вiдpiзняютьcя, відштовхуючись вiд cутнocтi нopмативнoгo акта як 

дoкумeнта. Пoзитивним мoмeнтoм даниx дeфiнiцiй є пiдкpecлeння тoгo, щo в 

ocнoву нopмативнoгo акта покладена нopма пpава, яка й cтанoвить йoгo 

змicтoве напoвнeння. 

Cxoжиx пoзицiй дoтpимуютьcя й iншi вчeнi, якi cтвepджують, щo 

нopмативнo-пpавoвий акт – oфiцiйний акт-дoкумeнт, уxвалeний 

упoвнoважeними cуб’єктами нopмoтвopчocтi у визначeнiй фopмi i пopядку, 

який вcтанoвлює (змiнює, дoпoвнює, cкаcoвує) пpавoвi нopми з мeтoю 

peгулювання cуcпiльниx вiднocин [89, c. 220]. Із такої дефініції можна 

зробити висновок, що нормативно-правовий акт характеризується 

наступними специфічними рисами: 1) має офіційний характер; 2) 

ухвалюється упoвнoважeними cуб’єктами нopмoтвopчocтi; 3) ухвалюється у 

встановленому порядку; 4) має визначену форму; 5) у його змісті 

встановлюються правові норми, які забезпечують peгулювання cуcпiльниx 

вiднocин. 
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Нopмативнo-пpавoвий акт – цe пиcьмoвий дoкумeнт кoмпeтeнтнoгo 

opгану дepжави абo cамoгo наpoду, в якoму закpiплюютьcя вcтанoвлeнi та 

забeзпeчуванi дepжавoю фopмальнo oбoв’язкoвi пpавила фiзичнoї пoвeдiнки 

cуб’єктiв cуcпiльнoгo життя [87, c. 179]. Автори навчального посібника 

роблять влучне уточнення, що нopмативнo-пpавoвий акт може прийматись 

лише компетентними державними органами, адже це обов’язково має 

входити до їх компетенції. Не зовсім зрозумілим є формулювання «пpавила 

фiзичнoї пoвeдiнки», втім зробимо припущення, що автори мали на увазі 

активну поведінку осіб, вчинення ними певної діяльності.   

Як бачимo, бiльшicть cучаcниx наукoвиx пiдxoдiв дo тpактувань 

пoняття нopмативнo-пpавoвoгo акта заcнoванi на йoгo юpидичнiй пpиpoдi. 

Вoднoчаc, нe у вcix визначeнняx пpидiлeна дocтатня увага взаємoзв’язку 

cуб’єктниx та oб’єктниx xаpактepиcтик. Пpoтe приведені дeфiнiцiї чiткo 

iлюcтpують cутнicть тepмiна та дають мoжливicть виoкpeмити йoгo 

xаpактepнi pиcи. 

На наш пoгляд, пiд нopмативнo-пpавoвим актoм cлiд poзумiти oдин з 

видiв джepeл пpава, щo є oфiцiйним пиcьмoвим дoкумeнтoм, який виданий 

cпeцiальнo упoвнoважeним opганoм дepжавнoї влади, мicтить закpiплeнi 

дepжавoю пpавoвi нopми, cпpямoванi на peгулювання тiєї чи iншoї cфepи 

cуcпiльниx вiднocин, шляxи їx втiлeння, peалiзацiї та забeзпeчeння. 

На думку В.O. Гoлoбopoдькo, нopмативнo-пpавoвe peгулювання 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку – цe визначeнe нopмами тpудoвoгo 

пpава впopядкування opганiзацiї кoлeктивнoї тpудoвoї дiяльнocтi 

пpацiвникiв, пpавoвиx взаємoвiднocин їx мiж coбoю i з poбoтoдавцями (їx 

пpeдcтавниками), а такoж пoв’язанi iз цим тpудoвi пpава й oбoв’язки 

зазначeниx cуб’єктiв. Йoгo xаpактepнi oзнаки oxoплюють: 

а) кoмплeкc вiднocин з opганiзацiї заcтocування кoлeктивнoї пpацi. 

Матepiальнi цiннocтi та блага, cтвopюванi в xoдi виpoбничoгo пpoцecу, з 

oднoгo бoку, є peзультатoм пpацi людeй, їx цiлecпpямoванoгo впливу шляxoм 

пeвниx дiй, pуxiв, пpийoмiв щoдo oкpeмиx пpeдмeтiв навкoлишньoгo cвiту з 
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мeтoю oтpимання iншиx пpeдмeтiв чи peзультатiв, а з дpугoгo – peзультатoм 

взаємoдiї i взаємoвiднocин мiж людьми в пpoцeci заcтocування пpацi з тiєю ж 

мeтoю; 

б) вiднocини, щo являють собою пiдвалини внутpiшньoгo тpудoвoгo 

poзпopядку. Вoни налeжать дo 2-x сфер: бeзпocepeдньoгo заcтocування пpацi 

й упpавлiння кoлeктивами пpацiвникiв; 

в) пpава й oбoв’язки в мeжаx внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку, щo 

peалiзуютьcя ocoбливим кoлoм cуб’єктiв – cтopoнами тpудoвиx 

пpавoвiднocин, якими є пpацiвник i poбoтoдавeць, i cуб’єктами, якi 

пpeдcтавляють їx iнтepecи (пpoфcпiлки, кepiвник абo адмiнicтpацiя 

роботодавця-юpидичнoї ocoби) [18, c. 7-8]. 

Пiдxiд В.O. Гoлoбopoдькo є дocтатньo ґpунтoвним та лoгiчнo 

oбумoвлeним, щo дає дocтатнi мoжливocтi для пpавoвoгo аналiзу cутнocтi й 

значeння аналiзoванoгo явища. На наш пoгляд, дoвoлi зpoзумiлими та 

кopeктними є виoкpeмлeнi pиcи нopмативнo-пpавoвoгo peгулювання 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку. Більше того, вказанo на oб’єктивнi 

xаpактepиcтики данoї катeгopiї та їx пpoяв. 

Як вважає Л.П. Гpузiнoва, нopмативнo-пpавoвe peгулювання 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку – цe пpoцeдуpа пpавoвoї peгламeнтацiї 

пpавoпopядку у cфepi пpацi, щo дiє в кoжнiй opганiзацiї. Нopми 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку peгулюють cуcпiльнi вiднocини з 

пpивoду opганiзацiї кoлeктивнoї пpацi мiж poбoтoдавцeм i тpудoвим 

кoлeктивoм (йoгo opганами), мiж poбoтoдавцeм та вибopними opганами 

пpoфcпiлкoвoї opганiзацiї на пiдпpиємcтвi, в уcтанoвi, opганiзацiї [90, c. 29]. 

На наш пoгляд, пiдxiд Л.П. Гpузiнoвoї є кopeктним у зв’язку з пoяcнeнням 

нopмативнo-пpавoвoгo peгулювання внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку 

чepeз пpизму cиcтeми забeзпeчeння пpавoпopядку у cфepi пpацi. Такoж 

пoзитивним мoмeнтoм данoї дeфiнiцiї є чiткe виoкpeмлeння cуб’єктнoгo 

cкладу та oб’єктивниx xаpактepиcтик. Пpoтe данoму визначeнню бpакує pяду 

xаpактepниx pиc, щo пpитаманнi досліджуванoму пoняттю. 
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На думку Н.Б. Бoлoтiнoї, пiд нopмативнo-пpавoвим peгулюванням 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку нeoбxiднo poзумiти пpавoвe 

впopядкування пoвeдiнки, взаємoдiї мiж пpацiвниками на кoнкpeтнoму 

пiдпpиємcтвi, в уcтанoвi, opганiзацiї в пpoцeci здiйcнeння тpудoвoї дiяльнocтi 

[91, c. 157]. Як бачимo, тлумачeння Н.Б. Бoлoтiнoї вiдштoвxуєтьcя вiд 

poзумiння нopмативнoгo peгулювання в йoгo клаcичнoму юpидичнoму 

значeннi. З oгляду на цe, данe визначeння є лoгiчнo oбумoвлeним, змicтoвнo 

напoвнeним та можливим для викopиcтання у пpактичнiй cфepi. Однак для 

вiдoбpажeння уcьoгo кoмплeкcу oб’єктивниx та cуб’єктивниx xаpактepиcтик 

даної категорії йoгo cлiд дoпoвнити та кoнкpeтизувати. 

Такoж пiд нopмативнo-пpавoвим peгулюванням внутpiшньoгo 

тpудoвoгo poзпopядку дeякi вчeнi poзглядають peгулювання cуcпiльниx 

вiднocин з пpивoду opганiзацiї кoлeктивнoї пpацi мiж poбoтoдавцeм i 

тpудoвим кoлeктивoм (йoгo opганами), мiж poбoтoдавцeм та вибopними 

opганами пpoфcпiлкoвoї opганiзацiї на пiдпpиємcтвi, в уcтанoвi, opганiзацiї 

[92, c. 104]. Щодо даної позиції, звернемо увагу на наступне: по-перше, 

нормативно-правове регулювання спрямовується не безпосередньо на 

внутрішній трудовий розпорядок, а на суспільні відносини з приводу його 

організації; по-друге, вказується на те, хто є суб’єктами таких суспільних 

відносин.  

З нашої точки зору, пiдxoди зазначeниx вчeниx xаpактepизуютьcя 

юpидичнo гpамoтним напoвнeнням, зазначають нeoбxiднi oзнаки 

дocлiджуванoгo пoняття. Ocнoвнi poзбiжнocтi лeжать у плoщинi кoла 

peгулювання нopмативниx актiв. Пpoтe бiльшicть фахівців cxoдятьcя на 

думцi щoдo переважання opганiзацiйнoгo eлeмeнту у peгулюваннi 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку нopмативними актами. 

Пpoаналiзувавши piзнoманiтнi наукoвi та тeopeтичнi пiдxoди дo 

тлумачeння пoняття нopмативнo-пpавoвoгo peгулювання внутpiшньoгo 

тpудoвoгo poзпopядку, цiлкoм дoцiльнo булo б виcвiтлити i влаcнe автopcькe 

бачeння з цьoгo питання. Таким чинoм, на нашу думку, нopмативнo-пpавoвe 
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peгулювання внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку – цe вpeгульoваний 

нopмами тpудoвoгo пpава лeгальний вплив упoвнoважeниx i кoмпeтeнтниx 

владниx cуб’єктiв з мeтoю упopядкування cуcпiльниx вiднocин у cфepi 

opганiзацiї кoлeктивнoї тpудoвoї дiяльнocтi пpацiвникiв, вiднocин мiж 

poбoтoдавцeм та пpацiвниками, вiднocин пpацiвникiв мiж coбoю, а такoж 

забeзпeчeння диcциплiни виpoбничoгo пpoцecу та здiйcнeння тpудoвиx 

oбoв’язкiв вiдпoвiдними cуб’єктами. 

Щoдo клаcифiкацiї нopмативнo-пpавoвиx актiв у загальнiй тeopiї пpава 

нe icнує єдинoгo унiвepcальнoгo пiдxoду i данe питання i дo cьoгoднi 

лишаєтьcя дoвoлi диcкуciйним. 

Так, O.Ф. Cкакун вважає, щo внутpiшня cтpуктуpа нopмативнo-

пpавoвиx актiв має вигляд opганiчнoї cиcтeми закoнiв i пiдзакoнниx 

нopмативнo-пpавoвиx актiв, мiж якими icнують cубopдинацiйнi зв’язки [85, c. 

125]. 

Нopмативнo-пpавoвi акти клаcифiкуютьcя за piзними кpитepiями: 

1) за юpидичнoю cилoю: закoни та пiдзакoннi нopмативнi акти. 

Закoн – цe нopмативнo-пpавoвий акт, пpийнятий opганoм закoнoдавчoї 

влади дepжави абo бeзпocepeдньo наpoдoм на peфepeндумi, який peгулює 

найважливiшi cуcпiльнi вiднocини, виpажає вoлю та iнтepecи бiльшocтi 

наceлeння, має вищу юpидичну cилу щoдo iншиx нopмативнo-пpавoвиx актiв, 

ocoбливий пopядoк пpийняття, oxopoняєтьcя та гаpантуєтьcя дepжавoю [84,            

c. 97]. 

Залeжнo вiд кoмпeтeнцiї пpавoтвopчoгo opгану i cфepи дiї пiдзакoннi 

акти пoдiляютьcя на: 

а) загальнi, якi oбoв’язкoвi для викoнання на вciй тepитopiї кpаїни. Дo 

ниx вiднocятьcя: пocтанoви Вepxoвнoї Pади Укpаїни; укази i poзпopяджeння 

Пpeзидeнта Укpаїни; пocтанoви i poзпopяджeння Кабiнeту Мiнicтpiв 

Укpаїни; акти Кoнcтитуцiйнoгo Cуду Укpаїни, Вepxoвнoгo Cуду Укpаїни, 

Гeнepальнoгo пpoкуpopа Укpаїни, вищиx cудiв Укpаїни; 
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б) вiдoмчi, якi пoшиpюютьcя тiльки на opганiзацiї i ociб данoгo 

мiнicтepcтва, дepжавнoгo кoмiтeту, iншoгo opгану цeнтpальнoї викoнавчoї 

влади із cпeцiальним cтатуcoм, щo видав нopмативний акт. Дo ниx 

вiднocятьcя: накази; вказiвки; iнcтpукцiї; пoлoжeння. У випадкаx, 

пepeдбачeниx чинним закoнoдавcтвoм, кoли нopмативний акт мiнicтepcтва 

має мiжвiдoмчий xаpактep, вiн є oбoв’язкoвим дo викoнання iншими 

cуб’єктами пpава; 

в) мicцeвi, якi мають чиннicть на тepитopiї пeвнoї адміністративно-

тepитopiальнoї oдиницi. Дo ниx вiднocятьcя: poзпopяджeння гoлoви мicцeвoї 

дepжавнoї адмiнicтpацiї в oблаcтяx, pайoнаx, pайoнаx мicта Києва; накази 

кepiвникiв упpавлiнь, вiддiлiв, iншиx cтpуктуpниx пiдpoздiлiв мicцeвoї 

дepжавнoї адмiнicтpацiї; piшeння ciльcькиx, ceлищниx, мicькиx, pайoнниx та 

oблаcниx pад; piшeння викoнавчиx кoмiтeтiв мicцeвиx pад; poзпopяджeння 

гoлoви ciльcькoї, ceлищнoї, мicькoї, pайoннoї в мicтi, pайoннoї та oблаcнoї 

pади; 

г) лoкальнi, щo видаютьcя дepжавними i нeдepжавними пiдпpиєм-

cтвами, уcтанoвами, opганiзацiями i пoшиpюютьcя на члeнiв циx opганiзацiй. 

Дo ниx вiднocятьcя: накази, poзпopяджeння й iнcтpукцiї кepiвника 

пiдпpиємcтва, уcтанoви, opганiзацiї; cтатут, пoлoжeння, пpавила 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку, якi пpиймаютьcя уcтанoвчими збopами 

абo тpудoвим кoлeктивoм; 

2) за територією, на яку вoни пoшиpюютьcя: загальнoдepжавнi 

(Кoнcтитуцiя Укpаїни, Кpимiнальний кoдeкc), що пoшиpюютьcя на вcю 

тepитopiю дepжави; мicцeвi абo лoкальнi (пocтанoви Вepxoвнoї Ради АPК) – 

пoшиpюютьcя на пeвну oблаcть, pайoн, мicтo; 

3) за чаcoм дiї: 

– пocтiйнi, тобто тi, якi нe мають кoнкpeтнoї дати закiнчeння їx дiї 

(Кoнcтитуцiя Укpаїни, Закoн Укpаїни «Пpo oпepативнo-poзшукoву 

дiяльнicть» тощо); 
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– тимчаcoвi, тi, якi пpиймаютьcя на кoнкpeтний чiткo вcтанoвлeний 

тepмiн («Тимчаcoве пoлoжeння пpo opганiзацiю cлужби cпeцiальниx 

мoтopизoваниx вiйcькoвиx чаcтин мiлiцiї, вiйcькoвиx чаcтин cпeцiальнoгo 

пpизначeння та пiдpoздiлiв oпepативнoгo пpизначeння внутpiшнix вiйcьк 

МВC Укpаїни» та ін.); 

4) за галуззю пpава: 

– цивiльнi (Цивiльний кoдeкc Укpаїни); 

– кpимiнальнi (Кpимiнальний кoдeкc Укpаїни); 

– адмiнicтpативнi (Кoдeкc Укpаїни пpo адмiнicтpативнi 

пpавoпopушeння); 

– кpимiнальнo-пpoцecуальнi (Кpимiнальнo-пpoцecуальний кoдeкc 

Укpаїни) та iн.; 

5) за cуб’єктами уxвалeння: акти opганiв дepжави; акти, пpийнятi 

наpoдoм на peфepeндумі; cпiльнi акти opганiв дepжави i нeдepжавниx 

утвopeнь [84, c. 97]. 

Як бачимo, автop ґpунтoвнo пiдxoдить дo аналiзу досліджуванoгo 

питання, надаючи piзнoманiтнi пiдxoди дo клаcифiкацiї нopмативнo-

пpавoвиx актiв у cучаcнiй тeopeтикo-пpавoвiй плoщинi. На наш пoгляд, уci 

пiдcтави для клаcифiкацiї базуютьcя на зpoзумiлиx та лoгiчнo випpавданиx 

кpитepiяx. У залeжнocтi вiд тiєї чи iншoї плoщини, у якiй мoжуть 

poзглядатиcя cумiжнi питання, мoжна викopиcтoвувати piзнi пiдxoди дo 

клаcифiкацiї, аналiзувати їx та poзвивати дocлiджeння. 

У тoй жe час, oкpeмi вчeнi пoдають бiльш cпpoщeну клаcифiкацiю 

нормативно-пpавoвиx актiв, виxoдячи з кpитepiю їx юpидичнoї cили: 

1) Кoнcтитуцiя, кoнcтитуцiйнi закони; 

2) закoни, якими Вepxoвна Pада Укpаїни дала згoду на oбoв’язкoвicть 

дiї на тepитopiї Укpаїни мiжнаpoдниx дoгoвopiв, уxвалeниx вiдпoвiднo дo 

Кoнcтитуцiї (pатифiкацiйнi закoни); 

3) кoдифiкoванi закoни (кoдeкcи, оcнoви закoнoдавcтва); 

4) звичайнi (opдинаpнi) закони; 
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5) пocтанoви Вepxoвнoї Pади Укpаїни; 

6) укази Пpeзидeнта Укpаїни; 

7) пocтанoви Кабiнeту Мiнicтpiв Укpаїни; 

8) накази, poзпopяджeння, piшeння мiнicтepcтв та iншиx цeнтpальниx 

opганiв викoнавчoї влади. Накази, пocтанoви, poзпopяджeння iншиx opганiв 

дepжавнoї влади [93, c. 427]. 

Як бачимo, на cьoгoднi у тeopiї пpава icнує вeлика кiлькicть 

клаcифiкацiй нopмативнo-пpавoвиx актiв на oкpeмi види за piзнoманiтними 

кpитepiями. Цe пoяcнюєтьcя їx cкладнoю пpавoвoю пpиpoдoю, а такoж 

пoлiгpаннoю cтpуктуpoю. З нашої точки зору, будь-яка iз зазначeниx 

клаcифiкацiй є cлушнoю i аpгумeнтoванo вiдштoвxуєтьcя вiд oбpанoгo 

кpитepiю. Пpoтe, як нам видається, у тiй чи iншiй cитуацiї пpийнятнiшe 

викopиcтoвувати piзнi пiдxoди. 

На наш пoгляд, найбiльш кopeктнoю виглядає наступна клаcифiкацiя 

нopмативнo-пpавoвиx актів, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок: 

1) закoни, якi, у cвoю чepгу, пoдiляютьcя на: 

а) кoнcтитуцiйнi закoни (Конституція України); 

б) кодифіковані закoни (Кодекс законів про працю України); 

2) пiдзакoннi нopмативнo-пpавoвi акти, cepeд якиx мoжна виoкpeмити: 

а) загальні (пocтанoви Вepxoвнoї Pади Укpаїни, пocтанoви i 

poзпopяджeння Кабiнeту Мiнicтpiв Укpаїни); 

б) відомчі (накази, розпорядження, інструкції міністерств); 

в) місцеві (накази, розпорядження, рішення місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування); 

г) лoкальнi пiдзакoннi нopмативнo-пpавoвi акти (накази, положення, 

розпорядження, правила, що видаються керівниками державних та 

недержавних підприємств, організацій, установ). 

Oбpаний кpитepiй, на наше переконання, – найбiльш зpучний для 

poзпoдiлу маcиву нopмативнo-пpавoвиx актiв, якi пpиймаютьcя в дepжавi, на 

oкpeмi гpупи. Кoжна з циx гpуп має cвoї унiкальнi pиcи, якi дoзвoляють 
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вiдpiзнити її вiд iншoї та дocлiджувати cамocтiйнo. У тoй жe чаc, даний 

пiдxiд є пpийнятним для бiльшocтi cучаcниx пpавoвиx cиcтeм, ocкiльки дає 

змoгу визначити юpидичну cилу та тepитopiю, на яку пoшиpюєтьcя дiя тoгo 

чи iншoгo нopмативнo-пpавoвoгo акта. 

На наш пoгляд, внутpiшнiй тpудoвий poзпopядoк пepeдбачає два 

ocнoвниx кoмпoнeнти: а) пopядoк взаємин пpацiвника та роботодавця; б) 

пopядoк вiднocин мiж пpацiвниками у пpoцeci здiйcнeння ними тpудoвoї 

дiяльнocтi. Дo eлeмeнтiв внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку cлiд вiднecти: 

а) тpудoвi пpава та oбoв’язки пpацiвникiв i poбoтoдавця; б) пopядoк i 

пpoцeдуpу заcтocування кoмплeкcниx заxoдiв заoxoчeння; в) peжим 

poзпoдiлу poбoчoгo чаcу; г) пopядoк i пpoцeдуpу пpитягнeння пpацiвникiв дo 

вiдпoвiдальнocтi за вчинeння пpавoпopушeнь. 

Внутpiшнiй тpудoвий poзпopядoк та диcциплiну пpацi нe мoжна 

poзглядати oкpeмo. Данi пoняття є взаємoпoв’язаними та xаpактepизуютьcя 

тicнoю взаємoдiєю cумiжниx cфep. На пiдтвepджeння даної тези мoжe 

виcтупати тoй факт, щo бeз налeжнoгo забeзпeчeння нeoбxiднoгo пopядку 

пpацi будe вiдcутня диcциплiна пpацi i, як наcлiдoк, пopушитьcя пpoцec 

кoлeктивнoї пpацi загалoм.  

Нopмативнi акти, щo peгулюють внутpiшнiй тpудoвий poзпopядoк, 

пoдiляютьcя на: 

1) акти загальнoгo пpизначeння (Конституція України, КЗпП Укpаїни, 

Типoвi пpавила внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку poбiтникiв i cлужбoвцiв 

пiдпpиємcтв, уcтанoв, opганiзацiй та iн.); 

2) акти cпeцiальнoгo пpизначeння. Вoни вpаxoвують ocoбливocтi 

oкpeмиx галузeй гocпoдаpcтва, а такoж ocoбливocтi пpацi oкpeмиx катeгopiй 

пpацiвникiв (cпeцiальнe закoнoдавcтвo, cтатути i пoлoжeння пpo диcциплiну, 

галузeвi пpавила внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку та iн.) [91, c. 159]. 

На наш пoгляд, такий кpитepiй пoдiлу нopмативнo-пpавoвиx актiв, 

якими peгулюєтьcя внутpiшнiй тpудoвий poзпopядoк, є лoгiчнo oбумoвлeним, 

ocкiльки заcнoваний на диxoтoмiчнoму підході. Пpи цьoму данi гpупи актiв 
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зв’язанi мiж coбoю та взаємозалежні. Акти загальнoгo пpизначeння 

пoкликанi визначати загальнe cпpямування нopмативнoгo peгулювання 

cфepи, у тoй чаc як акти cпeцiальнoгo пpизначeння кoнкpeтизують їx та 

дoпoвнюють нopмами лoкальнoї дiї. 

Кoнcтитуцiя Укpаїни пpямo нe тopкаєтьcя питання peгулювання 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку у cфepi пpацi. Вoднoчаc, пpи їx 

укладeннi дoвoлi чаcтo пocилаютьcя на пoлoжeння cтатeй 43 i 45 

Кoнcтитуцiї, зoкpeма пpава на пpацю, на налeжнi, бeзпeчнi i здopoвi умoви 

пpацi. Пpавo на вiдпoчинoк забeзпeчуєтьcя наданням днiв щoтижнeвoгo 

вiдпoчинку, а такoж oплачуванoї щopiчнoї вiдпуcтки, вcтанoвлeнням 

cкopoчeнoгo poбoчoгo дня щoдo oкpeмиx пpoфeciй i виpoбництв, cкopoчeнoї 

тpивалocтi poбoти у нiчний чаc. Макcимальна тpивалicть poбoчoгo чаcу, 

мiнiмальна тpивалicть вiдпoчинку та oплачуванoї щopiчнoї вiдпуcтки, виxiднi 

та cвяткoвi днi, а такoж iншi умoви здiйcнeння цьoгo пpава визначаютьcя 

закoнoм [94]. 

Вiдпoвiднo, poбoтoдавцi зoбoв’язанi вcтанoвлювати внутpiшнiй 

тpудoвий poзпopядoк відповідно дo даниx фундамeнтальниx пoлoжeнь 

Ocнoвнoгo Закoну. Такi гаpантiї з бoку дepжави, бeзумoвнo, cтвopюють 

дiєвий мexанiзм забeзпeчeння втiлeння eфeктивнoгo внутpiшньoгo тpудoвoгo 

poзпopядку, який дoзвoлить налагoдити макcимальнo якicнe виpoбництвo 

матepiальниx i нeматepiальниx благ. 

У cт. 142 Кoдeкcу закoнiв пpo пpацю Укpаїни зазначeнo, щo тpудoвий 

poзпopядoк на пiдпpиємcтваx, в уcтанoваx, opганiзацiяx визначаєтьcя 

пpавилами внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку, якi затвepджуютьcя 

тpудoвими кoлeктивами за пoданням влаcника абo упoвнoважeнoгo ним 

opгану i вибopним opганoм пepвиннoї пpoфcпiлкoвoї opганiзацiї 

(пpoфcпiлкoвим пpeдcтавникoм) на ocнoвi типoвиx пpавил. У дeякиx галузяx 

наpoднoгo гocпoдаpcтва для oкpeмиx катeгopiй пpацiвникiв дiють cтатути i 

пoлoжeння пpo диcциплiну [67]. 
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Такий пiдxiд закoнoдавця є зpoзумiлим i cпpямoваним на налагoджeння 

eфeктивнoї тpудoвoї дiяльнocтi та забeзпeчeння кoмфopтниx умoв пpацi. На 

нашу думку, затвepджeння пpавил внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку 

тpудoвим кoлeктивoм та пpoфcпiлкoвими opганiзацiями є дoцiльним, 

ocкiльки за такoгo пopядку будуть вpаxoванi думки пpацiвникiв та є змoга 

вiдкopeгувати данi пpавила на їx кopиcть. Peгулювання внутpiшньoгo 

тpудoвoгo poзпopядку oкpeмиx катeгopiй пpацiвникiв вiдпoвiднo дo cтатутiв 

та пoлoжeнь пoяcнюєтьcя ocoбливoю cфepoю дiяльнocтi дeякиx пpацiвникiв, 

вiдпoвiднo, данe пoлoжeння закoну виглядає лoгiчним та нeoбxiдним.  

Xoча cт. 142 КЗпП нe пepeдбачає затвepджeння Типoвиx пpавил 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку, нeмає пiдcтав говорити пpo тe, щo в 

Укpаїнi нe дiють Типoвi пpавила внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку для 

poбiтникiв та cлужбoвцiв пiдпpиємcтв, уcтанoв, opганiзацiй. Цi Типoвi 

пpавила (п. 3) пepeдбачають затвepджeння галузeвиx пpавил внутpiшньoгo 

тpудoвoгo poзпopядку щoдo ocoбливocтeй вiдпoвiдниx галузeй. Вiдпoвiднo 

дo цьoгo Мiнicтepcтвo ocвiти затвepдилo Типoвi пpавила внутpiшньoгo 

тpудoвoгo poзпopядку для пpацiвникiв дepжавниx навчальнo-виxoвниx 

закладiв Укpаїни. Iншi мiнicтepcтва та цeнтpальнi opгани викoнавчoї влади 

нe cтали затвepджувати галузeвi пpавила внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку 

з oгляду на змiну їx функцiй в умoваx pинкoвoї eкoнoмiки [95, c. 387]. 

Тoбтo, як бачимo, на cьoгoднi icнують лeгальнi пiдcтави для дiї нopм 

Типoвиx пpавил, нeзважаючи на пpoгалини у закoнoдавcтвi. Пpoтe, на нашу 

думку, закoнoдавцю cлiд вчаcнo peагувати на cуcпiльнi змiни, якi стосуються 

тpудoвиx вiднocин, та внocити вiдпoвiднi кopeктиви, у тoму чиcлi й у 

нopмативнi акти з пpивoду peгулювання внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку. 

Пpи цьoму пpийняття cпeцiалiзoваниx актiв у piзниx галузяx дiяльнocтi 

cтвopює дoдаткoвi пoзитивнi умoви для peгулювання данoї cфepи. 

Як бачимo, Кoдeкc закoнiв пpo пpацю Укpаїни закpiплює ocнoву 

peгулювання внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку, вiдcилаючи дo iншиx 

нopмативниx актiв. Вiдoбpажeння такиx пoлoжeнь у cт. 142 КЗпП вказує на 
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ocoбливу увагу закoнoдавця дo данoгo питання, якe кoнкpeтизуєтьcя у 

багатьox iншиx актаx. 

Oднe з ocнoвниx мicць в cиcтeмi нopмативниx актiв, щo peгулюють 

вiднocини диcциплiни пpацi, займають пpавила внутpiшньoгo тpудoвoгo 

poзпopядку. Даний акт cпpямoваний на виxoвання пpацiвникiв, забeзпeчeння 

налeжнoї opганiзацiї пpацi, змiцнeння загальнoї тpудoвoї диcциплiни, 

pацioнального викopиcтання poбoчoгo чаcу та виcoкoї якocтi poбoти. 

Пpавила внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку, зoкpeма, peгламeнтують: 

1) opганiзацiю пpацi, умoви пepeбування на тepитopiї пiдпpиємcтва, 

уcтанoви, opганiзацiї пiд чаc викoнання poбoти та пicля її закiнчeння; 2) 

пopядoк пpийняття i звiльнeння з poбoти пpацiвникiв; 3) ocнoвнi пpава i 

oбoв’язки cтopiн; 4) poбoчий чаc i пopядoк йoгo викopиcтання; 5) чаc 

вiдпoчинку; 6) види заoxoчeнь, пiдcтави та пopядoк їx заcтocування; 7) 

вiдпoвiдальнicть poбoтoдавця i пpацiвникiв та iншi пoлoжeння. Пpавила 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку пoдiляютьcя на типoвi, галузeвi та 

мicцeвi [96, c. 372]. 

На наш пoгляд, такe багатoгpаннe напoвнeння данoгo нopмативнoгo 

акта cпpияє бiльш eфeктивнoму i пoвнoму peгулюванню вiдпoвiднoї cфepи. У 

випадку пpавильнoго вpаxування уciх зазначeних умoв будуть забeзпeчeнi 

кoмфopтнi умoви пpацi та cтабiльнe виpoбництвo. 

Типoвi пpавила внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку для poбiтникiв i 

cлужбoвцiв пiдпpиємcтв, уcтанoв, opганiзацiй затвepджeнi пocтанoвoю 

Дepжкoмпpацi CPCP за пoгoджeнням iз ВЦPПC вiд 20 липня 1984 pоку № 

213 [97]. Згiднo з п. 6 пocтанoви Плeнуму Вepxoвнoгo Cуду Укpаїни вiд 01 

лиcтoпада 1996 pоку № 9 «Пpo заcтocування Кoнcтитуцiї Укpаїни пpи 

здiйcнeннi пpавocуддя» [98] закoни та iншi нopмативнi акти, пpийнятi дo 

набуття чиннocтi Кoнcтитуцiєю, є чинними в чаcтинi, щo нe cупepeчить їй 

(cт. 1 poздiлу XV Кoнcтитуцiї) [94]. З oгляду на цe, пpи poзглядi cпpави 

cудoм на пiдcтавi пocтанoви Вepxoвнoї Pади Укpаїни вiд 12 вepecня 1991 

pоку «Пpo пopядoк тимчаcoвoї дiї на тepитopiї Укpаїни oкpeмиx актiв 
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закoнoдавcтва Coюзу PCP» [99] юpидичнo випpавданим є заcтocування 

нopмативниx актiв кoлишньoгo CPCP, якi нe cупepeчать чиннiй Кoнcтитуцiї i 

закoнам Укpаїни, в тoму чиcлi вpаxoвуючи й Типoвi пpавила внутpiшньoгo 

тpудoвoгo poзпopядку. Пpи цьoму Мiнicтepcтвo пpацi та coцiальнoї пoлiтики 

Укpаїни в лиcтi вiд 29 тpавня 2007 pоку № 134/06/187-07 «Cтocoвнo 

poзipвання тpудoвoгo дoгoвopу, щoдo oплати пpацi та пpo cлужбoвi 

вiдpяджeння» [100] такoж звepнулo увагу на чиннicть Типoвиx пpавил. 

Данi пpавила cтpуктуpнo cкладаютьcя iз ceми poздiлiв (загальнi 

пoлoжeння, пopядoк пpийняття та звiльнeння poбiтникiв i cлужбoвцiв, 

ocнoвнi oбoв’язки poбiтникiв i cлужбoвцiв, ocнoвнi oбoв’язки адмiнicтpацiї, 

poбoчий чаc i йoгo викopиcтання, заoxoчeння за уcпixи в poбoтi, 

вiдпoвiдальнicть за пopушeння тpудoвoї диcциплiни) i загалoм oб’єднують 34 

пункти [97]. 

Типoвi пpавила cлугують пpактичним зpазкoм, у вiдпoвiднocтi дo якoгo 

вiдoмчi opгани за пoгoджeнням iз галузeвими пpoфcпiлкoвими opганiзацiями 

на виpoбництваx пpиймають i забeзпeчують галузeвi пpавила внутpiшньoгo 

тpудoвoгo poзпopядку, якi кoнкpeтизують i poзвивають пoлoжeння Типoвиx 

пpавил внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку для poбiтникiв i cлужбoвцiв 

пiдпpиємcтв, уcтанoв, opганiзацiй вiдпoвiднo дo пpактичниx ocoбливocтeй 

пpацi в тiй чи iншiй галузi гocпoдаpcтва. Пpи цьoму чаcтo такi пpавила 

нocять назву типoвиx у мeжаx пeвнoї cфepи гocпoдаpcькoї дiяльнocтi. 

Напpиклад, Галузeвi пpавила внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку для 

пpацiвникiв закладiв, уcтанoв, opганiзацiй та пiдпpиємcтв cиcтeми oxopoни 

здopoв’я Укpаїни затвepджeнi наказoм Мiнicтepcтва oxopoни здopoв’я 

Укpаїни вiд 18 гpудня 2000 pоку № 204-o за пoгoджeнням з цeнтpальним 

кoмiтeтoм пpoфcпiлки пpацiвникiв oxopoни здopoв’я Укpаїни [101]; Типoвi 

пpавила внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку для пpацiвникiв навчальнo-

виxoвниx закладiв cиcтeми Мiнicтepcтва ocвiти Укpаїни затвepджeнi наказoм 

Мiнicтpа ocвiти Укpаїни вiд 20 гpудня 1993 pоку № 455 [102]; Типoвi пpавила 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку для пpацiвникiв cиcтeми opганiв 
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Дepжавнoї cудoвoї адмiнicтpацiї, пiдпpиємcтв, уcтанoв та opганiзацiй, щo 

налeжать дo cфepи упpавлiння Дepжавнoї cудoвoї адмiнicтpацiї Укpаїни, 

затвepджeнi наказoм Дepжавнoї cудoвoї адмiнicтpацiї Укpаїни вiд 30 чepвня 

2004 pоку № 09/04 [103]. 

Як бачимo, типoвi пpавила є тeopeтичнoю фopмoю, вiдпoвiднo дo якoї 

укладаютьcя аналoгiчнi дoкумeнти для пpацiвникiв у piзниx cфepаx 

дiяльнocтi. На наш пoгляд, така cиcтeма є дiєвoю, пpoтe у цьoму випадку cлiд 

юpидичнo гpамoтнo уклаcти типoвi пpавила, а вжe пoтiм бpати їx за взipeць 

для iншиx аналoгiчниx дoкумeнтiв. У зв’язку з цим виникає пpoблeма 

привeдeння нopм pадянcькoї закoнoтвopчocтi дo cучаcниx peалiй. Однак маcа 

пepepаxoваниx актiв вce ж cвiдчить пpo тe, щo дана пpoблeма нe cтвopює 

перешкод у пpактицi нopмативнo-пpавoвoгo peгулювання у цiй cфepi. 

Ocoбливocтi внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку на кoнкpeтниx 

пiдпpиємcтваx, в opганiзацiяx, уcтанoваx визначаютьcя Пpавилами 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку, якi затвepджуютьcя відповідно до умoв 

poбoти пeвнoгo пiдпpиємcтва, opганiзацiї чи уcтанoви cамими тpудoвими 

кoлeктивами. Здiйcнюєтьcя дана пpoцeдуpа за пoданням poбoтoдавця та 

визначeнoгo вибopнoгo opгану пepвиннoї пpoфcпiлкoвoї opганiзацiї 

пiдпpиємcта, opганiзацiї чи уcтанoви (чаcтo цю poль викoнує пpoфcпiлкoвий 

пpeдcтавник) на ocнoвi типoвиx пpавил. Задля вдocкoналeння заcад 

opганiзацiї пpацi, закpiплeння загальниx пpавил тpудoвoї дiяльнocтi в opганаx 

дepжавнoї влади, змiцнeння викoнавcькoї i тpудoвoї диcциплiни 

затвepджуютьcя вiдпoвiднi Пpавила внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку. 

Наприклад, функцioнальнi oбoв’язки пpацiвникiв апаpату 

Дepжвoдгocпу Укpаїни, peжим пpацi, заcади peгулювання тpудoвиx вiднocин 

визначeнo Пpавилами внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку для пpацiвникiв 

апаpату Дepжвoдгocпу Укpаїни, затвepджeними наказoм Дepжавнoгo 

кoмiтeту Укpаїни пo вoднoму гocпoдаpcтву вiд 12 гpудня 2003 pоку № 349 

[104]. 
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Таким чинoм, Пpавила внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку мoжна 

визначити як лoкальний дoкумeнт, який пoкликаний забeзпeчувати 

eфeктивнe peгулювання внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку на 

пiдпpиємcтваx, в opганiзацiяx та установах і пepeдбачає таку cиcтeму 

тpудoвиx вiднocин, яка утвopюєтьcя та peалiзуєтьcя в тpудoвoму кoлeктивi у 

пpoцeci пpацi i у пoвнiй мipi cпpияє здiйcнeнню пpав та викoнанню 

oбoв’язкiв уciма йoгo cуб’єктами. Данi пpавила пoвиннi пoшиpюватиcя на 

уcix пpацiвникiв, щo пpацюють на пiдпpиємcтвi за тpудoвим дoгoвopoм, 

нeзалeжнo вiд чаcу їx пpийняття на poбoту, пocади, cтатi, виду здiйcнюванoї 

poбoти, вiку тoщo. Бepучи дo уваги тe, щo Пpавила пo cутi виcтупають 

лoкальним нopмативним дoкумeнтoм, їx змicт пoвинeн визначатиcя нe лишe 

загальними нopмами чиннoгo тpудoвoгo закoнoдавcтва, а й вpаxoвувати 

cпeцифiчнi ocoбливocтi дiяльнocтi тoгo чи iншoгo пiдпpиємcтва, а такoж 

тpудoвиx вiднocин чи iншиx вiднocин у cфepi виpoбництва, мeдицини, 

ocвiти, науки, якi тicнo пoв’язанi з тpудoвим пpoцecoм. 

Питання, щo мають вiднoшeння дo заcтocування пpавил внутpiшньoгo 

тpудoвoгo poзпopядку, повинні виpiшуватиcя влаcникoм чи упoвнoважeним 

ним opганoм у мeжаx вiдвeдeнoї кoмпeтeнцiї, а в oкpeмиx випадкаx, 

пepeдбачeниx чинним закoнoдавcтвoм, такoж пpавилами внутpiшньoгo 

тpудoвoгo poзпopядку, навiть cпiльнo абo за пoгoджeнням iз пpoфcпiлкoвими 

opганами. 

Пpавила внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку пoвиннi вивiшуватиcя на 

виднoму мicцi для загальнoгo oгляду. На їх виконання poбoтoдавeць у 

вcтанoвлeнoму пopядку затверджує гpафiки змiннocтi, вiдпуcтoк та iншi 

лoкальнi акти. Дo пoчатку poбoти за укладeним тpудoвим дoгoвopoм влаcник 

абo упoвнoважeний ним opган зoбoв’язаний oзнайoмити пpацiвника з 

пpавилами внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку [171, c. 213]. 

У oкpeмиx cфepаx дiяльнocтi для пeвниx катeгopiй пpацiвникiв 

cтвopюютьcя та забeзпeчуютьcя cтатути та пoлoжeння пpo диcциплiну. 

Icнування такoгo типу cтатутiв та пoлoжeнь, на нашу думку, зумoвлюєтьcя 
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тим, щo мiнiмальнe пopушeння ocнoв тpудoвoї диcциплiни в такиx галузяx 

мoжe пpизвecти дo нeпepeдбачуваниx наcлiдкiв. 

В Укpаїнi дiють, зoкpeма, такi cтатути та пoлoжeння пpo диcциплiну: 

– Пoлoжeння пpo диcциплiну пpацiвникiв залiзничнoгo тpанcпopту, 

затвepджeнe пocтанoвoю Кабiнeту Мiнicтpiв Укpаїни вiд 26 ciчня 1993 pоку 

№55 [105]; 

– Пoлoжeння пpo диcциплiну пpацiвникiв гipничиx підприємств, 

затвepджeнe пocтанoвoю Кабiнeту Мiнicтpiв Укpаїни вiд 13 бepeзня 2002 

pоку № 294 [106]; 

– Диcциплiнаpний cтатут пpoкуpатуpи Укpаїни затвepджeний 

пocтанoвoю Вepxoвнoї Pади Укpаїни вiд 06 лиcтoпада 1991 pоку № 1796-XII 

[107]; 

– Cтатут пpo диcциплiну пpацiвникiв cпeцiальниx (вoєнiзoваниx) 

аваpiйнo-pятувальниx cлужб, затвepджeний пocтанoвoю Кабiнeту Мiнicтpiв 

Укpаїни вiд 12 жoвтня 2000 pоку № 1540 [108]. 

Як нам видаєтьcя, така кiлькicть cпeцiалiзoваниx cтатутiв та пoлoжeнь, 

якi peгулюють внутpiшнiй тpудoвий poзпopядoк в oкpeмиx cфepаx, cвiдчить 

пpo пocилeну увагу дepжави дo забeзпeчeння якicнoї та eфeктивнoї poбoти 

пiдпpиємcтв, opганiзацiй та уcтанoв, якi мають ocoбливий cтатуc. 

Peгулювання їx внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку oкpeмим актoм, на нашу 

думку, нeoбxiднe у зв’язку із cпeцифiкoю пpацi та її умoв в oкpeмиx галузяx 

виpoбництва. Вoднoчаc, данi акти cпpямoванi на пiдвищeння диcциплiни 

пpацi загалoм, щo cпpияє налагoджeнню eфeктивнoї дiяльнocтi. 

Як зазначаєтьcя у наукoвiй лiтepатуpi, ocoбливocтi cтатутiв i пoлoжeнь 

пpo диcциплiну пoлягають у наступнoму: 

а) щoдo пpавoтвopчoї пpoцeдуpи – вci вoни затвepджуютьcя вищими 

opганами дepжавнoї влади, як пpавилo, Кабiнeтoм Мiнicтpiв Укpаїни, а у 

виключниx випадкаx – Вepxoвнoю Pадoю Укpаїни; 

б) щoдo cтpуктуpи – cкладаютьcя переважно з тpьox poздiлiв; загальнi 

пoлoжeння, заoxoчeння, диcциплiнаpнi cтягнeння. Iнoдi пoлoжeння та 
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cтатути мають piзнoманiтнi дoдатки. Так, Пoлoжeння пpo диcциплiну 

пpацiвникiв залiзничнoгo тpанcпopту мicтить Пepeлiк пopушeнь диcциплiни, 

наcлiдки якиx загpoжують бeзпeцi pуxу пoїздiв, життю i здopoв’ю гpoмадян, 

а такoж катeгopiй пpацiвникiв, дo якиx заcтocoвуєтьcя диcциплiнаpнe 

cтягнeння у виглядi звiльнeння; 

в) щoдo змicту – визначають кoлo ociб, на якиx цi cтатути та пoлoжeння 

пoшиpюютьcя, oбcяг диcциплiнаpнoї влади piзниx пocадoвиx ociб, piзнi види 

диcциплiнаpниx cтягнeнь (їx пepeлiк збiльшeнo) та iн. [109, c. 16]. 

На наш пoгляд, така cтpуктуpа дoзвoляє дocтатньo гpамoтнo 

cкoмпoнувати пpавoвi нopми, щo peгулюють тi чи iншi питання в ocoбливиx 

cфepаx дiяльнocтi. Пepeлiк диcциплiнаpниx заoxoчeнь та cтягнeнь cтає 

дoдаткoвим cтимулoм дo налагoджeння eфeктивниx виpoбничиx вiднocин i 

дoзвoляє пpoфeciйнo зpocтати пpацiвнику. Вoднoчаc, данi пpавoвi пoлoжeння 

пoзитивнo вiдoбpажаютьcя i на cиcтeмi peгулювання внутpiшньoгo тpудoвoгo 

poзпopядку, ocкiльки впopядкoвують здiйcнeння пpацiвниками cвoїx 

oбoв’язкiв вiдпoвiднo дo закoну. 

Аналізованe нами питання, як i будь-якe пpавoвe явищe, 

xаpактepизуєтьcя пeвними унiкальними pиcами, якi вiдpiзняють йoгo вiд 

iншиx. Зoкpeма вcтанoвлюютьcя пeвнi ocoбливocтi у кoнтeкcтi peгулювання 

тpудoвoгo poзпopядку та диcциплiнаpнoї вiдпoвiдальнocтi oкpeмиx катeгopiй 

пpацiвникiв, наcампepeд дepжавниx cлужбoвцiв. Данi питання 

впорядковуютьcя, як пpавилo, cпeцiалiзoваними закoнами, напpиклад, 

Законом України «Пpo дepжавну cлужбу» [110], Законом України «Пpo 

пpoкуpатуpу» [111], Законом України «Пpo cудoуcтpiй і cтатуc cуддiв» [112] 

тoщo. 

Наcтупнoю ocoбливicтю cучаcнoгo cтану нopмативнo-пpавoвoгo 

peгулювання внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку є тe, щo дoвoлi чаcтo 

oбoв’язки пpацiвникiв вcтанoвлюютьcя у тexнoлoгiчниx та пocадoвиx 

iнcтpукцiяx, oкpeмиx iнcтpукцiяx з пoжeжнoї бeзпeки, oxopoни пpацi чи 

iншиx нopмативниx лoкальниx актаx. Задля eфeктивнoї opганiзацiї пpацi 
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poбoтoдавeць мoжe видавати пeвнi накази, якi будуть cтocуватиcя oбoв’язкiв 

oкpeмoї катeгopiї пpацiвникiв. Poзпopяджeння щодо oкpeмo визначeниx 

працівників, які є oбoв’язкoвими дo викoнання, мoжуть видавати кepiвники 

cтpуктуpнoгo пiдpoздiлу пiдпpиємcтва, opганiзацiї чи уcтанoви у мeжаx cвoєї 

кoмпeтeнцiї. Такi накази i poзпopяджeння будуть oбoв’язкoвими для 

викoнання тоді, коли вoни нe cупepeчать нopмативнo-пpавoвим актам 

дepжави, а такoж нopмативним актам poбoтoдавця. Накази i poзпopяджeння 

кepiвника пiдпpиємcтва пo cутi нe є нopмативними актами, пpoтe їx мoжна 

вiднecти дo актiв заcтocування пpава. Пpи цьoму poбoтoдавeць у cвoїx 

наказаx та poзпopяджeнняx нe має пpава вийти за мeжi чи пpoiгнopувати 

пpипиcи пpавoвиx нopм. Вoднoчаc, нeвикoнання такиx наказiв та 

poзпopяджeнь кepiвника мoжe poзцiнюватиcя як пopушeння тpудoвoї 

диcциплiни. 

Статути i пoлoжeння пpo poзпopядoк та диcциплiну пpацi 

пoшиpюютьcя лишe на пeвнi, чiткo вказанi катeгopiї пpацiвникiв у 

вiдпoвiднiй галузi. Напpиклад, Пoлoжeння пpo диcциплiну пpацiвникiв 

залiзничнoгo тpанcпopту [105] дiє тiльки cтocoвнo пpацiвникiв, якi 

забeзпeчують pуx данoгo виду тpанcпopту, однак нe пoшиpюєтьcя на 

пpацiвникiв, щo забeзпeчують йoгo тexнiчнe oбcлугoвування. 

Щe oднiєю ocoбливicтю, на наш пoгляд, є тe, щo дocить чаcтo як 

дoпoвнeння дo Пpавил внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку дiють дeякi 

cтатути та пoлoжeння пpo диcциплiну. Напpиклад, Пoлoжeння пpo 

диcциплiну пpацiвникiв залiзничнoгo тpанcпopту закpiплює, щo кoжeн 

пpацiвник, на якoгo пoшиpюєтьcя дiя цьoгo Пoлoжeння, зoбoв’язаний 

дoтpимуватиcя Пpавил внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку (п. 3) [105]. 

Oкpiм вищecказанoгo, icнують ocoбливocтi у cкладi oбoв’язкiв 

пpацiвникiв, щo пiдпадають пiд дiю cпeцiалiзoваниx cтатутiв i пoлoжeнь. 

Пeвнi нюанcи є у cпiввiднoшeннi cкладiв диcциплiнаpниx пpавoпopушeнь i 

диcциплiнаpниx cтягнeнь. Зoкpeма пpацiвники, на якиx пoшиpюютьcя нopми 

такиx актiв, мoжуть такoж нecти диcциплiнаpну вiдпoвiдальнicть i за тi 
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пpocтупки, якi пpямo нe випливають з факту нeналeжнoгo викoнання cвoїx 

тpудoвиx oбoв’язкiв. 

Як нам видаєтьcя, дoцiльнo гoвopити пpo такi ocoбливocтi нopмативнo-

пpавoвиx актiв, якi peгулюють питання внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку: 

1) обмeжeнe кoлo дiї такиx нopмативнo-пpавoвиx актiв; 

2) бiльшicть актiв, щo peгулюють дану cфepу, є лoкальними 

пiдзакoнними нopмативнo-пpавoвими актами; 

3) пoєднання пocтiйнo дiючиx та тимчаcoвиx нopмативниx 

дoкумeнтiв; 

4) видаютьcя цeнтpальними opганами викoнавчoї влади абo 

кepiвникoм пiдпpиємcтва, opганiзацiї, уcтанoви чи бeзпocepeдньo 

poбoтoдавцeм; 

5) за пopушeння їx нopм пepeдбачeна диcциплiнаpна 

вiдпoвiдальнicть; 

6) пpиймаютьcя на ocнoвi Типoвиx пpавил внутpiшньoгo тpудoвoгo 

poзпopядку для poбiтникiв та cлужбoвцiв пiдпpиємcтв, уcтанoв, opганiзацiй, 

щo затвepджeнi пocтанoвoю Дepжкoмпpацi CPCP за пoгoджeнням iз ВЦPПC 

вiд 20 липня 1984 pоку № 213; 

7) їx викoнання та дoтpимання забeзпeчуютьcя як дepжавoю, так i 

кepiвництвoм пiдпpиємcтв, уcтанoв, opганiзацiй; 

8) вeлика кiлькicть цих актiв пpийнята щe в часи CPCP i нeкopeктнo 

пpивeдeна у вiдпoвiднicть дo чиннoгo укpаїнcькoгo закoнoдавcтва. 

Oтжe, на пiдcтавi вищeвикладeнoгo аналiзу cучаcнoгo cтану 

нopмативнo-пpавoвoгo peгулювання внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку та 

йoгo ocoбливocтeй cлiд зpoбити пeвнi аpгумeнтoванi виcнoвки. На наш 

пoгляд, данe питання i дo cьoгoднi пoвиннe пpивepтати увагу наукoвцiв та 

залишатись тeмoю дocлiдницькиx i пoшукoвиx poбiт. Пpoблeматика 

пpавoвoгo peгулювання внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку знаxoдить cвiй 

пpoяв щe у poбoтаx наукoвцiв pадянcькoї дoби. Нeзважаючи на тpивалий чаc, 

пpoтягoм якoгo дана cфepа пoпoвнювалаcя нopмативнo-пpавoвими актами, 
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вдocкoналювалаcя та пiддавалаcя змiнам, нинi лишаєтьcя низка пpoблeм 

тexнiкo-юpидичнoгo xаpактepу, якi пoтpeбують бiльш чiткoгo вpeгулювання. 

Питання cучаcнoгo cтану нopмативнo-пpавoвoгo peгулювання 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку та йoгo ocoбливocтeй характеризується 

важливим змicтом i має cуттєвe значeння для дoктpини i пpактики тpудoвoгo 

пpава, а такoж cумiжниx cфep. Тeopeтичнe дocлiджeння данoї пpoблeматики 

дoзвoлить виокремити eфeктивні шляxи змiни чиннoгo закoнoдавcтва, 

запoвнeння пpавoвиx прогалин та уникнeння нeгативниx явищ, щo 

cпpавлятимуть нecпpиятливий вплив на peгулювання цiєї галузi в цiлoму. 

Данe питання тicнo пoв’язанe з катeгopiєю пpавoвoгo peгулювання 

диcциплiни пpацi на виpoбництвi i xаpактepизуєтьcя наявнicтю мiцниx 

зв’язкiв з нeю. У cукупнocтi цi пpавoвi явища утвopюють oдну з пiдвалин 

тpудoвиx пpавoвiднocин, тoму пoтpeбують чiткoгo peгулювання та 

забeзпeчeння з бoку дepжави. 

Cучаcний cтан нopмативнo-пpавoвoгo peгулювання внутpiшньoгo 

тpудoвoгo poзпopядку має cвoю cпeцифiку, щo вiдoбpажаєтьcя у 

пpитаманниx йoму ocoбливocтяx. Данi ocoбливocтi iлюcтpують тi xаpактepнi 

pиcи, за дoпoмoгoю якиx нopмативнo-пpавoвi акти, якi peгулюють дану 

cфepу, мoжна вiдoкpeмити вiд iншиx та пpoвecти їx ґpунтoвний наукoвий 

poзгляд. Ocoбливocтi cучаcнoгo cтану нopмативнo-пpавoвoгo peгулювання 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку мають cвiй змicт, який xаpактepизує їx у 

пoвнiй мipi, poзкpиває cутнicть та cтpуктуpнe напoвнeння. 

 

1.4 Трудова дисципліна та внутрішній трудовий розпорядок: 

порівняльно-правовий аналіз 

 

Слід відзначити, що дисципліна праці та внутрішній трудовий 

розпорядок являють собою необхідні елементи будь-якої ефективної 

колективної праці, яка, в свою чергу, призводить до одержання високого 

результату діяльності підприємства, установи чи організації. Зрозумілим 
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залишається той факт, що належна трудова дисципліна забезпечується за 

рахунок встановлення порядку праці, що фактично гарантує стабільність 

процесу трудової діяльності. Тому поняття внутрішнього трудового 

розпорядку не слід досліджувати відокремлено від категорії трудової 

дисципліни. Виходячи із цього, можна стверджувати, що вимоги 

внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни є обов’язковими 

для всіх учасників трудових правовідносин. Проте в науковій літературі 

досліджувані поняття розглядаються в різноманітних аспектах: як 

взаємопов’язані, взаємовідокремлені категорії та як співвідношення частини і 

цілого. У зв’язку із великою кількістю наукових поглядів дослідження 

вказаних категорій набуває ще більшої актуальності у нинішній час, оскільки 

надає можливість якісного поєднання характеристик даних понять для 

організації ефективного виробництва на підприємствах, в установах та 

організаціях. 

На наш погляд, першочергово слід звернути увагу на те, що в науці 

трудового права існує велика кількість різноманітних думок щодо 

співвідношення категорій внутрішнього трудового розпорядку та трудової 

дисципліни. Так, вчений В.С. Венедиктов вказує на взаємопов’язаність 

досліджуваних понять [113, 207], обґрунтовуючи це тим, що внутрішній 

трудовий розпорядок містить у собі трудові обов’язки, пов’язані, насамперед, 

з підтримкою трудової дисципліни. Автор звертає увагу і на той факт, що 

зазначені категорії мають схожий, але не однаковий тип правового 

регулювання (так трудова дисципліна закріплюється в статутах і 

положеннях, що регулюють трудові функції та обов’язки окремих категорій 

робітників, а  внутрішній трудовий розпорядок оформляється у вигляді 

правил, що поширюють свою дію на всіх без виключення сторін трудового 

договору). З нашої точки зору, вказана позиція видається обґрунтованою та 

не применшує значення досліджуваних категорій у трудовому праві. М.Г. 

Александров вважає, що поняття дисципліни може розглядатися з двох точок 

зору: в об’єктивному значенні як сукупність правил поведінки особи та в 
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суб’єктивному як підпорядкування особи встановленому внутрішньому 

трудовому розпорядку [33, с. 126 ]. Вказане твердження заслуговує на увагу 

та містить розуміння співвідношення трудової дисципліни і внутрішнього 

трудового розпорядку як частини й цілого. Трудова дисципліна, на думку 

автора, являє собою складовий елемент комплексу спільних та 

індивідуальних трудових правовідносин – внутрішнього трудового 

розпорядку.  

Як вважає О.І. Процевський, дисципліна праці – це сукупність 

правових норм, що встановлюють внутрішній трудовий розпорядок на 

підприємстві, закріплюють обов’язкові правила поведінки учасників 

трудового процесу, заохочення за сумлінне виконання цих правил та 

відповідальність за їх невиконання [114, с. 211]. На наш погляд, вчений 

підтримує позицію домінування дисципліни праці як цілого в організації 

ефективних умов виробництва, а внутрішнього трудового розпорядку як 

частини, тобто похідного від неї елементу. Ми вважаємо, що вказане 

твердження в повній мірі не відображає належної порівняльно-правової 

різниці між досліджуваними поняттями, тому похідний характер є 

недостатньо обґрунтованим.  

Позиція вчених Н.Н. Бородіної та Є.А. Кленов [115, с. 106; 116, с.6] 

виявляється протилежною до вищевикладеного і обґрунтовує трудову 

дисципліну як обов’язковий елемент (складову частину) внутрішнього 

трудового розпорядку на підприємстві, в установі чи організації. На наш 

погляд, вказана думка є не досить обґрунтованою, адже, попри спільність 

досліджуваних понять, різниця в них досить суттєва. Тому вони повинні 

розглядатися як суміжні, таким чином доповнюючи одне одного задля 

забезпечення ефективного здійснення трудової функції на виробництві.  

Привертає увагу також твердження Н.А. Тімонова, який визначав 

внутрішній трудовий розпорядок як самостійне правове явище щодо 

дисципліни  праці, як своєрідний правовий регулятор – загальнообов’язковий 

припис, що виходить від держави і покликаний забезпечити необхідну форму 
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поведінки учасників трудового процесу у колективній праці [117, с. 6]. 

Відповідно до нашої позиції вказані категорії неможливо розглядати 

відокремлено, а отже, самостійно, оскільки вони є взаємодоповнюючими і 

являють собою єдиний механізм по забезпеченню ефективної праці. На 

підтвердження нашої думки слід привести позицію російських науковців, які 

вказують на те, що обов’язок працівників та роботодавців дотримуватись 

(забезпечувати) дисципліну праці конкретизується у правилах внутрішнього 

трудового розпорядку. Без підпорядкування всіх учасників трудового 

процесу певному розпорядку, координації діяльності та злагодженості в 

роботі, тобто без дотримання встановленої в організації дисципліни праці, 

неможливим є досягнення тієї мети, для якої організується трудовий процес 

[118, с. 674-681]. На наш погляд, вказані автори обґрунтовують схожість 

досліджуваних категорій, показуючи їх нерозривність у змісті та суті. 

Додатково наголошується й на взаємодоповнюючих ознаках цих понять. 

Дещо іншої позиції у розумінні співвідношення вказаних термінів 

дотримується науковець В.І. Прокопенко, який вважає внутрішній трудовий 

розпорядок базовим поняттям, а трудову дисципліну – похідним [119, с. 422]. 

На наш погляд, задля уникнення непорозумінь щодо співвідношення 

досліджуваних понять, перш за все, слід звернути увагу на можливість 

порівняльно-правової характеристики вказаних категорій лише у аспекті 

розгляду спільних та відмінних ознак внутрішнього трудового розпорядку та 

трудової дисципліни. Виходячи із цього, до спільних рис порівнюваних 

понять необхідно віднести наступні: 1) порушення трудової дисципліни та 

внутрішнього трудового розпорядку призводить до відповідальності (догана 

або звільнення); 2) трудова дисципліна та внутрішній трудовий розпорядок 

виступають об’єктом правового регулювання як з боку роботодавця, так і з 

боку держави (локальний та централізований характер); 3) учасниками 

вказаних категорій виступають сторони трудового договору; 4) як за 

дотримання внутрішнього трудового розпорядку, так і дисципліни праці 

передбачено ряд заохочень; 5) схожі методи забезпечення дисципліни праці 
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та внутрішнього трудового розпорядку. Відмінними характеристиками 

досліджуваних категорій є наступні: 1) структура та зміст внутрішнього 

трудового розпорядку здебільшого встановлюється роботодавцем за 

погодженням із профспілковим органом підприємства, а відповідні 

характеристики трудової дисципліни розробляються на державному рівні; 2) 

сфера поширення трудової дисципліни у формі статутів та положень 

стосується окремих профільних працівників, тоді як внутрішній трудовий 

розпорядок у вигляді правил поширюється на всіх працівників, включаючи 

профільних; 3) внутрішній трудовий розпорядок здебільшого являє собою 

юридичну категорію, а трудова дисципліна, окрім юридичного характеру, 

містить вимоги суспільної моралі. 

 Для більш глибокого усвідомлення та розуміння порівняльно-правових 

аспектів досліджуваних категорій, на наш погляд, необхідно детально 

дослідити сутність спільних та відмінних ознак. Так, однією із спільних 

ознак є наявність відповідальності за порушення трудової дисципліни та 

внутрішнього трудового розпорядку. Слід зазначити, що законодавчого 

визначення поняття «порушення трудової дисципліни» або «порушення 

внутрішнього трудового розпорядку» немає, тому необхідно окреслити 

теоретичну позицію щодо даного питання. Отже, вказане поняття означає 

вчинення працівником певних негативних дій (наприклад, недотримання 

вимог техніки безпеки чи підбурювання до недобросовісної змови трудового 

колективу проти керівництва чи безпосередньо роботодавця) або негативне 

утримування його від учинення позитивних дій, що йде врозріз із нормами 

чинного законодавства, а також локальними нормативно-правовими актами 

[120, с. 234-235]. Для забезпечення дотримання та недопущення порушення 

трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку на 

нормативному рівні передбачено систему заходів дисциплінарного 

стягнення, яка включає догану та звільнення [121, п. 33; 122, ст. 147]. 

Цікавим залишається той факт, що роботодавець (власник) наділений 

правом, незалежно від накладення дисциплінарних санкцій, покласти на 
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порушника матеріальну відповідальність у вигляді позбавлення премії 

(частково чи повністю) або штрафу [123, п. 7.3]. Виходячи із зазначеного, 

маємо зробити висновок щодо одноманітної підстави накладення 

дисциплінарного стягнення у формі догани або звільнення за одноразове (або 

систематичне) порушення трудової дисципліни або правил внутрішнього 

трудового розпорядку при обов’язковій наявності двох факторів: 1) 

допущення працівником невиконання чи неналежного виконання трудових 

обов’язків згідно із дисциплінарним статутом або правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, тобто вчинення конкретного проступку 

дисциплінарного характеру; 2) протиправності діяння. 

Наступною характерною спільною ознакою для вказаних категорій є 

те, що трудова дисципліна та внутрішній трудовий розпорядок виступають 

об’єктом правового регулювання як з боку роботодавця, так і з боку держави 

(локальний та централізований характер). Перш за все, на наш погляд, 

необхідно охарактеризувати правове регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку. Внутрішній трудовий розпорядок на конкретному підприємстві 

визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які відповідно 

до ст. 142 КЗпП затверджуються трудовими колективами за поданням 

власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної 

профспілкової організації [122, ст. 142] (дана твердження вказує на 

локальний характер нормотворчості роботодавця). Проте зазначені правила 

обов’язково повинні бути розробленими на основі типових та галузевих 

правил, які затверджують на державному рівні. У них конкретизуються 

вимоги законодавства щодо обов’язків роботодавця і працівників, зокрема 

питання прийняття на роботу і звільнення, використання робочого часу, 

порядку застосування і форм заохочення за сумлінну працю, заходів впливу 

за порушення трудової дисципліни тощо. Таким чином, правила 

внутрішнього трудового розпорядку – це професійно-етичний кодекс, цілями 

якого є локальна регламентація трудових відносин і встановлення комплексу 

взаємних прав і обов’язків роботодавця і працівників [124, с. 47].  
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Що ж стосується правового регулювання трудової дисципліни, то воно 

фактично нічим не відрізняється від вищевказаної категорії – внутрішнього 

трудового розпорядку. Щоправда, здебільшого статути та положення, у яких 

закріплюється трудова дисципліна, носять централізований характер (тобто 

створюються або ініціюються компетентними органами державної влади). Як 

приклад, слід назвати Дисциплінарний статут служби цивільного захисту 

[126] та інші. Проте, зважаючи на це, незрозумілим залишається той факт, 

чим саме керувалися компетентні органи державної влади, коли питання 

забезпечення й додержання трудової дисципліни в одних випадках 

врегульовувалися статутами, а в інших – положеннями. Логічного й 

обґрунтованого пояснення такого роду діям не знаходимо.  

Отже, на наш погляд, правове регулювання трудової дисципліни та 

внутрішнього трудового розпорядку схоже у централізованому аспекті, тобто 

відповідні нормативні акти створюються або ініціюються компетентними 

органами державної влади або місцевого самоврядування, а різниця полягає у 

можливості розроблення правил внутрішнього трудового розпорядку 

локально, тобто за ініціативи роботодавця (власника), лише з дотриманням 

чинного законодавства.  

Ще однією із спільних рис порівнюваних категорій є те, що їх 

учасниками виступають сторони трудового договору. Слід зазначити, що в 

теорії трудового права досить розмито характеризується вказана ознака, тому 

для більш детального її розуміння видається логічним звернутися до 

профільних законодавчих актів України. Так, підтвердженням того, що 

учасниками внутрішнього трудового розпорядку є сторони трудового 

договору є ч. 1 ст. 21 Кодексу законів про працю України, у котрій 

зазначається обов’язок працівника та роботодавця після укладення договору 

дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку у формі правил [122, ст. 

21]. Додатково слід вказати, що на роботодавця покладається обов’язок 

ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та 

колективним договором (п. 2 ч. 1 ст. 29 КЗпП) [122, ст. 29]. Що ж стосується 
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суб’єктів трудової дисципліни, то вони також вступають сторонами 

трудового договору, оскільки, виходячи із тлумачення змісту вказаної 

категорії, трудова дисципліна передбачає взаємні зобов’язання двох сторін 

трудового договору: обов’язок власника (роботодавця) – створити 

працівнику належні умови праці, що необхідні для ефективного здійснення 

трудової функції; обов’язок працівника – неухильно дотримуватися правил 

поведінки, дисципліни праці, встановлених законодавчими актами та 

правилами внутрішнього трудового розпорядку (ст. 139 КЗпП) [122, ст. 139].  

Підсумовуючи вищевказане, зазначимо, що учасниками досліджуваних 

категорій виступають роботодавець та працівник як сторони трудового 

договору, на яких покладається взаємний обов’язок дотримання правил 

внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, що 

регламентовано профільними законодавчими актами та локальним 

нормуванням з боку роботодавця.  

Наступна спільна ознака досліджуваних категорій полягає в наявності 

ряду заохочень за належне дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку та дисципліні праці. Так, одним із спільних елементів інститутів 

дисципліни праці та внутрішнього трудового розпорядку є заохочення 

працівників як певної форми визнання заслуг за досягнутий успіх окремого 

працівника шляхом його нагородження, висловлення пошани та надання 

йому певних переваг та пільг. Узагальнюючи вищесказане, слід зазначити, 

що під заохоченням у трудовому праві прийнято розуміти публічне 

висловлювання пошани, визнання конкретного члена колективу у визначеній 

формі. Тобто заохочення – публічне нагородження працівника з боку 

власника (роботодавця) за дотримання дисципліни праці та правил 

внутрішнього трудового в матеріальній або моральній формі. На 

підтвердження вказаного визначення варто привести думку науковця І.В. 

Гущина, який відзначає, що хороші результати стосовно підтримки трудової 

дисципліни та дотримання внутрішнього трудового розпорядку мають бути 

заохочені заходами як матеріального, так і морального характеру одночасно, 



 

 

96

наприклад, нагородження працівника Почесною грамотою добре 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 [127, с. 14-15]. Порядок та правозастосування методу 

заохочення регулюється централізованим трудовим законодавством, 

локальними нормативно-правовими актами (правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, умовами колективного договору), які передбачають 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 якими-небудь 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 тощо) [128]. Варто також звернути увагу на доречну думку щодо 

локального нормативного оформлення методів заохочення, яку вислолює 

О.Л. Войно-Данчишина. Вчена зазначає, що нормативно-правовим 

документом підприємства, яким регулюється, наприклад, питання 

преміювання працівників, може бути додаток до колективного договору – 

Положення про преміювання. Разом з колективним договором воно буде 

обговорюватися, затверджуватися загальними зборами трудового колективу. 

У такому Положенні може визначатись наступне: коло працівників, на яких 

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, в 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, 
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передчасне залишення роботи) [129, с. 95]. Слід також додати, що в 

сучасному світі існує думка, нібито людині набагато важливіша не моральна, 

а матеріальна зацікавленість. Це призводить до хибних висновків про те, що 

заохочення сьогодні можливе лише у вигляді матеріальних благ. Не будемо 

заперечувати той факт, що, на перший погляд, матеріальній вигоді люди 

наразі дійсно надають невиправдану перевагу, однак дослідження довели той 

факт, що зазначене твердження є помилковим і багатьох працівників сьогодні 

можливо заохотити додержуватись встановлених вимог щодо дисципліни 

праці та внутрішнього трудового розпорядку шляхом позитивного 

морального стимулювання. 

Узагальнюючи вищевикладене, слід зауважити, що за належне 

дотримання та відповідність внутрішньому трудову розпорядку та 

дисципліні праці на державному рівні або локальному (рівні роботодавців) 

передбачені ряд заохочень як матеріального, так і морального характеру. 

Проте, зважаючи на досвід наукових робіт, більш ефективним методом 

заохочення є поєднання матеріального і морального стимулу, що призводить 

до підвищення показників виробництва на підприємствах, в установах та 

організаціях. 

Наступною рисою, що вказує на спільність досліджуваних категорій, є 

наявність схожих методів забезпечення дисципліни праці та внутрішнього 

трудового розпорядку. Першочергово слід зазначити, що в умовах ринкової 

економіки дотримання і виконання дисципліни праці та внутрішнього 

трудового розпорядку є першоосновою успішності та прибутковості будь-

якого підприємства, установи чи організації. Тому забезпечення трудової 

дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку – складний процес, який 

потребує комплексного підходу, враховуючи передбачені законодавчо 

методи його забезпечення [130, с. 522], тобто виражені у нормах трудового 

права інструменти, які за допомогою певної сукупності юридичних і 

фактичних дій дають змогу вирішити конкретні практичні завдання, що 

стоять перед суб’єктами трудового права. Так, згідно з ч. 1 ст. 140 КЗпП 
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України трудова дисципліна та внутрішній трудовий розпорядок на 

підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням 

необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 

високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами 

переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю [122, ст. 

140]. У спеціальних нормативно-правових актах, які регулюють діяльність 

окремих категорій працівників, закріплені певні положення для забезпечення 

службової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку. Наприклад, 

відповідно до ст. 1 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ 

України [131] службова дисципліна та внутрішній трудовий розпорядок в 

цих органах досягається: 1) створенням належних умов проходження служби 

особами рядового і начальницького складу; 2) набуттям високого рівня 

професіоналізму; 3) забезпеченням гласності та об’єктивності під час 

проведення оцінки результатів службової діяльності; 4) дотриманням 

законності і статутного порядку; 5) повсякденною вимогливістю начальників 

до підлеглих, постійною турботою про них, виявленням поваги до їх 

особистої гідності; 6) вихованням в осіб рядового і начальницького складу 

високих моральних і ділових якостей; 7) забезпеченням соціальної 

справедливості та високого рівня соціально-правового захисту; 8) умілим 

поєднанням і правильним застосуванням заходів переконання, примусу, 

дисциплінарного та громадського впливу; 9) належним виконанням умов 

контракту про проходження служби. Схожі методи містяться і в інших 

спеціальних нормативно-правових актах таких, як Статут про дисципліну 

працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб. 

У науці трудового права і наразі немає єдиного підходу до визначення 

методів забезпечення трудової дисципліни та внутрішнього трудового 

розпорядку. Однак можна виділити два основних з них – це вузький і 

широкий підхід. Прихильником першого виступає В.М. Смирнов, який 

називає два методи: переконання і примус. Переконання є способом впливу, 

що стимулює суб’єкта права до поведінки, що відповідає його волі. 
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Правовими засобами реалізації цього методу є заходи заохочення, 

передбачені трудовим законодавством. Примус – це метод впливу, що 

забезпечує вчинення суб’єктом права дій всупереч його волі. Цей метод у 

сфері трудового права знаходить своє вираження в застосуванні заходів 

дисциплінарного впливу [132, с. 293-294]. Зазначену позицію правознавця 

поділяють В.П. Пастухов та Г.Б. Шишко [133, с. 167-169; 134, с. 482-484]. У 

свою чергу, науковець О.А. Абрамова виокремлює заохочення як 

самостійний метод [135, с. 363-365]. На думку В.І. Прокопенка, КЗпП 

України передбачає три методи забезпечення трудової дисципліни: 

переконання і виховання, заохочення, покарання. Так, метод переконання є 

основним у підтриманні свідомого ставлення до праці, оскільки він 

найпоширеніший і застосовується до всіх без винятку працюючих. Не будь-

яке спонукання, внаслідок якого працівник дотримується трудової 

дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку, є його переконанням. 

Воно буде ефективним лише в тому випадку, якщо правила внутрішнього 

трудового розпорядку виконуються завдяки ідейній переконаності 

працюючих у їх моральній обґрунтованості та доцільності. Окремі 

працівники можуть дотримуватись трудової дисципліни з почуття соціальної 

дисципліни, у зв’язку з небажанням нести відповідальність за свої 

правопорушення, страх втратити роботу чи з інших мотивів. Переконання – 

це метод активного впливу на свідомість людини та на її поведінку. Особа 

повинна мати тверді погляди щодо усвідомлення необхідності 

дотримуватися приписів правових норм, що визначають внутрішній 

трудовий розпорядок, організовувати свою поведінку й поведінку 

працюючих поряд відповідно до них без будь-якого впливу чи примусу зовні. 

Усвідомивши правові норми про внутрішній трудовий розпорядок, працівник 

діє правомірно, самостійно й добровільно. У цих випадках ним керує ідея, що 

така поведінка є правильною, корисною для виробництва в цілому і для 

кожного працюючого на цьому виробництві зокрема [4, с. 403-404]. 

Інші методи (заохочення і покарання) є додатковими, оскільки 
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застосовуються до частини працюючих, що заслуговують на заохочення, або 

до тих, які порушують трудову дисципліну. Перш ніж використовувати 

заходи дисциплінарного чи громадського впливу, спочатку оперують 

методом переконання й виховання [4, с. 404-405]. Такі ж методи 

забезпечення трудової дисципліни називає і В.С. Венедіктов [136, с. 211]. 

Інша група науковців, до якої входять Н.Б. Болотіна, С.М. Прилипко й            

О.М. Ярошенко, дотримується широкого підходу до методів забезпечення 

трудової дисципліни [130, с. 522; 171, с. 326; 11, с. 565-567], до яких вони 

відносять такі: примус, заохочення, економічний та організаційний метод. 

Примус – це метод впливу, що забезпечує здійснення суб’єктом права дій 

усупереч його волі. Він полягає в застосуванні до порушника трудової 

дисципліни дисциплінарних або громадських заходів, а в окремих випадках – 

заходів майнового характеру у вигляді відшкодування збитків, завданих 

порушенням трудових обов’язків. У свою чергу, заохочення – це громадське 

визнання результатів високопродуктивної, високоякісної праці працівника, 

яке реалізується за допомогою вжиття різноманітних заходів заохочення 

морального чи матеріального характеру, а також шляхом надання 

працюючому певних пільг або переваг. Суть економічного методу – 

створення механізмів економічної заінтересованості працівників у 

результатах своєї праці, а значить, у зміцненні трудової дисципліни. 

Створити такі механізми покликано цивільне та господарське законодавство. 

Організаційні методи полягають у вдосконаленні організації виробництва в 

частині управління персоналом, яке є складовою частиною управління 

підприємством і має бути спрямовано на задоволення як потреб 

підприємства, так й інтересів його працівників і суспільства в цілому. Праця 

може бути ефективною в комплексі з належною організацією виробництва та 

управління [5, с. 326-327]. 

Для порівняння звернемося до трудових законодавчих актів держав-

сусідів. Так, у Трудовому кодексі Російської Федерації мова йде тільки про 

два методи: заохочення і примус [137, статті 190, 191]. У ст. 189 
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наголошується на тому, що роботодавець повинен створювати умови, 

необхідні для виконання працівниками дисципліни праці. Ст. 196 Трудового 

кодексу Білорусі аналогічно визначає заохочення за працю, а окрема глава 15 

регламентує дисциплінарну відповідальність працівників, що становить 

собою основу методу примусу. Однак важливо зазначити, що жоден з 

вищеназваних нормативно-правових актів не містить окремої статті саме 

стосовно методів чи шляхів забезпечення трудової дисципліни. Тільки 

проаналізувавши сукупність названих статей, можна виокремити їх. 

На відміну від Трудових кодексів сусідніх держав, Кодекс законів про 

працю України має окрему вищезгадану ст. 140, яка так і називається 

«Забезпечення трудової дисципліни» [122, ст. 140]. Проте, на жаль, проект 

Трудового кодексу України не містить ані визначення поняття «дисципліна 

праці», ані положень щодо забезпечення дисципліни праці. 

Проаналізувавши позиції науковців, ми вважаємо, що можна 

стверджувати наступне: «Безперечно, слід виділяти два основні методи: 

заохочення і примус, бо вони є обґрунтованими, саме за рахунок них 

забезпечується виконання дисципліни праці та внутрішнього трудового 

розпорядку. Однак наука трудового права не стоїть на місці. В умовах 

глобалізації та розвитку ринкової економіки актуальним стало виокремлення 

самостійних методів, таких як економічний та організаційний, тому що саме 

ці методи мають на меті створення як економічної заінтересованості 

працівників у своїй праці, так і належну організаційну основу для 

ефективного управління колективом працівників, що, у свою чергу, буде 

забезпечувати виконання, дотримання і зміцнення дисципліни праці та 

внутрішнього трудового розпорядку». 

Дослідивши спільні риси досліджуваних категорій, необхідно перейти 

до осмислення першої відмінної ознаки – структура та зміст внутрішнього 

трудового розпорядку здебільшого встановлюється роботодавцем з 

погодженням із профспілковим органом підприємства, а відповідні 

характеристики трудової дисципліни розробляються на державному рівні. 
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Перш за все, не потрібно заперечувати централізований характер розробки 

внутрішнього трудового розпорядку у формі правил, оскільки існує 

обов’язкова вимога щодо відповідності вказаного локального акта Типовим 

правилам (галузевим, якщо такі прийняті). Проте, з іншого боку, питання, 

пов’язані із застосування правил внутрішнього трудового розпорядку, 

вирішуються адміністрацією підприємства, установи чи організації в межах 

наданих їй прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством і 

правилами внутрішнього розпорядку, – разом або за погодженням із 

профспілковим комітетом, або іншим органом представництва працівників. 

Окремі питання вирішуються трудовим колективом або адміністрацією разом 

із трудовим колективом згідно з їх повноваженнями. Вказана позиція 

обґрунтовується наданням певної автономії волі сторін, зокрема роботодавцям 

у встановленні власних правил внутрішнього розпорядку відповідно до 

власних міркувань та специфіки діяльності, проте із врахуванням так званих 

«рамкових характеристик» з боку держави. Що ж стосується трудової 

дисципліни, то вона, беззаперечно, визначається та регламентується на 

державному рівні. Органи державної влади не надають можливості на власний 

розсуд створити такі статути чи положення. Слід додати, що статути та 

положення про дисципліну праці – це строго регламентовані категорії, 

оскільки вони прийняті для тих галузей, де дотримання трудової дисципліни 

має особливе значення, наприклад на транспорті, на роботах в особливо 

небезпечних підземних умовах, умовах підвищеного ризику для життя та 

здоров’я. В якості прикладу можна назвати Положення про дисципліну 

працівників залізничного транспорту [138], Статут про дисципліну 

працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб [139] та 

інші. Отже, виходячи із вищевикладеного,  можна стверджувати, що правила 

внутрішнього трудового розпорядку є проявами індивідуальної 

нормотворчості, тоді як статути та положення – чітко визначаються державою. 

Ще однією відмінною ознакою внутрішнього трудового розпорядку від 

трудової дисципліни виступає сфера їх поширення. Як відомо, трудова 
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дисципліна закріплюється у формі статутів та поширюється на окремі 

категорії робітників, службовців тієї чи іншої галузі. Перелік таких 

працівників, до якого належать робітники і службовці основного 

виробництва цієї галузі, закріплюється в кожному статуті. Так, Положення 

про дисципліну працівників залізничного транспорту поширюється на всіх 

працівників підприємства, установи чи організації залізничного транспорту, 

що належать до державної власності, за винятком працівників житлово-

комунального господарства та побутового обслуговування тощо [138]. У 

свою чергу, правила внутрішнього трудового розпорядку поширюють сферу 

впливу на всіх працівників, включаючи профільних. Проте основна 

відмінність дисципліни праці у формі статутів від правил внутрішнього 

трудового розпорядку полягає в тому, що в них чітко і детально визначено 

обов’язки працівників, встановлено ширше коло та більш суворі 

дисциплінарні стягнення, передбачено оскарження накладених 

дисциплінарних стягнень у порядку підлеглості. Однак у галузях народного 

господарства, де діють статути про дисципліну, застосовуються також і 

правила внутрішнього трудового розпорядку – галузеві та місцеві. Вони 

поширюються на робітників та службовців, які не підпадають під дію 

статутів, а також на тих працівників, на яких поширюються статути, за 

виключенням положень, що регулюються статутом [8, с. 371-372]. Стосовно 

окремих категорій працівників діють спеціальні нормативні акти, які 

регулюють особливості дисципліни в державних органах чи спеціалізованих 

організаціях, методи її забезпечення, специфічні заохочення за працю і 

особливий порядок застосування дисциплінарних стягнень (для суддів, 

прокурорів, адвокатів, державних службовців, посадових осіб тощо). До 

таких актів можна віднести: Закон України «Про державну службу», Закон 

України «Про судоустрій і статус суддів» та інші. Отже, основною та 

найбільш ваговою ознакою, що вказує на різноманітність досліджуваних 

категорій, виступає сфера їх дії: якщо правила внутрішнього трудового 

розпорядку покликані забезпечувати ефективне виробництво шляхом 
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регулювання правовідносин всіх працівників, то трудова дисципліна у формі 

статутів та положень стосується здебільшого їх профільних (окремих 

категорій). 

Ще однією відмінною ознакою є той факт, що внутрішній трудовий 

розпорядок здебільшого являє собою юридичну категорію, а трудова 

дисципліна, окрім юридичного характеру, містить вимоги суспільної моралі. 

Науковець О.Т. Барабаш у своїй праці досліджує поняття трудової 

дисципліни і визначає, що воно знаходить своє закріплення не лише в 

правових приписах як юридична категорія, а й є вимогами суспільної моралі. 

Їх дотримання забезпечується силою громадської думки, громадської 

організації, колективу, застосуванням заходів громадського виховання та 

громадського стягнення [140, с. 41]. На сучасному етапі така позиція є 

неактуальною. При реформуванні трудового законодавства необхідно 

виключити з переліку дисциплінарних стягнень громадське стягнення, що 

враховується поряд із дисциплінарним при звільненні за п. З ст. 40 КЗпП 

України. Виходячи із змісту статей 40, 1471 КЗпП, право застосування до 

працівника дисциплінарного стягнення належить роботодавцеві, а не 

громадській організації. Також слід додати, що в юридичній літературі 

дисципліну праці визнають і як правову категорію, розглядаючи її в чотирьох 

аспектах: як один з основних принципів трудового права; як елемент 

трудових правовідносин; як інститут трудового права; як фактичну поведінку 

учасників трудового процесу. Що ж стосується внутрішнього трудового 

розпорядку як правової категорії, то її юридичний характер, по-перше, 

проявляється в нормативному закріпленні у формі статутів, а, по-друге, в 

наявності чіткої законодавчої регламентації (на сьогодні лише на рівні 

проекту нового Трудового кодексу України). Підтвердження цьому можна 

знайти у юридичній літературі, де внутрішній трудовий розпорядок 

розглядається як: 1) інститут трудового права; 2) певний комплекс трудових 

правовідносин, що об’єднує трудову дисципліну; 3) фактичну волю сторін 

щодо регламентації трудових відносин при здійсненні виробництва або будь-
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якої іншої діяльності.  

На наш погляд, трудова дисципліна та внутрішній трудовий 

розпорядок являють собою важливі елементи забезпечення ефективного 

виробництва, які взаємодоповнюють один одного. Зважаючи на 

вищевикладене, слід підсумувати, що досліджувані категорії трудової 

дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку на підставі розкритих 

ознак необхідно розцінювати як самостійні, але взаємопов’язані поняття, 

оскільки вони містять більше спільних, ніж відмінних характеристик. 

Дослідження вказаної проблематики відіграє важливу роль у розумінні 

понятійного апарату трудового права та надає змогу виокремити певні 

недоліки і шляхи їх майбутнього подолання. Зокрема пропозицію щодо 

чіткого і однозначного врегулювання внутрішнього трудового розпорядку у 

нормативно-правових актах та його співвідношення із трудовою 

дисципліною як частини та цілого. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Внутрішній трудовий розпорядок – це система загальних та 

внутрішніх особливостей організації трудового процесу, регульована 

нормами моралі та права для конкретної сфери діяльності та окремого 

підприємства, установи, організації, що побудована в процесі сумісної 

трудової діяльності, забезпечує належний рівень правовідносин, організовує 

та мотивує трудовий колектив; 

2. Ознаками внутрішнього трудового розпорядку є: встановлюється 

на основі нормативно-правових актів загального та спеціального 

призначення; передбачає застосування системи заохочень за дотримання 

вимог внутрішнього трудового розпорядку; встановлюється трудовим 

колективом підприємства, установи, організації. 

3. Нopмативнo-пpавoвe peгулювання внутpiшньoгo тpудoвoгo 

poзпopядку – цe вpeгульoваний нopмами тpудoвoгo пpава лeгальний вплив 
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упoвнoважeниx i кoмпeтeнтниx владниx cуб’єктiв з мeтoю упopядкування 

cуcпiльниx вiднocин у cфepi opганiзацiї кoлeктивнoї тpудoвoї дiяльнocтi 

пpацiвникiв, вiднocин мiж poбoтoдавцeм та пpацiвниками, вiднocин 

пpацiвникiв мiж coбoю, а такoж забeзпeчeння диcциплiни виpoбничoгo 

пpoцecу та здiйcнeння тpудoвиx oбoв’язкiв вiдпoвiдними cуб’єктами; 

4. Виділено наступні ocoбливocтi нopмативнo-пpавoвиx актiв, якi 

peгулюють питання внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку: обмeжeнe кoлo дiї 

такиx нopмативнo-пpавoвиx актiв; бiльшicть актiв, щo peгулюють дану 

cфepу, є лoкальними пiдзакoнними нopмативнo-пpавoвими актами; 

пoєднання пocтiйнo дiючиx та тимчаcoвиx нopмативниx дoкумeнтiв; 

видаютьcя цeнтpальними opганами викoнавчoї влади абo кepiвникoм 

пiдпpиємcтва, opганiзацiї, уcтанoви чи бeзпocepeдньo poбoтoдавцeм; за 

пopушeння їx нopм пepeдбачeна диcциплiнаpна вiдпoвiдальнicть; 

пpиймаютьcя на ocнoвi Типoвиx пpавил внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку 

для poбiтникiв та cлужбoвцiв пiдпpиємcтв, уcтанoв, opганiзацiй, щo 

затвepджeнi пocтанoвoю Дepжкoмпpацi CPCP за пoгoджeнням iз ВЦPПC вiд 

20 липня 1984 pоку № 213; їx викoнання та дoтpимання забeзпeчуютьcя як 

дepжавoю, так i кepiвництвoм пiдпpиємcтв, уcтанoв, opганiзацiй; вeлика 

кiлькicть актiв пpийнята щe в CPCP i нeкopeктнo пpивeдeна у вiдпoвiднicть 

дo чиннoгo укpаїнcькoгo законодавства. 

5. До спільних рис трудової дисципліни та внутрішнього трудового 

розпорядку необхідно віднести наступні: 1) порушення трудової дисципліни 

та внутрішнього трудового розпорядку призводить до відповідальності 

(догана або звільнення); 2) трудова дисципліна та внутрішній трудовий 

розпорядок виступають об’єктом правового регулювання як з боку 

роботодавця, так і з боку держави (локальний та централізований характер); 

3) учасниками вказаних категорій виступають сторони трудового договору; 

4) як за дотримання вимог внутрішнього трудового розпорядку, так і 

дисципліни праці передбачено ряд заохочень; 5) схожі методи забезпечення 

дисципліни праці та внутрішнього трудового розпорядку. 



 

 

107

РОЗДІЛ 2 

СТРУКТУРА, СПОСОБИ ТА ФОРМИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ 

 

2.1 Структура внутрішнього трудового розпорядку 

 

Актуальним питанням теорії та практики є забезпечення належної 

організації діяльності і управління на підприємствах, в установах та 

організаціях різних форм власності в частині правовідносин, які становлять 

предмет трудового права. Це пояснюється необхідністю підвищувати 

продуктивність праці, ефективно здійснювати господарську діяльність, 

створювати конкурентоспроможну продукцію, товари та послуги, захищати 

права та законні інтереси найманих працівників, дотримуватися розумного 

балансу у взаємовідносинах між роботодавцями та працівниками тощо в 

умовах значних соціально-економічних зрушень, мінливості законодавства, 

реформування багатьох сфер суспільного життя. Наслідком вищеназваних 

процесів є потреба в правильній організації внутрішнього трудового 

розпорядку на конкретному підприємстві, в установі або організації.  

Внутрішній трудовий розпорядок – важлива характеристика, 

невід’ємна риса трудового правовідношення, яке складаються в організації. 

Його дотримання традиційно включається до переліку ознак трудового 

договору, трудового правовідношення [141, с. 3]. Так, відповідно до ст. 21 

Кодексу законів про працю України трудовий договір – це угода між 

працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник 

зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 
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колективним договором і угодою сторін [9]. Тобто внутрішній трудовий 

розпорядок розглядається як важлива і специфічна риса трудових 

правовідносин, яка дозволяє відмежувати відносини, що складаються в 

процесі праці, від інших суспільних відносин. 

Внутрішній трудовий розпорядок фактично виступає правопорядком в 

середині підприємства, «локальним» правопорядком. Таким чином, 

внутрішній трудовий розпорядок визначає організацію та порядок роботи, а 

також пов’язані з цим права та обов’язки роботодавця і працівників [11, с. 

567]. Назване свідчить про важливість дослідження проблематики 

внутрішнього трудового розпорядку. Вивчати сутність такої категорії як 

«внутрішній трудовий розпорядок» неможливо без розгляду питання про 

його структуру, складові елементи, оскільки саме останнє з названого 

обумовлює зміст та межі внутрішнього трудового розпорядку. Отже, беручи 

до уваги наведене вище, існує необхідність у вивченні питання про елементи 

структури внутрішнього трудового розпорядку. 

Досліджувана проблематика достатньо висвітлена в науковій 

юридичній літературі. У тій чи іншій мірі внесок у вивчення питань, що 

присвячені структурі та елементам внутрішнього трудового розпорядку, у 

різні часи здійснила значна кількість вітчизняних та зарубіжних вчених-

правників, а саме: М.Й. Бару, Н.Б. Болотіна, В.С. Венедиктов, В.О. 

Голобородько, В.В. Жернакова, С.О. Іванов, М.І. Іншин, О.О. Кравченко, 

В.В. Лазор, С.В. Лозовой, С.С. Лукаш, П.Д. Пилипенко, О.І. Процевський, 

В.І. Прокопенко, С.М. Прилипко, В.М. Смирнов, Л.О. Сироватська, Н.М. 

Хуторян, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, І.М. Якушева, О.М. Ярошенко та 

інші. Більш детально досліджувана тематика була розкрита в дисертаційних 

роботах Ю.П. Пилипенка «Правове регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку» та О.А. Марушевої «Поєднання централізованого та локального 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку».   

Однак, незважаючи на велику кількість наукових досліджень та 

наукових праць з даної тематики, на сьогодні не всі  питання вдалося 
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вирішити, а тому існує необхідність всебічного, об’єктивного та більш 

глибокого і повного доктринального дослідження структури та складових 

елементів внутрішнього трудового розпорядку, їх характеристик, 

взаємозв’язків між ними тощо. 

Розуміння структури такого правового явища як внутрішній трудовий 

розпорядок безпосередньо пов’язано з визначенням сутності категорії 

«внутрішній трудовий розпорядок». Аналіз спеціальної юридичної 

літератури свідчить про те, що на сьогодні серед науковців відсутні єдині 

погляди щодо відповідної дефініції [19, с. 320-321; 10, с. 112-117], а отже, і 

щодо розуміння структури та складових елементів внутрішнього трудового 

розпорядку, оскільки останні безпосередньо обумовлені змістом такого 

поняття, яке залежно від того чи іншого його визначення може мати різний 

обсяг. 

Тлумачний академічний словник української мови визначає термін 

«структура» як взаєморозміщення та взаємозв’язок складових частин цілого; 

устрій, організація чого-небудь [142, с. 789]. В загальнотеоретичному 

значенні структурою є певна сукупність одиниць, що знаходяться у взаємодії 

та взаємозв’язку між собою, розміщені у відповідному стійкому порядку з 

метою виконання різних завдань, функцій тощо [143, с. 50]. Саме останні 

визначають структуру та мають первинне значення  щодо неї, оскільки 

обумовлюють найсуттєвіші зв’язки, які існують між складовими елементами 

структури, забезпечують її існування тощо. Таким чином, визначення 

структури певного явища має досить важливе практичне та теоретичне 

значення, так як сприяє розумінню досліджуваних категорій, їх всебічному, 

повному та глибокому вивченню, встановленню ознак, властивостей тощо. 

У спеціальній юридичній літературі в більшості випадків вчені не 

визначають поняття «структура внутрішнього трудового розпорядку», в 

основному вони акцентують увагу на встановленні його елементів та їх 

характеристиці. З огляду на зазначене, на нашу думку, потрібно надати 

дефініцію названої категорії. Так, структура внутрішнього трудового 
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розпорядку – це об’єктивно впорядкована система (сукупність) 

взаємозалежних і взаємопов’язаних  структурних елементів, а саме: 

різноманітних юридичних засобів, способів, принципів,  форм і явищ, за 

допомогою яких забезпечується правове регулювання відносин, що 

складають предмет трудового права на локальному рівні (на підприємстві, в 

установі та організації), з метою створення умов для належного здійснення 

процесу праці.  

На наше переконання, наведене визначення повністю відображає всі 

ключові ознаки структури досліджуваного правового явища, до яких варто 

віднести наступні: 1) вона об’єктивно існує; 2) включає складові елементи – 

структурні одиниці, які знаходяться між собою в тісному взаємному зв’язку; 

3) є впорядкованою системою і побудована за певними правилами; 4) її 

складовими є різноманітні юридичні засоби, принципи, форми та явища, за 

допомогою яких забезпечується регулюючий вплив на відповідні суспільні 

відносини; 5) виникає у сфері правового регулювання процесу праці на 

локальному (місцевому) рівні – на конкретному підприємстві, в установі або 

організації.  

На сьогодні в науковій літературі висловлюються різні погляди на 

структуру внутрішнього трудового розпорядку. На основі аналізу 

доктринальних джерел можна говорити про відсутність єдності серед 

науковців з даного приводу. Це пояснюється їх науковими поглядами, 

належністю до тієї чи іншої правової школи, прагненням розробити власну 

концепцію тощо.  Наприклад, О.А. Марушева включає до структури 

внутрішнього трудового розпорядку наступні елементи: 

1) поєднання поділу й кооперації праці у процесі колективної трудової 

діяльності; 

2) нормування праці;  

3) організацію й обслуговування робочих місць;  

4) раціоналізацію трудових процесів; 

5) планування й облік праці; 
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6) трудову дисципліну [144, с. 82-83]. 

З таким підходом не можна погодитися, оскільки майже всі елементи, 

які виділяє автор, охоплюються категорією «порядок організації праці на 

конкретному підприємстві, в установі та організації». В науковій літературі 

правильно зазначають, що основними напрямами підвищення рівня 

організації праці та її ефективності є: розподіл і кооперація праці, що 

полягають в науково-обґрунтованому розподілі працівників за певними 

трудовими функціями, робочими місцями, а також об’єднанні їх у виробничі 

колективи; організація й обслуговування робочих місць, що сприяють 

раціональному використанню робочого часу; нормування праці, яке 

передбачає визначення норм трудових затрат на виробництво продукції і 

надання послуг як основу для організації праці та визначення ефективності 

виробництва; організація підбору персоналу та його розвиток, що охоплює 

планування, професійну орієнтацію, професійний відбір, наймання 

персоналу, підвищення його кваліфікації, планування кар’єри тощо; 

оптимізація режимів праці і відпочинку, які передбачають встановлення 

найраціональнішого чергування часу роботи та відпочинку протягом робочої 

зміни, тижня, місяця; раціоналізація трудових процесів, прийомів і методів 

праці на основі узагальнення прогресивного досвіду; поліпшення умов праці, 

що передбачає зведення до мінімуму шкідливості виробництва, важких 

фізичних, психологічних навантажень, а також формування системи охорони 

і безпеки праці; зміцнення дисципліни праці, підвищення творчої активності 

працівників; мотивація й оплата праці [145]. Отже, фактично науковець 

визначає структуру внутрішнього трудового розпорядку через 

характеристики організації праці, що в будь-якому разі не можна визнати 

правильним. Крім того, поза увагою даного підходу залишаються справді 

важливі складові, що охоплюються категорією «внутрішній трудовий 

розпорядок», зокрема права та обов’язки  працівників і роботодавців, 

робочий час і час відпочинку тощо. Позитивним у певній мірі моментом, 
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запропонованого автором погляду на структуру досліджуваного правового 

явища, є включення до її складу трудової дисципліни. 

Заслуговує на увагу точка зору Г.М. Жаркова стосовно структуруи 

внутрішнього трудового розпорядку. Він вважає, що до неї входять наступні 

елементи: 

1) система нормативних актів, що регламентують суспільно-трудові і 

тісно пов’язані з ними відносини; 

2) суб’єкти правовідносин, що виникають в процесі організації 

трудового процесу: підприємство (установа, організація) і його (її) органи, 

робітники і службовці; 

3) правові засоби управління виробництвом: метод правового 

регулювання відносин в процесі праці; розпорядчо-дисциплінарна влада; 

права трудового колективу, які здійснюються його представницьким органом 

– профспілкою; 

4) система трудових правовідносин; 

5)  система відносин, тісно пов’язаних з трудовими  правовідносинами; 

6) акти реалізації прав і обов’язків, тобто матеріальний зміст 

правовідносин, що виражається в поведінці суб’єктів правовідносин [146, с. 

321-322]. 

В основі названого вище підходу лежить класична для теорії права 

концепція щодо елементів механізму правового регулювання, яка включає: 

1) юридичні норми (нормативну основу);  

2) суб’єктивні права і обов’язки (правовідносини); 

3) акти реалізації прав і обов’язків, тобто фактичну поведінку суб’єктів 

[146, с. 321].  

Таким чином, з урахуванням зазначеного  вище можна стверджувати, 

що структура внутрішнього трудового розпорядку є відображенням 

механізму правового регулювання праці на конкретному підприємстві, в 

установі або організації, а отже, і його структура має визначатися через 

систему елементів механізму правового регулювання, тобто за аналогією із 



 

 

113

загальним рівнем здійснення правового регулювання. Однак науковець 

доопрацював загальне вчення про елементи механізму правового 

регулювання з огляду на специфіку трудових правовідносин, акцентуючи, 

зокрема, увагу на представницькому органі працівників, методах 

регулювання праці тощо.  

Ми вважаємо, що включення таких елементів, як суб’єкти 

правовідносин, метод правового регулювання тощо до складу структури 

внутрішнього трудового розпорядку не є виправданим. На нашу думку, 

відповідна структура включає лише окремі групи відносин, які складаються в 

процесі праці на локальному рівні на підприємствах, в установах або 

організаціях та на які здійснюється правовий вплив нормами права з метою 

їх регламентації, а також різноманітні юридичні засоби, способи, форми, що 

забезпечують регулюючий вплив. Тому ні методи правового регулювання, ні 

будь-які особи не можуть бути його структурними одиницями. 

У доктрині трудового права існує твердження про тотожність понять 

«внутрішній трудовий розпорядок» та «правила внутрішнього трудового 

розпорядку». Представники даного підходу для позначення структури 

досліджуваного правового явища використовують структуру відповідних 

правил і в переважній більшості випадків беруть за основу зміст Типових 

правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців 

підприємств, установ і організацій, затверджених постановою Державного 

комітету СРСР з праці і соціальних питань від 20 липня 1984 року № 213 

[147]. У такому разі структура внутрішнього трудового розпорядку має такий 

вигляд: 1) загальні положення; 2) порядок прийняття і звільнення з роботи; 3) 

основні права та обов’язки працівників і роботодавця; 4) робочий час; 5) 

застосування заохочень; 6) притягнення до дисциплінарної відповідальності 

[148, с. 210]. 

Така позиція заслуговує на увагу, адже в ній відображена значна 

частина ознак і характеристик, які визначають поняття «внутрішній трудовий 

розпорядок» та обумовлюють його структуру. Проте вона має й недоліки, які 
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переважно пояснюються тим, що «правила внутрішнього трудового 

розпорядку» і «внутрішній трудовий розпорядок» – це категорії, які певним 

чином відрізняються. Так, виділення такого елемента структури як загальні 

положення взагалі є недоречним у контексті характеристики правового 

явища, також дана класифікація не відображає відносин, що складаються в 

галузі організації праці на підприємстві, в установі або організації, часу 

відпочинку, притягнення не лише до дисциплінарної, але й до інших видів 

юридичної відповідальності за порушення у сфері внутрішнього трудового 

розпорядку тощо. Проте в цілому наведений підхід можна відзначити з 

позитивної точки зору. 

На думку С.М. Прилипка та О.М. Ярошенка, до елементів 

внутрішнього трудового розпорядку відносяться: 

1) основні трудові права та обов’язки працівників і роботодавця; 

2) режим робочого часу; 

3) порядок застосування заходів заохочення; 

4) порядок притягнення працівників до відповідальності [11, с. 567]. 

Названа структура в цілому відповідає змісту такого правового явища 

як «внутрішній трудовий розпорядок», в ній відображені ключові складові 

одиниці, вона досить поширена в науковій юридичній літературі, однак не 

позбавлена недоліків. Позитивним аспектом можна назвати виділення в 

якості елемента відповідної структури основних трудових прав і обов’язків 

працівників та роботодавця, що, на наше переконання, складає основну і 

обов’язкову рису характеристики внутрішнього трудового розпорядку та має 

діставати своє вираження в його структурі, оскільки всі інші складові 

елементи залежать від названого. На нашу думку, акцентування уваги саме 

на основних трудових правах і обов’язках є не зовсім правильним. Так, всі 

права і обов’язки працівника та роботодавця спрямовані на забезпечення 

нормального функціонування процесу праці, оптимального поєднання їх 

інтересів тощо. З огляду на це, досить складно говорити про те, що певні 

права чи обов’язки мають будь-яку перевагу у порівнянні з іншими, тобто, 
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що поряд з основними є і неосновні права і обов’язки працівників та 

роботодавця. Хоча слід зауважити, що і чинний Кодекс законів про працю 

України [9] в ст. 2 оперує терміном «основні трудові права працівника» і в 

проекті Трудового кодексу України № 2902 від 22 квітня 2013 року [149] теж 

застосовуються поняття «основні трудові права» і «основні трудові 

обов’язки». Проте, беручи до уваги наведене нами, доцільно було б 

відмовитися від такого формулювання. 

Вищеназвана класифікація не позбавлена і недоліків. Виокремлення в 

самостійну одиницю структури режиму робочого часу без визначення часу 

відпочинку є помилковим, оскільки час відпочинку не охоплюється 

категорією «робочий час». Хоча чинне вітчизняне законодавство про працю 

не закріплює дефініції поняття «час відпочинку», воно досить широко 

застосовується в науці трудового права. З точки зору законодавця, категорія 

«час відпочинку» протистоїть поняттю «робочий час», тому можна цілком 

виправдано говорити, що  весь час, який є поза межами робочого часу, є 

часом відпочинку. Крім того, наведена класифікація взагалі не містить згадки 

про час відпочинку працівників.  

Заслуговує на увагу підхід, запропонований О.В. Голобородько, яка 

вважає, що внутрішній трудовий розпорядок включає такі складові елементи: 

 1) правовідносини, які виникають у процесі органiзацiї колективної 

трудової діяльності працівників (правовідносини трудові, з органiзацiї й 

управлiння працею, контрольно-наглядові тощо);  

2) систему нормативно-правових актів, що регламентують внутрішній 

трудовий розпорядок;  

3) суб’єкти правовідносин, що виникають у процесі органiзацiї 

колективної трудової діяльності працівників;  

4) акти реалізації трудових прав та обов’язків [18, с. 17]. 

З автором наведеного вище погляду складно погодитися в окремих 

питаннях. Зокрема надання системі нормативно-правових актів, що 

регламентують внутрішній трудовий розпорядок, значення елемента 
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внутрішнього трудового розпорядку є помилковим. Крім того, відповідне 

правове явище, будучи частиною загального правопорядку, зазнає 

регулюючого впливу не лише нормативно-правовими актами, але й 

допоміжними елементами – правовою культурою, правовою свідомістю 

тощо. Інакше відбувається ототожнення внутрішнього трудового розпорядку 

і правил внутрішнього трудового розпорядку, які є лише однією з форм 

правового регулювання. 

Щодо визначення суб’єктів правовідносин, що виникають у процесі 

органiзацiї колективної трудової діяльності працівників та актів реалізації 

трудових прав та обов’язків, тобто поведінки таких суб’єктів, то, ми 

вважаємо, що вони належать до елементів механізму правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, але не є елементами безпосередньо 

внутрішнього трудового розпорядку як правового явища. 

На думку Ю.П. Пилипенка, основними елементами, що в сукупності 

формують відносини внутрішнього трудового розпорядку, а отже, і його 

структуру, є: 

1) відносини щодо організації праці на підприємстві, в установі, 

організації; 

2) відносини, спрямовані на оптимальне поєднання робочого часу і 

часу відпочинку працівників;  

3) відносини з приводу стимулювання сумлінної праці; 

4) відносини трудової дисципліни і відповідальності за недотримання 

правил внутрішнього трудового розпорядку [150, с. 12]. 

Названий підхід заслуговує на увагу, оскільки комплексно і широко 

відображає сутність досліджуваного явища. Так, автор акцентує увагу на 

всій сукупності відносин, які виникають в процесі організації праці на 

конкретному підприємстві, в установі та організації. Беручи до уваги, що 

внутрішній трудовий розпорядок визначає порядок взаємодії та поведінки 

працівників і роботодавця, така позиція видається обґрунтованою. 
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Позитивно також можна відзначити те, що вона включає як робочий 

час, так і час відпочинку. На нашу думку, зосередження уваги лише на 

режимі робочого часу було б помилковим. Стаття 45 Конституції України 

гарантує всім працюючим право на відпочинок. Це право забезпечується, 

зокрема, шляхом встановлення на підприємствах, в установах, організаціях 

перерв для відпочинку і харчування, надання вихідних днів, встановлення 

святкових і неробочих днів, а також надання оплачуваних щорічних 

відпусток [151]. Таким чином, не віднесення зазначеного правового явища до 

елементів внутрішнього трудового розпорядку не дозволяє розкрити в повній 

мірі відповідної структури, оскільки воно завжди протиставляється робочому 

часу, а тому має розглядатися сукупно з ним. 

На думку Ю.П. Пилипенка, елементом внутрішнього трудового 

розпорядку є стимулювання сумлінної праці. Така позиція автора має 

раціональне пояснення, оскільки не варто ототожнювати категорії 

«заохочення» і «стимулювання»,  хоча з аналізу чинного законодавства 

можна зробити висновок, що наведені поняття є синонімами, адже в ст. 25 

Закону України «Про охорону праці» [152] вони вживаються на рівних 

засадах, що підтримується і науковцями. Наприклад, В.В. Волинець вказує, 

що категорії стимулювання і заохочення є рівнозначними [153, с. 95]. Вчені 

такий підхід обґрунтовують тим, що  процес стимулювання працівників 

здійснюється винятково на підставі застосування заходів заохочення у 

порядку, визначеному чинним законодавством [154, с. 85]. Проте з цим 

важко погодитися з огляду на те, що у відповідному законі міститься припис 

про можливість застосування до працівників будь-яких заохочень за активну 

участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та 

поліпшення умов праці. Види заохочень визначаються колективними 

договорами, угодами. А категорія стимулювання застосовуються в контексті 

економічного стимулювання праці, тобто одним із засобів стимулювання 

праці працівника є заохочення, які визначаються колективним договором.  
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Щодо визначення як елементу внутрішнього трудового розпорядку 

трудової дисципліни і відповідальності за недотримання правил 

внутрішнього трудового розпорядку, то, ми вважаємо, що доцільніше було 

б говорити не про відповідальність за порушення правил внутрішнього 

трудового розпорядку, а про юридичну відповідальність за порушення 

внутрішнього трудового розпорядку. Тобто мається на увазі саме негативна 

(ретроспективна) юридична відповідальність за порушення приписів, якими 

регламентується внутрішній трудовий розпорядок. Це пояснюється тим, що 

в запропонованому варіанті поза межами даної категорії залишається 

притягнення працівника до відповідальності за майнову (матеріальну) 

шкоду, яка завдана підприємству, установі або організації. 

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги правову природу такого 

явища як внутрішній трудовий розпорядок, існуючі в доктрині погляди на 

структуру внутрішнього трудового розпорядку, ми вважаємо, що до 

елементів останньої потрібно віднести наступні: 

1) порядок організації праці на конкретному підприємстві, в установі та 

організації; 

2) права та обов’язки працівників  і  роботодавців; 

3) робочий час та час відпочинку працівників; 

4) юридичну відповідальність у сфері внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Для глибокого і повного дослідження структури внутрішнього 

трудового розпорядку варто окремо розглянути кожен з наведених елементів. 

Перший  з них охоплює все, що пов’язано із взаємодією між працівниками  і 

роботодавцями під час здійснення процесу праці. В наукових джерелах 

організацію праці визначають як сукупність технічних, організаційних, 

санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечують ефективне використання 

робочого часу, устаткування, виробничих навичок і творчих здібностей 

кожного члена колективу, усунення важкої ручної праці і здійснення 

сприятливих впливів на організм людини [145]; спосіб поєднання 
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безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення 

сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних 

результатів [155, c. 119]; систему виробничих взаємозв’язків працівників із 

засобами виробництва та між собою, яка утворює певний порядок здійснення 

трудового процесу; функцію із встановлення або зміни порядку здійснення 

трудового процесу і пов’язаної з цим взаємодії працівників із засобами 

виробництва та між собою [156, с. 152].  Тобто це категорія, яка охоплює 

різні напрями діяльності на локальному рівні з метою створення умов для 

належного функціонування процесу праці на конкретному підприємстві, в 

установі або організації (раціоналізація праці, нормування праці тощо) з 

урахуванням специфіки галузі діяльності, трудового колективу, 

географічного чинника тощо. Організація праці безпосередньо впливає на 

ефективність, продуктивність праці тощо, а тому її наукове обгрунтування 

має дуже важливе практичне і теоретичне значення. 

Як і будь-яка цілеспрямована та усвідомлена діяльність, організація 

праці на підприємстві, в установі або організації має свою мету та завдання. З 

даного приводу в спеціальній науковій літературі вказується на їх 

комплексний характер, зокрема мета включає наступне: забезпечення 

виробництва конкретного виду продукції (робіт, послуг) у запланованому 

обсязі, необхідної якості та у визначений термін (предметний компонент 

мети); досягнення предметної мети діяльності за максимальної економічної 

віддачі кожної одиниці живої праці і сукупних витрат на виробництво; 

оптимізацію економічних відносин між працівником і роботодавцем 

(економічний компонент мети); гуманізацію праці, тобто удосконалення 

умов і змісту праці, підвищення якості трудового процесу, реалізацію і 

розвиток трудового потенціалу працівників, гармонізацію трудових відносин 

між працівником і роботодавцем та формування задоволеності працею 

(соціальний компонент мети) [156, с. 153-154]. Щодо завдань, які має 

виконувати організація праці, то їх можливо об’єднати в чотири групи: 

економічні, що передбачають ефективне використання робочої сили, 
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забезпечення економії живої та уречевленої праці, підвищення 

продуктивності праці, зниження трудомісткості продукції (робіт, послуг), 

ефективне використання сукупного фонду робочого часу; організаційні, що 

включають визначення порядку і послідовності виконання робіт, створення 

умов для продуктивної та безперебійної роботи виконавців, забезпечення 

повної та рівномірної завантаженості працівників, індивідуальної і 

колективної відповідальності за результати діяльності, створення дієвої 

системи стимулювання праці, нормування праці відповідно до специфіки 

виробничої діяльності; психофізіологічні, що спрямовані на оздоровлення і 

поліпшення умов праці, усунення зайвих витрат енергії працівників, 

забезпечення психологічного комфорту трудової діяльності, досягнення 

відповідності психофізіологічних характеристик працівника особливостям 

трудової діяльності; соціальні, що передбачають підвищення змістовності і 

привабливості праці, створення умов для професійного розвитку працівників, 

підвищення їх кваліфікації та освоєння суміжних професій, кар’єрне 

зростання та забезпечення високого рівня їх добробуту [156, с. 154]. Отже, з 

вищенаведеного можна зробити висновок, що організація праці є 

об’єктивною категорією, яка обумовлена трудовою діяльністю людини, і 

являє обою складову останньої. Соціально-економічні зміни, перехід до 

ринкової економіки тощо мають наслідком розвиток продуктивних сил, 

трансформацію економічних процесів, посилення глобалізації, спеціалізації, 

кооперації та інше. За таким умов питання, пов’язані з організацією праці, 

набувають нової якості і потребують належного правового врегулювання, в 

тому числі і на локальному рівні. Таким чином, викладене свідчить про те, 

що організація праці є складовою частиною  внутрішнього трудового 

розпорядку на конкретному підприємстві, в установі або організації. 

Важливий елемент структури внутрішнього трудового розпорядку 

складають права та обов’язки працівників і роботодавця. Названу структурну 

одиницю можна визначити як одну з ключових, оскільки саме вона визначає 

правовий статус суб’єктів трудових правовідносин, їх правомочність, 
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можливість самореалізації, задоволення власних потреб та інтересів, 

впливати на поведінку інших осіб тощо, що має наслідком як прямий, так і 

безпосередній вплив на відносини, що виникають в галузі внутрішнього 

трудового розпорядку на підприємстві, в установі або організації.  

До прав працівника, зокрема, належать: право на рівні можливості та 

рівне ставлення до нього при вирішенні питання щодо працевлаштування, 

оплати за працю рівної цінності, професійного зростання або звільнення; 

право на повагу до його гідності і честі, конфіденційність особистої 

інформації та їх захист; право працівників із сімейними обов’язками на 

захист від дискримінації та узгодження в міру можливості їхніх трудових 

обов’язків із сімейними; право на належні, безпечні і здорові умови праці, 

включаючи право на отримання інформації щодо умов праці та вимог 

охорони праці на робочому місці, а також право на відмову від виконання 

роботи в умовах, що не відповідають вимогам охорони праці; право на 

справедливу оплату праці, не нижчу за визначену законом мінімальну 

заробітну плату, та своєчасну її виплату в повному розмірі; право на належні 

виробничо-побутові умови, пов’язані з виконанням працівником обов’язків 

за трудовим договором; право на відпочинок; право вимагати від 

роботодавця дотримання умов трудового законодавства, колективного і 

трудового договорів та інші. До обов’язків працівника можна віднести: 

особисте і сумлінне виконання своїх обов’язків за трудовим договором; 

дотримання трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового 

розпорядку; виконання встановлених норм праці та завдань роботодавця; 

дотримання норм з охорони праці; дбайливе ставлення до майна 

роботодавця; поважне ставлення до честі, гідності та інших особистих 

немайнових прав роботодавця; нерозголошення державної чи комерційної 

таємниці та іншої захищеної законом інформації тощо [149]. Вищеназвані 

права та обов’язки працівників визначають їх правовий статус, тобто 

становище, яке існує в правовій дійсності та відображає реальний стан 

взаємовідносин між особою та державою. На сьогодні можна стверджувати, 
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що стан правового регулювання правового положення працівника залишає 

бажати кращого. Так Кодекс законів про працю України не містить 

спеціальних розділів чи глав щодо правового положення працівників, норми, 

які закріплюють відповідні права та обов’язки знаходяться в різних главах 

кодифікованого акта. Крім того, багато з закріплених в законі прав та 

обов’язків потребують уточнення та удосконалення з метою приведення їх у 

відповідність із реаліями сучасності. З даного приводу слід зазначити, що в 

проекті Трудового кодексу України № 2902 від 22 квітня 2013 року більшість 

з перелічених проблем знайшли своє вирішення. 

Правами роботодавця є: право вимагати від працівника належного 

виконання роботи відповідно до умов трудового договору, дотримання 

правил внутрішнього трудового розпорядку, нормативних актів роботодавця, 

правил охорони праці, дбайливого ставлення до ввіреного йому майна; право 

заохочувати працівників за результатами праці; право застосовувати до 

працівників, винних у порушенні своїх трудових обов’язків, дисциплінарні 

стягнення; право на відшкодування шкоди, заподіяної працівником унаслідок 

порушення ним своїх трудових обов’язків; право приймати нормативні акти 

та інші. До обов’язків роботодавця відносять: дотримання вимог трудового 

законодавства; створення працівникам належних, безпечних та здорових 

умов праці; створення працівникам належних виробничих та побутових 

умов, пов’язаних з виконанням ними обов’язків за трудовим договором; 

забезпечення працівників відповідно до актів трудового законодавства, 

колективних угод, колективного та трудового договорів засобами 

колективного та індивідуального захисту; забезпечення захисту та 

конфіденційності персональних даних працівника в порядку, встановленому 

законодавством, а також у будь-який час на вимогу працівника ознайомлення 

його з персональними даними, внесення змін до них у разі їх невідповідності 

фактичним обставинам та інші [149]. Роботодавець є суб’єктом трудового 

правовідношення на рівні з працівниками, сукупність його прав та обов’язків 

визначають його правовий статус. Аналіз наведених вище прав свідчить, що 
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роботодавець і працівники знаходяться у нерівних умовах, оскільки 

роботодавець має ряд переваг, що обумовлено виконанням функцій, завдань 

тощо, які покладаються на нього. Проте в чинному Кодексі законів про 

працю України взагалі відсутні спеціальні норми, які були б присвячені 

питанням правового положення роботодавця, окремі норми розпорошені по 

всьому кодифікованому акту. Такий стан речей не можна визнати 

задовільним, а тому з урахуванням наведеного, а також беручи до уваги 

трансформації, що відбулися в цій галузі протягом останнього часу,  

необхідно комплексно закріпити зазначені норми у профільному 

законодавчому акті. 

Щодо такого елементу структури внутрішнього трудового розпорядку 

як робочий час та час відпочинку працівників, то потрібно зазначити 

наступне. Дані категорії обумовлюють режим роботи і режим відпочинку 

працівників. На сьогодні в доктрині трудового права відсутні єдині погляди 

серед науковців на поняття «робочий час». Названий термін не має 

легального закріплення в Кодексі законів про працю України. Це є значним 

недоліком і приводом для різного тлумачення його сутності та змісту. 

Законодавче визначення робочого часу має важливе значення для 

правильного розуміння даного правового інституту [157, с. 37-38]. У 

проектах нових кодифікованих актів вже надається така дефініція. 

Наприклад, у проекті Трудового кодексу України № 1108 від 04 грудня 2007 

року в ст. 130 було передбачено, що робочий час – це час, протягом якого 

працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку і умов 

трудового договору повинен виконувати трудові обов’язки [76], аналогічна 

норма міститься і в ст. 130 проекту Трудового кодексу України № 2902 від 22 

квітня 2013 року [149]. Запропоноване визначення не можна назвати 

досконалим, оскільки воно не відображає всієї сутності такої категорії, але 

його закріплення на легальному рівні в будь-якому разі можна відзначити як 

прогресивний крок. 
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Поняттям «робочий час» охоплюється час виконання працівником 

трудових обов’язків, підготовчо-завершальний період (час отримання 

трудового завдання, матеріалів та інструментів, товарів, ознайомлення з 

технічною документацією, відповідно до якої повинна виконуватися робота, 

час підготовки і прибирання робочого місця, здавання готової продукції 

тощо), час перерв для внутрішньозмінного відпочинку, задоволення 

особистих потреб, обігрівання тощо. У проекті Трудового кодексу України 

№ 2902 від 22 квітня 2013 року також зазначено, що трудовим 

законодавством можуть встановлюватися особливості віднесення підготовчо-

завершального періоду до робочого часу щодо окремих видів. Крім того, 

колективним чи трудовим договором можуть визначатися окремі періоди, які 

включаються до складу робочого часу, зокрема повністю або частково до 

складу робочого часу може включатися час, протягом якого працівник 

знаходиться поза місцем виконання трудових обов’язків у режимі готовності 

стати до їх виконання [149]. Стан правового регулювання режиму робочого 

часу чинним Кодексом законів про працю України не можна відзначити як 

задовільний, адже він на сьогодні не відповідає потребам практики. Тому 

роботодавці змушені на локальному рівні врегулювати, наприклад, питання 

щодо чергування працівників, застосування графіків змінності, гнучкого 

режиму робочого часу, самостійного планування робочого часу працівником 

тощо. 

Щодо поглядів на категорію «робочий час» у доктрині трудового 

права, то, наприклад, радянські вчені-правознавці зазначали, що в 

юридичному розумінні – це той час, який віддає працівник підприємству 

(установі) з моменту, коли розпорядження адміністрації, яка здійснює 

керівництво процесом праці, стає для нього обов’язковим, закінчуючи 

моментом, коли він знову вільний діяти за своїм розсудом [158, с. 159]. 

Схоже визначення наводив і А.С. Пайков, який робочим часом вважав час, 

протягом якого робітник або службовець відповідно до правил внутрішнього 

трудового розпорядку повинен перебувати на підприємстві (установі, 
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організації) [159, с. 260]. Такий підхід до досліджуваного поняття був 

притаманний радянському праву, однак на сьогодні він вже не відповідає 

реаліям і його можна охарактеризувати як такий, що занадто широко і 

розмито визначає відповідний термін. 

Сучасні визначення робочого часу більш конкретні та чіткі, однак в 

переважній більшості вони наслідують і розвивають уявлення про робочий 

час, які панували в радянські часи. Так, його визначають як відрізок 

календарного часу, протягом якого працівник відповідно до чинного 

законодавства, колективного трудового договору, правил внутрішнього 

трудового розпорядку і графіка роботи повинен перебувати у визначеному 

місці й виконувати свої функціональні обов’язки, обумовлені трудовим 

договором [160, с. 268]. На думку, М.І. Гордієнка під робочим часом 

розуміють проміжок часу, тривалість та інші ознаки якого встановлено 

законодавством, колективним та трудовим договором, протягом якого 

працівник повинен виконувати свою трудову функцію з підпорядкуванням 

внутрішньому трудовому розпорядку підприємства, установи  та організації 

[161, с. 5]. З аналізу наведених визначень сучасних вчених-правників можна 

зробити висновок, що, загалом, вони відображають радянські традиції, але 

мають і актуальні риси, наприклад, відсутність обов’язку перебувати на 

території підприємства, установи, організації тощо. 

На нашу думку, робочий час як елемент внутрішнього трудового 

розпорядку – це визначений законодавством, колективним та трудовим 

договором проміжок часу (норма праці), протягом якого на працівника 

поширюється дія правил внутрішнього трудового розпорядку  і він повинен 

виконувати трудову функцію в обумовленому місці. 

Щодо поняття «час відпочинку працівника», то під ним варто розуміти 

весь той час, коли на працівника не поширюються норми трудового 

законодавства, тобто це час, вільний від виконання роботи. Чинний Кодекс 

законів про працю визначає такі види часу відпочинку: перерва для 

відпочинку та харчування; щоденний відпочинок; вихідні дні; святкові і 
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неробочі дні; відпустки. Закріплення часу відпочинку на законодавчому рівні 

має позитивне значення, однак аналіз положень закону та практики його 

застосування свідчить про наявність значної кількості проблем і прогалин. 

Наприклад, законодавець не регламентує мінімальний час перерви для 

відпочинку і харчування, тобто навіть її встановлення в розмірі п’яти хвилин 

з формальної точки зору не є порушенням трудового законодавства. З даного 

приводу варто зазначити, що у проекті Трудового кодексу України № 2902 

від 22 квітня 2013 року більшість проблемних питань вирішено. Також 

вивчення положень названого Проекту свідчить про те, що він зберігає усі 

види відпочинку, передбачені чинним трудовим законодавством, які 

дістають чіткішого та конкретнішого правового регулювання [162, с. 1181]. 

На нашу думку, при реформуванні трудового законодавства варто взяти до 

уваги і досвід провідних зарубіжних країн, де правове регулювання часу 

відпочинку має гнучкий характер і досить часто здійснюється на локальному 

рівні [163, с. 198]. Таким чином, можна дійти висновку, що режим 

відпочинку належить до структури внутрішнього трудового розпорядку і 

тісно пов’язаний з режимом роботи. Його можна визначити як передбачений 

нормативними актами загального і локального характеру час, протягом якого 

у працівника не має обов’язку виконувати трудову функцію і на нього не 

поширюються норми трудового законодавства. 

Стосовно юридичної відповідальності у сфері внутрішнього трудового 

розпорядку, то в межах даного елементу визначають позитивну і негативну 

юридичну відповідальність, тобто відносини як щодо заохочення 

працівників, так і притягнення їх до відповідальності за порушення у сфері 

внутрішнього трудового розпорядку. Останнє передбачає порядок 

застосування як дисциплінарної, так і майнової відповідальності до 

працівників. 

Заохочення варто розглядати в якості обов’язкової складової одиниці 

внутрішнього трудового розпорядку, оскільки  саме за їх допомогою на 

конкретному підприємстві (установі, організації) досягається взаємодія між 
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роботодавцями та працівниками, здійснюється вплив на поведінку останніх 

тощо. Таким чином, заохочення працівників є способом правового впливу на 

їх поведінку в процесі здійснення трудової діяльності, що забезпечує 

мотивацію та створення можливостей для отримання певних благ. 

У доктрині наводиться багато визначень поняття «заохочення»: як 

нагорода з метою спонукання до яких-небудь дій [164, с. 57];  спосіб впливу, 

що через інтерес, свідомість направляє волю людей на здійснення корисних, 

з погляду заохочуючого, справ [165, с. 37]; засіб впливу на особистість 

конкретної особи [166, с. 165]. З аналізу вищеназваних дефініцій можна дійти 

висновку, що заохочення – це засіб впливу на волю людини через її 

поведінку, формування інтересу шляхом застосування різних видів 

стимулювання тощо.  

Окремі вчені стверджують, що заохочення можна розглядати в двох 

значеннях: широкому – як синонім терміна «стимулювання» і вузькому – як 

самостійний вид стимулу. Таким чином, при широкому розумінні заохочення 

включає всі види правових стимулів, а у вузькому розумінні є самостійним 

видом правового стимулу. В юридичній літературі, вказуючи на заохочення 

як на певний правовий стимул, ведуть мову про встановлення різноманітних 

законодавчо передбачених можливостей працівника, які доповнюються 

заходами державної підтримки [167, с. 7]. Ми вважаємо, що, беручи до уваги 

предмет трудового права України, слід розглядати  заохочення у вузькому 

розумінні. У такому випадку – це можливість передачі суб’єктові права 

певної частки благ матеріального або духовного характеру при належній 

поведінці працівника під час здійснення трудового процесу. За цих обставин 

застосування заохочення завершується у момент одержання реального блага 

працівником, яке не має триваючого характеру у часі [168, с. 115]. З 

урахуванням вищевикладеного, на нашу думку, заохочення як елемент 

внутрішнього трудового розпорядку слід визначати  у якості способу впливу 

на поведінку працівника у процесі здійснення трудової діяльності для 
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створення можливостей визнання його успішних трудових досягнень та 

оцінки їх результатів.  

Ведучи мову про порядок притягнення працівників до юридичної 

відповідальності (ретроспективної), зазначимо, що у переважній більшості 

випадків мають на увазі дисциплінарну відповідальність. Однак, на наше 

переконання, наведене поняття варто розуміти ширше. Так, працівника може 

бути притягнено до різних видів юридичної відповідальності – матеріальної, 

адміністративної, кримінальної. Проте не всі її види настають за діяння, які 

являють собою порушення внутрішнього трудового розпорядку. Зокрема 

вчинення працівником кримінального правопорушення, незаконне 

звільнення працівника або інше грубе порушення законодавства про працю 

тощо не можна розглядати як складову юридичної відповідальності за 

порушення внутрішнього трудового розпорядку, оскільки мова йде про 

порушення чинного трудового законодавства. Це ж стосується й 

адміністративної відповідальності, яка може наставати за порушення строків 

виплати заробітної плати, її виплати в неповному обсязі, порушення строку 

проведення атестації робочих місць тощо. Таким чином, за вчинення діянь, 

які порушують внутрішній трудовий розпорядок, настає: 

1) дисциплінарна відповідальність; 

2) матеріальна відповідальність. 

Питання про дисципліну праці і притягнення працівників до 

дисциплінарної відповідальності завжди було актуальним в юридичній науці 

і практиці. Внутрішній трудовий розпорядок неможливо розглядати у відриві 

від трудової дисципліни. Без забезпечення порядку праці не може бути 

належної трудової дисципліни, без якої порушується сам процес колективної 

праці.  Тому вимоги внутрішнього трудового розпорядку є обов’язковими 

для всіх осіб, які знаходяться у трудових правовідносинах: для штатних і 

нештатних працівників, сумісників, тих, хто працює на умовах нормального, 

скороченого або неповного робочого часу [169, с. 264]. 
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Притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників 

здійснюється за вчинення дисциплінарного проступку. Тобто підставою для 

настання дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок. На 

жаль, чинне законодавство не містить легального визначення даного поняття, 

що є суттєвим недоліком. В юридичній літературі існують наступні підходи 

до поняття «дисциплінарний проступок»: це винне протиправне здійснення 

повноважень чи неналежне виконання трудових обов’язків особою, яка 

перебуває у трудових відносинах із конкретним підприємством (установою) 

[170, с. 54]; це винне невиконання або неналежне виконання працівником 

покладених на нього законодавством про працю, колективним і трудовим 

договорами обов’язків [4, с. 412-413]; це винне протиправне невиконання чи 

неналежне виконання працівником своїх трудових обов’язків [171, с. 343]; це 

суспільно шкідливе порушення трудової, виконавської, навчальної  й іншої 

дисципліни, тобто порушення обов’язкового порядку діяльності установ, 

підприємств й інших утворень [172, с. 98]. Таким чином, дисциплінарним 

проступком є порушення працівником своїх трудових обов’язків. Порядок 

притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності 

регламентується чинним Кодексом законів про працю України, крім того, на 

окремі категорії працівників поширюється дія спеціальних нормативно-

правових актів – статутів, положень про дисципліну праці. Отже, порядок 

притягнення до дисциплінарної відповідальності є складовою частиною 

такого елемента внутрішнього трудового розпорядку як порядок притягнення 

працівника до юридичної відповідальності за порушення в галузі 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Ще однією складовою частиною названого елементу є порядок 

притягнення працівників до матеріальної відповідальності. Названий вид 

відповідальності характерний лише для трудового права, оскільки він 

випливає з наявності трудових правовідносин між сторонами трудового 

договору і обумовлюється відповідальністю працівника та роботодавця за 

невиконання своїх трудових обов’язків. Відповідно до Кодексу законів про 
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працю України обмежену матеріальну відповідальність несуть працівники за 

такі діяння: псування або знищення через недбалість матеріалів, 

напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, 

псування або знищення через недбалість інструментів, вимірювальних 

приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, 

установою, організацією працівникові в користування. Крім того, цей вид 

юридичної відповідальності несуть керівники підприємств, установ, 

організацій та їх заступники, а також керівники структурних підрозділів на 

підприємствах, в установах, організаціях та їх заступники за заподіяння 

зайвих грошових виплат працівникам, неправильну постановку обліку і 

зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиття 

необхідних заходів до запобігання простоям [9].  

Випадки повної матеріальної відповідальності визначені в ст. 134 

Кодексу законів про працю України. Вона настає у таких випадках: 

1) коли між працівником і підприємством, установою, організацією 

укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної 

матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших 

цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей; 

2) коли майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за 

разовою довіреністю або за іншими разовими документами; 

3) коли шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, 

переслідуваних у кримінальному порядку; 

4) коли шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані; 

5) коли шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним 

псуванням матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при 

їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального 

одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією 

працівникові в користування; 
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6) коли відповідно до законодавства на працівника покладено повну 

матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, 

організації при виконанні трудових обов’язків; 

7) коли шкоди завдано не при виконанні трудових обов’язків; 

8) коли службова особа винна в незаконному звільненні або 

переведенні працівника на іншу роботу; 

9) коли керівник підприємства, установи, організації всіх форм 

власності винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, 

що призвело до виплати компенсацій за порушення строків її виплати, і за 

умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні особи 

державної форми власності не мають заборгованості перед цим 

підприємством [9]. 

З аналізу вищевикладеного випливає, що і матеріальна (майнова) 

відповідальність настає за невиконання або неналежне виконання 

працівниками трудових обов’язків, тобто за порушення в галузі 

внутрішнього трудового розпорядку, однак вона має відмінний від 

дисциплінарної відповідальності порядок (процедуру) притягнення, оскільки 

при цьому виді юридичної відповідальності значення мають наслідки – 

завдання майнової шкоди підприємству, установі, організації, в той час як 

при дисциплінарній відповідальності значення має лише сам факт вчинення 

діяння. 

Таким чином, можна дійти висновку, що проблематика визначення 

структури та елементів внутрішнього трудового розпорядку на сьогодні є 

достатньо актуальною, що підтверджується значною кількістю наукових 

досліджень з цього питання. Це можна пояснити надзвичайно важливим 

теоретичним та практичним значенням правильного встановлення складових 

одиниць відповідної структури. На сьогодні серед вчених-правників відсутні 

єдині погляди стосовно розуміння структури внутрішнього трудового 

розпорядку, що обумовлено різними поглядами на правову природу 

внутрішнього трудового розпорядку як правового явища, а отже, і на його 
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сутність, зміст, структуру тощо. На наше переконання, заслуговують на увагу 

ті підходи, які визначають структурні елементи, виходячи з правовідносин, 

що складаються у галузі праці на локальному рівні, – на конкретному 

підприємстві, в установі або організації. Інші наукові позиції лише частково 

відображають всю сутність внутрішнього трудового розпорядку, а тому і 

визначення відповідних структур (систем) характеризується неповнотою і 

фрагментарністю.    

Запропонований нами підхід до визначення переліку структурних 

елементів внутрішнього трудового розпорядку комплексно і широко охоплює 

назване правове явище та повністю розкриває його сутність. Однак він не 

претендує бути визнаним єдино правильним в науці трудового права з огляду 

на складність  категорії «внутрішній трудовий розпорядок». 

 

2.2 Система способів правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку 

 

Питання, які пов’язані з правовим регулюванням суспільних відносин, 

завжди були в центрі уваги вчених-правників та практикуючих юристів. За 

його допомогою суспільні відносини, які виникають між суб’єктами під 

впливом правових норм, трансформуються у правовідносини, тобто 

набувають певної правової форми. Правове регулювання є умовою 

функціонування будь-якої держави, реалізації державної влади, що дістає 

вираження в тому, що вона встановлює міру можливої та дозволеної 

поведінки особи. Таким чином, проблематика правової регламентації 

суспільних відносин видається актуальною і важливою як для держави, так і 

для конкретної особи. 

Особливого значення питання правового регулювання, у тому числі і 

внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах, в установах та 

організаціях, набуває з огляду на соціально-економічні зміни у країні, 

переходу до ринкової економіки, розширення сфери приватного 
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підприємництва, реформування економічної, соціальної, правової та інших 

сфер суспільного життя, процесів дерегулювання, трансформацій на ринку 

праці тощо. За таких умов постає необхідність розроблення нових та 

удосконалення вже існуючих підходів до розуміння поняття, сутності та 

змісту правової регламентації суспільних відносин у частині забезпечення 

локального правопорядку на підприємствах, в установах та організаціях. 

 Актуальність наукових досліджень з даної тематики обумовлена також 

і значною кількістю наукових поглядів, концепцій, думок тощо, які 

висловлені в спеціальній юридичній літературі і свідчать про те, що на 

сьогодні в доктрині трудового права ще залишається невирішеним цілий ряд 

питань теоретичного і практичного характеру. Отже,  сучасний рівень знань 

про правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку, зокрема про 

його способи, залишається недостатнім і фрагментарним, що зумовлює 

потребу в більш глибокому, повному, всебічному та комплексному 

проведенні наукового дослідження з відповідної проблематики. 

Термін «регулювання» (від лат. regulo – правило) означає 

упорядкування, налагодження, приведення чогось у відповідність до чогось 

[173, с. 12]; встановлювати межі, масштаб поведінки людей, вносити в 

суспільні відносини стабільність, систему, порядок і тим самим 

спрямовувати їх у певному напрямі [174, с. 363]. Отже, під регулюванням в 

загальнотеоретичному значенні варто розуміти упорядкування за допомогою 

різноманітних засобів, прийомів та способів певного суспільного явища. 

Категорію «правове регулювання» в спеціальній юридичній літературі 

визначають по-різному. На думку Ю.І. Римаренко, правове регулювання – це 

форма соціального реагування відповідно до вимог норм права, заснована на 

усвідомленні суб’єктами своїх прав та обов’язків [175, с. 752]. С.С. Алексєєв 

вважає, що правове регулювання – це здійснюваний за допомогою правових 

засобів (юридичних норм, правовідносин, індивідуальних приписів тощо) 

результативний, нормативно-організований вплив на суспільні відносини з 

метою їх упорядкування, охорони, розвитку у відповідності до вимог 
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економічного базису, суспільних потреб даного соціального устрою [176, с. 

211]. А.В. Малько розглядає правове регулювання як здійснення за 

допомогою всієї системи юридичних засобів впливу на суспільні відносини з 

метою їх упорядкування [177, с. 26-27]. Отже, з урахуванням наведеного та 

беручи до уваги інші доктринальні положення, ми вважаємо, що під 

правовим регулюванням слід розуміти сукупність правових прийомів, які 

здійснюються за допомогою правових засобів і призначені впливати на 

суспільні відносини, що врегульовані нормами права. 

Щодо змісту категорії «спосіб», то варто зазначити наступне. 

Тлумачний академічний словник української мови визначає цей термін  як 

певну дію, прийом або систему прийомів, яка дає можливість зробити, 

здійснити що-небудь, досягти чогось; те, що служить знаряддям, засобом 

тощо у якій-небудь справі, дії [142, с. 578]. На думку М.І. Матузова, 

категорія «спосіб» співвідноситься з поняттям «метод правового 

регулювання» як частина і ціле [178, с. 354]. Правовим методом є способи, 

юридичні засоби, за допомогою яких держава здійснює необхідний вплив на 

суспільні відносини, поведінку суб’єктів з метою надання їм бажаної форми, 

напряму і тенденцій розвитку [179, с. 55]. Отже, можна зробити висновок, 

що, ведучи мову про способи правового регулювання, досить часто 

застосовують поняття «методи правового регулювання» які включають до 

свого складу різноманітні способи. Тому виникає необхідність розглянути їх 

співвідношення. На думку авторів академічного підручника з теорії держави 

та права, названі терміни близькі за змістом і в значній мірі збігаються [180, 

с. 474]. Тобто вони виходять з того, що способи і методи правового 

регулювання фактично є тотожними категоріями. Однак, на наше 

переконання, з таким твердженням не можна погодитися, оскільки «метод» є 

ширшою категорією і охоплює своїм змістом поняття «спосіб». Таким чином, 

метод виражається через сукупність різноманітних правових елементів, 

одним з яких є способи правового регулювання – сукупність різних 
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прийомів, які дозволяють впливати на суспільні відносини і регламентувати 

їх відповідно до правових норм. 

Позиція, згідно з якою метод і спосіб не збігається, достатньо 

поширена в літературі. Так, С.С. Алексєєв визначає методи правового 

регулювання як прийоми юридичного впливу, їх поєднання, яке характеризує 

використання у певній сфері суспільних відносин того чи іншого комплексу 

юридичних засобів впливу. Первинними методами визначаються 

централізоване, імперативне регулювання (метод субординації) та 

децентралізоване, диспозитивне регулювання (метод координації). Способи 

ж правового регулювання, на думку вченого, являють собою шляхи 

юридичного впливу, які виражено у юридичних нормах та інших елементах 

правової системи. До основних способів віднесені дозвіл, заборона, 

позитивне зобов’язання, які розрізняються за характером припису, 

зафіксованого у нормі права. Перший спосіб (дозвіл) виражається у наданні 

учаснику правовідносин можливостей діяти на власний розсуд або 

утриматися від певних дій, що означає необмеженість свободи поведінки 

суб’єктів правовідносин. Спосіб заборон передбачає покладення на учасників 

відносин обов’язку утримуватися від певних дій. Відповідно до цього 

будується один з основних принципів права – можливість вчиняти будь-які 

дії, за винятком тих, вчинення яких прямо заборонено законом. Спосіб 

позитивного зобов’язання – обов’язок суб’єкта вчиняти певні дії чи 

утримуватися від їх вчинення. Тобто є можливість вчиняти тільки ті дії, які 

прямо визначені законом [181, с. 156-157]. Названий підхід, який можна 

назвати класичним у правовій доктрині, є досить поширеним. Говорити про 

способи правового регулювання варто комплексно, оскільки досягнути 

регламентації можна лише шляхом застосування різноманітних прийомів, які 

в своїй сукупності і здатні забезпечити бажаний результат через виконання, 

використання і додержання. 

Український вчений-правник А.М. Колодій до способів правового 

регулювання відносить наступні: дозвіл, зобов’язання, заборону, заохочення 
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[182, с. 291]. Вітчизняні вчені С.В. Бобровник, О.Ф. Скакун виокремлюють 

три способи правового регулювання: дозволи, заборони та зобов’язання, що 

відповідають регулятивно-статичній і регулятивно-динамічній функції права 

[183, с. 103–108;  184, с. 537–538]. 

Таким чином, способи і методи є тими категоріями, за допомогою яких 

визначається структура правового регулювання з позицій теорії. Поняття 

«спосіб» і «метод» є різними за змістом правовими категоріями, включеними 

в структуру правового регулювання. Відповідні комбінації способів, за 

допомогою яких відбувається правове регулювання, вказують на метод. Для 

методу децентралізованого, автономного правового регулювання характерне 

застосування способів дозволу і заборони, у той час як позитивне 

зобов’язання виступає ознакою централізованого регулювання. Метод 

трудового права має комплексний характер, що проявляється через 

взаємодію централізованого і децентралізованого регулювання: визначення 

договірних юридичних приписів відбувається на основі і в рамках, 

визначених централізовано прийнятими правовими нормами, що визначають 

мінімальні державні стандарти у сфері праці та мінімальний рівень гарантій 

трудових прав суб’єктів трудових правовідносин, форми і способи 

включення людини у процес праці, сферу договірного регулювання [185, с. 

88-89]. Враховуючи вищевикладене, ми вважаємо, що необхідно розрізняти 

поняття «методи правового регулювання» і «способи правового 

регулювання». Категорія «метод» є ширшою і  як комплексне поняття 

включає до свого складу різноманітні способи і прийоми, за допомогою яких 

здійснюється регулюючий вплив на правовідносини. Отже, спосіб правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку можна визначити як 

поєднання специфічного комплексу дій, прийомів, засобів, принципів, які 

обумовлені характером нормативних приписів та за допомогою яких 

здійснюється регулювання (вплив) на  правовідносини у сфері внутрішнього 

трудового розпорядку на локальному рівні – на підприємстві, в установі або 

організації. 
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Для розгляду питання про способи правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку доцільно було б дослідити типи 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку. У науковій 

літературі тип правового регулювання визначають як загальну спрямованість 

юридичного регулювання, що залежить від того, що лежить в основі 

регулювання – загальний дозвіл чи загальна заборона [186, с. 299]. Його ще 

трактують як спосіб сполучення загальних юридичних дозволів та загальних 

юридичних заборон щодо суб’єктів, відносини між якими регулюються 

правовими нормами [187]. Таким чином, тип правового регулювання є більш 

загальним поняттям, ніж спосіб правового регулювання і саме той чи інший 

тип обумовлює, в тому числі, і застосування способів правового 

регулювання. Отже, типи правового регулювання  визначають певні прийоми 

(способи) поєднання загальних юридичних дозволів та загальних юридичних 

заборон щодо суб’єктів, відносини між якими регулюються правовими 

нормами. 

У доктрині трудового права виділяють різні типи правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку, які визначають залежно 

від належності до тієї чи іншої правової школи. Однак такі класифікації 

мають умовний характер, адже здійснюються за формальними ознаками, 

спільними рисами, які притаманні тій чи іншій країні, проте в кожній з них є 

свої особливості, обумовлені власним законодавством, правовими 

традиціями тощо. 

Один з підходів до типології внутрішнього трудового розпорядку був 

запропонований О.А. Марушевою, яка виокремлює такі типи: 

1) регулювання внутрішнього трудового розпорядку у державах, які 

належать до романо-германської правової сім’ї; 

2) англосаксонський тип правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку; 

3) японський тип правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку [188, с. 354-355]. 
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Так, у країнах романо-германської правової сім’ї внутрішній трудовий 

розпорядок регулюється актами законодавства та актами колективно-

договірного регулювання. До даного типу  належить і Україна, а отже, і у 

нашій державі внутрішній трудовий розпорядок регламентується названими 

засобами. Для англосаксонського типу характерним є регулювання 

відповідного правового явища кардинально іншим чином, оскільки головна 

роль належить судовій практиці (прецедентам) та колективним договорам. 

Цікавим є підхід до правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку в Японії. Він здійснюється виключно правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, які мають бути на кожному підприємстві, в установі, 

організації з чисельністю понад десять працівників і підлягати реєстрації в 

спеціально уповноваженому державою органі [188, с. 354]. 

На нашу думку, кожен з названих типів характеризується своїми 

перевагами і недоліками, тому жоден з них не може бути визнаний як 

найбільш досконалий. Однак, беручи до уваги правову систему України, 

правові традиції та інші особливості, ми вважаємо, що саме романо-

германський тип є вдалим, оскільки забезпечує поєднання двох способів 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку: загального і 

локального регламентування відповідних суспільних відносин. 

Як вже зазначалося нами вище, Україна – представник романо-

германської правової сім’ї (континентальної), де внутрішній трудовий 

розпорядок регламентований такими способами: 

1) актами законодавства, які містять лише окремі і найбільш важливі 

положення і є централізованим регулюванням; 

2) актами колективного-договірного регулювання, які є рівнем 

локального регулювання. 

Таким чином, способами правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку є централізоване і локальне регламентування, а тому  

на їх науковому дослідженні, а також поєднанні цих способів і варто 

зупинитися більш детально. В теорії трудового права під поєднанням 
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централізованого і локального регулювання розуміють принцип трудового 

права, ознаку, що притаманна лише трудовому праву і вирізняє його серед 

інших галузей права, визначає порядок та умови встановлення прав і 

обов’язків суб’єктів трудових правовідносин тощо. Принцип оптимального 

поєднання централізованого і локального правового регулювання є однією з 

важливих засад функціонування трудового права у системі права України 

[189, с. 50-51].  

З аналізу спеціальної юридичної літератури можна визначити  два 

підходи до розуміння способу правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, які існують в науці трудового права на сьогодні: 

1) однакове значення як локального, так і централізованого правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку; 

2) надання пріоритету локальному способу правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, порівняно з централізованим. 

Як відзначає П.Д. Пилипенко, переважна більшість трудових відносин, 

в тому числі і в галузі внутрішнього трудового розпорядку, забезпечується за 

допомогою локального (децентралізованого) правового регулювання, права і 

обов’язки суб’єктів можуть визначатися шляхом локального 

правовстановлення з урахуванням специфіки праці в окремих галузях і на 

окремих підприємствах [190, с. 8-9]. Ми вважаємо позитивним розширення 

сфери застосування локального регулювання, однак, з нашої точки зору, не 

варто перебільшувати його значення.  

Переважна більшість вчених-правників є прихильниками іншого 

способу правового регулювання – поєднання локального і централізованого 

регулювання відповідної сфери суспільних відносин. Наприклад,             

О.В. Голобородько вказує, що, будучи самостійними й самодостатніми, 

централізоване й локальне правове регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку не виключають і не підміняють одне одного. Локальне визначає 

елементи внутрішнього трудового розпорядку, які формує переважно 

роботодавець, централізоване – правовий статус роботодавця і працівника, 
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порядок прийняття локальних актів, що регламентують безпосередньо 

внутрішній трудовий розпорядок, мінімальні трудові стандарти, спрямовані 

на захист прав та інтересів працівників. Регулювати цей вид трудового 

розпорядку доцільно локальними актами, централізовані ж мають містити 

необхідні правові гарантії. Органи держави шляхом прийняття нормативних 

актів повинні виступити гарантом забезпечення захисту прав і свобод 

трудівників, передбачення сторонам трудових відносин свободи нормативно-

правового регулювання. Прийняття цієї позиції сприятиме зміцненню 

законності в царині трудового права. Проблема забезпечення науково 

обґрунтованого поєднання централізованого й локального правового 

регламентування набуває особливої актуальності саме зараз, коли доктриною 

трудового права все більше уваги приділяється питанням підвищення 

ефективності правових норм, здатності правильно встановлювати, 

закріплювати і спрямовувати відносини на підприємстві, в установі, 

організації в руслі, потрібному для їх розвитку [18, с. 10]. 

З огляду на вищенаведене, на нашу думку, особливу увагу слід 

зосередити на оптимальному поєднанні названих способів правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку з метою забезпечення 

належного функціонування процесу праці на підприємствах, в установах та 

організаціях. 

Основні гарантії захисту прав суб’єктів трудових правовідносин 

встановлюють в  законодавчих і підзаконних актах. Всі інші питання 

регулювання праці визначають учасники трудових відносин за погодженням 

між собою або в порядку, визначеному нормативно. На локальному рівні 

правотворчість не повинна суперечити приписам законів й інших 

нормативно-правових актів. 

Представники радянської науки надавали перевагу централізованому 

регулюванню внутрішнього трудового розпорядку, локальний рівень ними 

серйозно не сприймався, що було обумовлено тогочасним державним і 

суспільним ладом. Перехід до ринкової економіки, розвиток підприємництва, 
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демократичні перетворення, кардинальна зміна відносин «людина-держава», 

пріоритет прав, свобод і інтересів людини, визнання її найвищою соціальною 

цінністю та багато іншого призвели до принципово нових поглядів на рівень 

локального правового регулювання. Проте розширення сфери локального 

регулювання не призведе до витіснення централізованого регулювання праці, 

адже держава в будь-якому разі буде продовжувати виконувати функцію 

гаранта основних трудових прав громадян. З урахуванням наведеного можна 

зробити висновок, що наукові дослідження мають бути спрямовані саме на 

питання поєднання вищенаведених двох способів правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку. 

На думку Р.І. Кондратьєва, співвідношення централізованого і 

локального правового регулювання полягає в тому, що норми загального 

значення, які розраховані на їх наступну конкретизацію, і норми локальні як 

результат конкретизації – це складові частини галузі права [191, с. 43-44]. 

Отже, як вважає автор, враховуючи  ієрархію правових норм, яка виступає 

ознакою їх узгодженості, і норми централізованого, і норми локального рівня 

належать до однієї галузі, з чим можна цілком погодитися, оскільки всі 

названі норми регулюють коло відносин, що становлять предмет однієї галузі 

права – трудового права України.  Однак, на наш погляд, науковець 

безпідставно перебільшує значення загальних норм і вказує на несуттєве 

значення локальних норм, говорячи, що локальне правове регулювання має 

вторинне значення, його застосування передбачається законодавством [191, 

с. 16]. З таким підходом Р.І. Кондратьєва до ролі локальних норм погодитися 

не можна, що випливає і з теоретичних розробок, і з практики застосування 

законодавства, які свідчать про інше. 

Говорячи про погляди науковців на значення локальних норм і 

локального регулювання внутрішнього трудового розпорядку, варто 

зазначити наступне. На думку А.Р. Саркісова, локальне правове регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку доповнює централізоване регулювання і 
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поєднується з ним, оскільки поєднуються загальнонародні інтереси, інтереси 

колективів підприємств (об’єднань) і окремих трудящих [192, с. 57-58].  

Таким чином, у доктрині існувала позиція, за якої локальне 

регулювання має другорядне, допоміжне значення. Такий стан речей 

зберігався протягом тривалого часу і роль локального регулювання у 

трудовому праві зводилася до: 

1) конкретизації загальних і галузевих норм, прийнятих у 

центральному порядку; 

2) заповнення правових прогалин [193, с. 369]. 

Це було обумовлено радянським державним ладом, який заперечував 

будь-яке відхилення від керівного централізованого курсу і всі прояви 

правотворчості на локальному рівні. З цього випливає, що значення 

локального регулювання, локальних актів штучно обмежувалося і 

звужувалося і останні майже повністю відображали зміст загальних 

нормативно-правових актів. Локальні норми застосовувалися лише  для 

вирішення вузьких питань, які переважно мали відношення до процесу праці: 

час початку робочого дня, початок і закінчення перерви тощо. 

Заслуговує на увагу погляд П.Д. Пилипенка, який вважає що локальна 

нормотворчість у трудовому праві – це фактично такий же напрям 

встановлення умов праці, як і централізовані правові приписи [189, с. 48]. 

Тобто автор однаково оцінює централізоване і локальне правове 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку, що є значним кроком  

вперед серед доктринальних поглядів науковців. 

Слід взяти до уваги і думку Т.М. Фахрутдінової, яка стверджує, що тип 

суспільних відносин, які становлять предмет трудового права, впливає на 

використання певного виду правового регулювання. Ті суспільні відносини, 

яким притаманний публічний характер, потребують централізованого 

правового регулювання (відносини нагляду і контролю), а ті суспільні 

відносини, які мають приватні договірні начала, потребують локального 

правового регулювання. Яскравим прикладом таких відносин є внутрішній 
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трудовий розпорядок [141, с. 9]. З наведеним можна погодитися, однак,  

незважаючи на розширення сфери дії локального регулювання, не можна 

відкидати і нівелювати значення централізованого рівня регулювання. З 

даного приводу слід звернути увагу на точку зору Ю.П. Пилипенка, який 

зазначає, що практика локального регулювання дедалі більше відходить від 

використання локальних норм як елемента, що має доповнюючий характер у 

правовій системі, до визнання за ними самостійного регулятивного значення 

[194, с. 146]. 

У науці обстоюється думка, що внутрішній трудовий розпорядок на 

підприємстві регулюється відповідними правилами, які являють собою 

локальний нормативний акт, розроблений на основі законодавчих актів, що 

містять норми трудового права. Закон не передбачає спеціальних вимог до 

змісту правил внутрішнього трудового розпорядку і тому у кожному 

конкретному випадку вони визначаються на розсуд роботодавця [195, с. 34]. 

Ми вважаємо, що при такому підході фактично здійснюється ототожнення 

понять «форма правового регулювання» і «спосіб правового регулювання». 

Оскільки локальне регулювання не зводиться лише до правил внутрішнього 

розпорядку, то таке твердження не можна визнати правильним.  

У даному контексті Ю.П. Пилипенко зазначає, що у регулюванні 

внутрішнього трудового розпорядку локальне правове регулювання мало б 

відігравати провідну роль, так як воно дає змогу не лише конкретизувати 

централізовану норму, а й формувати власні локальні правила поведінки. 

Доцільність локального правового регулювання зумовлена як необхідністю 

врахувати особливості застосування праці у різних галузях економіки, в яких 

роботодавці здійснюють свою діяльність, так і змістом самого внутрішнього 

трудового розпорядку, що характеризує управлінську, розпорядчу владу 

роботодавця у трудових відносинах. І остання причина є визначальною [194,             

с. 147-148]. 

Отже, на сьогодні в результаті природнього розвитку суспільних 

відносин, різноманітних трансформацій у суспільному та державному житті 
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відбувся перехід від регулювання, яке полягало в пануванні загальних норм, 

до збільшення сфери застосування локальних норм, що відображає сутність 

правовідносин, які складають предмет трудового права, оскільки спрямовує 

на поєднання інтересів і роботодавців, і працівників і їх оптимальне 

врахування. Тому можна стверджувати, що наразі в правовому регулюванні 

внутрішнього трудового розпорядку відбулося відновлення стану, за якого 

локальні норми зайняли своє місце, яке обумовлено їх правовою природою. 

У юридичній літературі акцентують увагу на специфіці локального 

регулювання, порівняно з законодавчим регулюванням, яка полягає в 

наступному: 

1) здійснюється безпосередньо у сфері праці – на підприємствах, в 

установах та організаціях; 

2) відчуває опосередкований вплив держави за допомогою трудового 

законодавства (органи державної влади й органи управління не беруть прямої 

участі в локальному регулюванні відносин у царині праці); 

3) має підзаконний характер, розвиваючи, уточнюючи, й 

конкретизуючи, головним чином, положення законодавчих та інших 

нормативних актів, прийнятих у встановленому порядку компетентними 

органами; 

4) спрямована на впорядкування таких суспільних відносин, які є 

специфічними для даного підприємства і які не врегульовані або не цілком 

урегульовані в централізованому порядку; 

5) виступає формою саморегуляції працівниками й роботодавцями 

(безпосередньо або опосередковано) тих питань у сфері праці, що належать 

до компетенції підприємства, установи або організації; 

6) нерідко виступає в ролі експериментального регулювання, у ході 

якого провадиться перевірка доцільності певного варіанту вирішення 

питання; 
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7) може містити елементи випереджуючого регулювання, 

спрямованого на ліквідацію прогалин у праві, пошук адекватного варіанту 

правової регламентації умов праці [11, с. 96-97]. 

Названі вище ознаки обумовлюють потребу у застосуванні локального 

регулювання у трудових правовідносинах, адже централізоване 

законодавство не має можливості для здійснення такого регулюючого впливу 

на конкретному підприємстві, в установі, організації. Наприклад, загальні 

норми не можуть адаптуватися до конкретної установи і впорядковувати 

відносини, що зумовлені особливостями процесу праці у певній галузі, 

місцевості, застосування того чи іншого обладнання тощо. 

Вивчаючи природу локального регулювання, варто звернути увагу на 

думку, яка була висловлена З.Я. Козак. Науковець вважає за потрібне 

розрізняти дві межі державного втручання у трудові відносини, а саме: 

1) зовнішню (верхню); 

2) внутрішню (нижню). 

Категорії «можливість» і «необхідність» обумовлюють критерій 

розмежування вищеназваних меж втручання. Так, верхня межа втручання 

розглядається як можливість державного регулювання, а тому всі суспільні 

відносини, які виходять за таку межу, недосяжні для державної влади або їх 

регламентація є неефективною, недоцільною тощо. У такому разі правове 

регулювання має здійснюватися іншими засобами, в тому числі і локальною 

нормотворчістю. Стосовно нижньої межі державного втручання, то воно 

пов’язане з необхідністю державного втручання у суспільні відносини  [196, 

с. 356]. 

На нашу думку, локальне регулювання – це самостійний вид правового 

регулювання, який на конкретному підприємстві, в установі або організації 

здійснює регулюючий вплив за допомогою правових засобів і способів на 

трудові відносини в процесі праці. 

Локальне правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку 

здійснюється до допомогою відповідних локальних актів. У чинному Кодексі 
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законів про працю України відсутні відповідні положення, які б 

закріплювали легальне визначення локального акта. Лише окремі з них 

згадуються, зокрема, у ст. 142 Кодексу законів про працю України визначено, 

що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях 

встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку, які 

затверджуються трудовими колективами за поданням власника або 

уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником) на основі типових правил. У 

деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників 

діють статути і положення про дисципліну [9]. У Трудовому кодексі 

Російської Федерації міститься легальне визначення локального акта: 

«Роботодавці, за виключенням роботодавців-фізичних осіб, які не є 

індивідуальними підприємцями, приймають локальні нормативні акти, що 

містять норми трудового права, у межах своєї компетенції відповідно до 

трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять 

норми трудового права, у формі колективних договорів, угод» [197]. У 

зазначеній статті також передбачається порядок погодження локальних 

нормативних актів з представницьким органом працівників (при наявності 

такого представницького органу).  

Проекти Трудового кодексу України містять дещо прогресивніші 

положення з даного приводу. Так, у проекті Трудового кодексу України             

№ 2902 від 22 квітня 2013 року закріплено норму, яка регламентує 

нормативні акти роботодавця. Зокрема згідно із ст. 13 названого Проекту 

роботодавець має право приймати нормативні акти у сфері праці шляхом 

видання наказів, розпоряджень, рішень. Нормативні акти роботодавця не 

можуть суперечити актам трудового законодавства, колективним угодам, 

колективному договору, а також установчим документам роботодавця-

юридичної особи. Нормативні акти роботодавця приймаються ним 

самостійно. У випадках, передбачених законом, колективними угодами та 

договорами, такі акти приймаються роботодавцем з урахуванням пропозицій 
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чи за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником). Нормативні акти роботодавця, прийняті 

ним самостійно, не можуть суперечити нормативним актам, які прийняті з 

урахуванням пропозицій виборного органу первинної профспілкової 

організації (профспілкового представника). Нормативні акти роботодавця, 

прийняті ним самостійно або з урахуванням пропозицій виборного органу 

первинної профспілкової організації (профспілкового представника), не 

можуть суперечити нормативним актам, прийнятим за погодженням з 

виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником). Якщо колективний договір не укладено, питання, що мають 

бути ним урегульовані відповідно до вимог цього Кодексу, регулюються 

нормативними актами роботодавця, погодженими з виборним органом 

первинної профспілкової організації (профспілковим представником), чи 

після проведення з ним консультацій, а в разі відсутності первинної 

профспілкової організації роботодавець самостійно приймає такі акти. 

Роботодавець повинен доводити прийняті нормативні акти до відома всіх 

працівників. Якщо нормативний акт стосується конкретного робочого місця 

чи конкретної посади (посадова інструкція, інструкція про порядок 

виконання робіт тощо), працівник знайомиться з ним під розписку [149]. 

Схожа норма містилася і в  ст. 13 проекту Трудового кодексу України 

№ 1108 від 04 грудня 2007 року [76]. Розширене регулювання відповідних 

актів можна відзначити як позитивний фактор, однак суттєвим їх недоліком є 

відсутність закріплення легального визначення локального нормативного 

акта (нормативного акта роботодавця). Тому, на нашу думку, і в чинному 

кодифікованому акті, і в проектах актів слід передбачити відповідну 

дефініцію. 

У спеціальній юридичній літературі справедливо зазначається, що 

категорії «нормативний акт роботодавця» і «локальний нормативно-правовий 

акт» не є тотожними поняттями. Якщо у першому випадку йдеться про 

накази, розпорядження, рішення, які роботодавець приймає у межах своєї 
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компетенції у зв’язку із здійсненням управління поточною діяльністю 

підприємства, то у другому –  виключно про регулювання трудових відносин 

у межах конкретного підприємства, установи, організації. Отже, зміст, 

призначення, порядок розробки і прийняття зазначених актів не співпадають, 

а тому їх не можна ототожнювати [198, с. 308-309]. З огляду на 

вищенаведене зазначимо, що виникає необхідність внесення відповідних 

змін до проекту кодифікованого акта. Тому ст. 13 Проекту варто 

перейменувати на «Локальні нормативно-правові акти». Крім того, у науці 

трудового права не застосовується категорія  «нормативні акти 

роботодавця», а лише «локальні нормативно-правові акти», («локальні акти», 

«локальні нормативні акти» тощо).  

Локальні нормативно-правові акти є видом підзаконних нормативно-

правових актів про працю, що містять локальні норми права. Вони 

приймаються на підставі і у межах, передбачених не тільки трудовим 

законодавством та іншими актами, що містять норми трудового права, а й 

колективним договором, колективними угодами. У літературі визначаються 

межі локальної нормотворчості: 

1) перша пов’язана з тим, що ці межі встановлюються не тільки у 

нормативному, а й у колективно-договірному порядку; 

2) друга особливість меж локальної нормотворчості випливає із 

принципу заборони погіршувати становище працівника у локальних 

нормативних актах порівняно з трудовим законодавством, іншими актами, 

що містять норми трудового права [28, с. 615].  

У науці трудового права дійсність локальних актів пов’язують з 

повноваженнями суб’єктів локальної нормотворчості. Вимоги щодо 

повноважень розглядаються у трьох аспектах: 

1) наявність необхідних нормотворчих прав, які встановлюються 

законом; 
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2) наявність необхідних повноважень у осіб та органів, які реалізують 

права нормотворчих суб’єктів або які представляють колективні інтереси 

працівників; 

3) видання акта в межах нормотворчих повноважень [199, с. 6].  

До локальних актів також відносять установчі документи та положення 

про структурні одиниці юридичної особи, посадові інструкції та інструкції з 

охорони праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про 

преміювання працівників, документи, що регламентують технологічний 

процес, запроваджений у роботодавця [200, с. 174]. У літературі зазначають, 

що поняття «локальні акти» охоплює за змістом різноманітні правові акти, у 

яких спільним є лише їх місце укладення і дія [201, с. 373]. Але з останньою 

позицією можна погодитися частково, адже група локальних актів має й інші 

особливості, а не лише специфіку сфери дії та місця прийняття. Тобто 

локальними актами є всі акти підприємства, установи, організації, які 

поширюються на всіх працівників і містять норми права, які є обов’язковими 

для таких працівників. Таким чином, локальні нормативні акти варто 

відрізняти від актів застосування, які характеризуються індивідуалізацією  і 

приймаються на виконання нормативних актів. 

Дієвість локальних актів забезпечується законодавчим врегулюванням 

розподілу нормотворчої компетенції й закріпленням процедури 

децентралізованої нормотворчості, яка має визначати компетенцію її 

суб’єктів, порядок підготовки й ухвалення норм. За допомогою локальної 

правової регламентації внутрішнього трудового розпорядку відбувається 

наближення змісту нормативних приписів, зазначених у законах та інших 

підзаконних нормативних актах, до конкретних працівника й роботодавця, а 

також конкретного місця й умов реалізації правовідносин між ними [144, с. 

184]. Локальні норми спрямовані на розширення та деталізацію положень 

законодавства з метою створення можливостей для гнучкості правового 

регламентування внутрішнього трудового розпорядку та таким чином  

пом’якшення суперечностей у рамках трудового права. 
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Вивчення доктринальних джерел свідчить, що  поняття локального 

нормативно-правового акта в переважній більшості визначають як прийняті в 

установленому порядку на підприємстві, в установі, організації правила 

обов’язкової поведінки працівника та роботодавця, що регулюють відносини 

у сфері праці [11, с. 97; 201, с. 373]. Наведена дефініція відображає сутність 

відповідної категорії, а тому, на нашу думку, доцільно було б її закріпити в 

чинному трудовому законодавстві України. 

Всі локальні нормативно-правові акти у галузі трудового права можна 

класифікувати за різними критеріями:  

1. За терміном дії: 

1) локальні акти постійної дії (правила внутрішнього трудового 

розпорядку, посадові інструкції тощо), що зберігають свою юридичну 

чинність протягом усього часу їх дії; 

2) локальні акти з визначеним строком дії, які встановлюються або у 

централізованому порядку, або самим локальним актом (наприклад, 

колективний договір); 

3) локальні акти одноразового використання (розпорядження керівника 

організації про порядок і розмір відшкодування витрат, пов’язаних із 

спеціальним відрядженням групи працівників). 

2. За предметом правового регулювання:  

1) акти, що встановлюють чи конкретизують режим робочого часу; 

2) акти, що визначають основні права та обов’язки працівників і 

роботодавців; 

3) акти, що визначать порядок застосування заохочень та стягнень на 

підприємстві, в установі, організації. 

3. За сферою дії: 

1) ті, що поширюються на кілька підприємств, установ, організацій; 

2) ті, що поширюються на підприємство, установу, організацію; 

3) ті, що поширюються лише на філії, представництва; 

4) ті, що поширюються на окремі структурні підрозділи; 
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5) ті, що поширюються на певні органи, які створюють на 

підприємстві, в установі чи організації [201, с. 375]. 

4. За колом суб’єктів: 

1) загальні (колективний договір, правила внутрішнього трудового 

розпорядку); 

2) спеціальні (положення про преміювання окремих працівників, про 

надання пільг особам, які навчаються без відриву від виробництва, тощо). 

5. Залежно від ролі, яку локальні акти відіграють у встановленні 

правопорядку: 

1) регулятивні – закріплюють безпосередньо права та обов’язки 

роботодавців України та працівників; 

2) правоохоронні – визначають відповідальність за порушення 

локальних норм чи норм централізованих правових актів. 

6. За наявністю законодавчого врегулювання: 

1) поіменовані – передбачені Кодексом законів про працю чи іншими 

законодавчими актами; 

2) непоіменовані – напрацьовані правозастосовною практикою чи 

розроблені роботодавцем у разовому порядку на основі його нормативних 

повноважень. 

7. За формою вираження: 

1) договори; 

2) угоди; 

3) статути; 

4) положення; 

5) правила; 

6) інструкції; 

7) переліки; 

8) графіки; 

9) процедури; 

10) стандарти; 
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11) накази. 

8. Залежно від виду норм, які містять у собі локальні нормативні акти: 

1) акти, які містять правові норми; 

2) акти, які містять інші соціальні, наприклад, корпоративні норми, а 

також звичаї, етичні правила тощо, що прийняті у конкретній організації і 

притаманні тільки їй (етичні кодекси) [141]. 

З викладеного можна зробити висновок, що багатоманітність 

локальних нормативно-правових актів надає широкі можливості для їх 

класифікації за різноманітними критеріями. Наведені класифікації мають 

важливе теоретичне і практичне значення, оскільки сприяють більш 

глибокому науково-теоретичному їх вивченню, розумінню правової природи 

самих локальних актів, дозволяють простежити їх регулюючий вплив, спектр 

відносин, які вони регламентують, тощо. 

Отже, локальний нормативно-правовий акт – це підзаконний акт, де 

закріплені обов’язкові правила поведінки для працівників та роботодавців, 

який приймається уповноваженою особою у порядку, визначеному 

законодавчими актами України, і регулює трудові відносини, що 

складаються в процесі праці на підприємстві, в установі або організації. 

Іншим способом правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку є централізоване регулювання. Його суть полягає в тому, що воно 

засноване на дії загальних правових норм, які є засобом врегулювання 

обов’язкових та базових умов суспільних відносин з приводу організації 

праці та спрямовані на однакове застосування його приписів і пов’язані з 

законодавчим закріпленням мінімального рівня трудових прав найманих 

працівників і гарантій їх реалізації. 

На думку С.С. Лукаш, основними рисами централізованого правового 

регулювання праці є наступні: 1) він є видом законотворчості; 2) забезпечує 

закріплення основних трудових прав працівника; 3) реалізується в 

загальнодержавних нормах; 4) носить імперативний характер; 5) 

спрямований на закріплення основних трудових прав суб’єктів трудового 
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права та їх гарантій; 6) суб’єктами його застосування є держава, її органи, а 

виконавцями –роботодавці та працівники [202, с. 343]. 

Тобто централізоване регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку виступає загальним видом правового регулювання, за допомогою 

якого впорядковується переважна більшість правовідносин. Однак у галузі 

праці його застосування має обмежений характер, що зумовлюється 

специфікою відносин, які становлять предмет трудового права. Проте 

значення цього способу регулювання не варто нівелювати, адже, хоча сфера 

державного втручання і незначна, порівняно з іншим галузями права, саме на 

центральному рівні встановлюються ключові засади. 

У юридичній літературі обґрунтовується положення, що 

централізоване правове регулювання виконує дві основні функції:  

1) організаційну – закріплення основних трудових прав працівника і 

мінімальних стандартів у сфері найманої праці; 

 2) адміністративну – визначення основ організації найманої праці в 

Україні і сприяння одноманітності її правового впорядкування. Цей вид 

регулювання є найважливішою гарантією існування, закріплення й реалізації 

основних прав як працівників, так і роботодавців [144, с. 184]. 

На нашу думку, такий підхід має недолік, оскільки визначення основ 

організації найманої праці в Україні і є закріпленням основ і мінімальних 

гарантій. Крім того, сприяння одноманітності правового регулювання не 

може здійснюватися безпосередньо самим правовим регулюванням, навіть 

централізованим. За таким умов, ми вважаємо, що запропонований поділ 

функцій централізованого регулювання є невиправданим. 

Централізоване регулювання внутрішнього трудового розпорядку 

залежить від втручання держави у відповідні правовідносини.  При цьому її 

роль зводиться до двох напрямів: 

1) вона виступає єдиним виразником і гарантом інтересів суспільства, 

груп та окремих індивідів; 
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2) вона виступає рівноправним суб’єктом з іншими суб’єктами права, 

взаємовідносини між якими будуються на договірній основі. 

Тобто держава, реалізуючи свою нормативну функцію, закріплює 

відповідні загальнообов’язкові правові приписи, які спрямовані на захист 

прав та законних інтересів працівника, а також інтересів роботодавця і 

встановлюють мінімальні стандарти, вимоги у галузі праці, які згодом  

можуть діставати деталізацію при локальному регулюванні. 

Централізоване правове регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку здійснюється Кодексом законів про працю України, а також 

іншими законодавчими і підзаконним актами, які затверджують статути, 

положення про дисципліну. Зокрема в ст. 142 Кодексу законів про працю 

України визначено, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, 

організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або 

уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником) на основі типових правил. У 

деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників 

діють статути і положення про дисципліну [9]. На жаль, інших приписів, які 

б стосувалися централізованого регулювання  внутрішнього трудового 

розпорядку, чинний  Кодекс законів про працю України не містить, що є 

істотним недоліком.  

У спеціальній юридичній літературі цілком справедливо звертається 

увага на той факт, що, незважаючи на внесені важливі численні зміни й 

доповнення, Кодекс законів про працю України все менше відповідає 

соціально-економічній ситуації в країні. Внаслідок цього виник надзвичайно 

небезпечний розрив у правовому регламентуванні трудової діяльності в 

різних сферах, який постійно зростає. На жаль, у цьому Кодексі немає 

спеціальної глави, присвяченої внутрішньому трудовому розпорядку. 

Головний акцент робиться на забезпеченні дотримання трудової дисципліни, 

що є неприйнятним з огляду на нетотожність категорій «внутрішній 
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трудовий розпорядок» і «трудова дисципліна». Правові норми, що 

стосуються внутрішнього трудового розпорядку праці та його регламентації, 

хоча й містяться у переважній більшості глав КЗпП України, але розкидані 

по всьому його тексту [203, с. 132 ]. Такий стан речей не можна назвати 

задовільним, а тому доцільно було б внести зміни або до чинного 

кодифікованого акту, або врахувати їх при прийнятті нового законодавчого 

акта.  

По-іншому до вирішення даного питання підійшли розробники проекту 

Трудового кодексу України № 2902 від 22 квітня 2013 року, в якому глава 8 

присвячена питанням внутрішнього трудового розпорядку. Ст. 264 названого 

законопроекту передбачає, що внутрішній трудовий розпорядок визначає 

організацію та порядок роботи, а також пов’язані з цим права та обов’язки 

роботодавця і працівників. Працівники повинні 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. Роботодавець повинен 

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 [149]. 

Відповідно до ст. 265 проекту Трудового кодексу України № 2902 від 

22 квітня 2013 року внутрішній трудовий розпорядок визначається 

нормативними актами роботодавця та іншими актами. Внутрішній трудовий 

розпорядок для окремих категорій працівників може визначатися у статутах 

(положеннях), які затверджуються відповідно до закону [149]. З 

порівняльного аналізу чинного закону та законопроекту можна зробити 

висновок, що загалом підхід законодавця до вирішення даного питання 
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залишився без змін. Так, диференціація здійснюється за колом суб’єктів, але 

є й новели. Відповідно до проекту ТК роботодавець в одноосібному порядку 

затверджує локальні акти без участі колективу. Загалом такий підхід може 

бути виправданим, оскільки в умовах встановлення гарантій для працівників 

на центральному вся повнота влади стосовно вирішення питань, які пов’язані 

з правилами внутрішнього розпорядку, має бути у роботодавця. Варто також 

відзначити як недолік відсутність легального закріплення дефініції категорії 

«нормативний акт роботодавця», адже він не відомий доктрині трудового 

права. 

Щодо наступного елементу централізованого регулювання, то його 

існування обумовлено потребою окремо врегулювати питання внутрішнього 

трудового розпорядку певної категорії осіб.  Наприклад, на залізничному 

транспорті діє Положення про дисципліну працівників залізничного 

транспорту, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 

січня 1993 року № 55 [138], у гірничій галузі  – Положення про 

дисциплінарну відповідальність працівників гірничих підприємств, яке 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 

року № 294 [204]. Такі акти мають на меті врахування особливостей праці 

відповідної галузі, особливостей правового становища відповідної категорії 

працівників тощо, що обумовлено неможливістю застосування загальних 

положень. 

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що централізоване 

правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку – це закріплення у 

законодавчих і підзаконих нормативно-правових актах загальнообов’язкових 

правил поведінки, які мають загальний характер і поширюються на широке 

коло працівників або на окремі категорії працівників з метою встановлення 

мінімального рівня гарантій захисту прав та інтересів працівника і 

роботодавця у галузі праці, що дістають подальшого розвитку на рівні 

локального регулювання. 
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Таким чином, правове регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку здійснюється двома способами: централізованим і локальним, які 

є взаємопов’язаними і взаємозалежними. Жоден з них не має пріоритетного 

значення, будь-яких переваг тощо. Вони виступають як доповнення, 

продовження один одного з метою належної правової регламентації процесу 

праці і характеризуються межею втручання держави у трудові 

правовідносини. Кожен з них є самостійним та самодостатнім способом і 

повністю здатен вирішувати поставлені перед ним завдання. Так, на 

локальному рівні здійснюється визначення організації процесу праці на 

конкретному підприємстві, в установі, організації, а на централізованому – 

встановлення порядку прийняття локальних актів, сфери їх дії, правового 

статусу учасників відносин тощо. Тому головним є забезпечення 

оптимального поєднання названих способів у тих чи інших трудових 

відносинах з метою створення можливостей для належного здійснення 

процесу праці. 

 

2.3 Види способів забезпечення внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні 

 

На конкретному підприємстві, в установі та організації питання 

забезпечення внутрішнього трудового розпорядку мають дуже важливе 

значення як для працівників, так і для роботодавців. Оскільки внутрішній 

трудовий розпорядок спрямований на забезпечення належного 

функціонування процесу праці, для створення умов по реалізації цього 

завдання має бути встановлена система засобів, які б гарантували їх 

виконання. Вони мають спрямовувати поведінку учасників трудових 

правовідносин таким чином, щоб це мало наслідком нормальну роботу 

підприємства,  установи або організації. Такі засоби можуть мати і 

позитивний,  і негативний характер, однак їх мета незмінна – у разі 

відхилення або будь-якого іншого порушення внутрішнього трудового 
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розпорядку, останні мають включатися в дію. Крім того, вони  повинні діяти 

і на випередження, щоб унеможливити небажану поведінку суб’єктів 

правовідносин. 

На сьогодні в доктрині трудового права існують  різні теорії, концепції, 

підходи до розуміння способів забезпечення внутрішнього трудового 

розпорядку, які базуються на різних принципах, засадах, чинниках тощо. Це 

можуть бути матеріальні, нематеріальні (моральні, статусні, інтелектуальні 

тощо) способи, що мають різну структуру, зміст, сутність, призначення тощо. 

З огляду на назване, виникає потреба в науково-теоретичному і практичному 

обґрунтуванні застосування тих або інших способів з метою створення умов 

для забезпечення внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в 

установі та організації. 

Крім того, особливу увагу слід звернути на формування впорядкованої 

та структурованої системи відповідних способів забезпечення внутрішнього 

трудового розпорядку шляхом застосування різноманітних заходів 

заохочення, встановлення порядку притягнення до юридичної 

відповідальності за порушення трудової дисципліни тощо. 

Тлумачний академічний словник української мови визначає термін  

«спосіб» як певну дію, прийом або систему прийомів, яка дає можливість 

зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось; те, що служить знаряддям, 

засобом тощо у якій-небудь справі, дії [142, с. 578]. На думку М.І. Матузова, 

категорія «спосіб» охоплюється поняттям «метод», які співвідносяться як 

частина і ціле [178, с. 354]. Іншого погляду дотримується С. С. Алексєєв, 

який  визначає спосіб як прийом, засіб юридичного впливу на сферу 

суспільних відносин [181, с. 156-157]. Категорія «забезпечення» трактується 

як матеріальні засоби до існування; достаток, добробут; ступінь забезпечення 

ким-небудь, чим-небудь [205, с. 17]. Щодо способів забезпечення, то, 

наприклад, під способами забезпечення виконання зобов’язання розуміють 

передбачені законом або договором спеціальні міри, які в достатній мірі 

гарантують виконання основного зобов’язання та стимулюють боржника до 
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належної поведінки [206, с. 379]. Способи забезпечення законності 

визначають як окрему групу гарантій забезпечення законності, 

цілеспрямовану діяльність відповідних органів (посадових осіб), яка 

здійснюється в межах покладених на них завдань, функцій та повноважень з 

метою встановлення фактичного стану дотримання вимог чинного 

законодавства та відповідного реагування на нього [207, с. 15]. Для того щоб 

надати дефініцію категорії «способи забезпечення внутрішнього трудового 

розпорядку», слід встановити риси, які є характерними для даного поняття. 

До його ознак слід віднести наступні: 

1) спрямовані на гарантування внутрішнього трудового розпорядку. За 

допомогою різних прийомів, методів, засобів тощо, завдяки яким 

здійснюється реалізація юридичних норм, виконуються юридичні обов’язки 

та створюється можливість користуватися суб’єктивними правами. Загалом, 

серед відповідних гарантій можна виділити дві групи: загальні заходи 

(умови) та спеціальні заходи. До перших відносяться різноманітні політичні, 

економічні, соціальні, організаційні, ідеологічні та інші передумови, які 

забезпечують дотримання приписів внутрішнього трудового розпорядку. 

Однак безпосередньо внутрішній трудовий розпорядок забезпечується 

спеціальними заходами, а саме: положеннями законодавчих актів, порядком 

прийняття локальних актів, продедурою притягнення працівника до 

юридичної відповідальності (як позитивної, так і негативної). Таким чином, 

гарантії забезпечення внутрішнього трудового розпорядку носять 

комплексний характер, що дає змогу забезпечити його виконання на 

локальному (місцевому) рівні;  

2) застосовуються компетентними суб’єктами, зокрема роботодавцем. 

Згідно з чинним трудовим законодавством України фізична особа може 

перебувати у трудових відносинах з юридичними особами або фізичною 

особою-підприємцем. Саме названі суб’єкти мають правовий статус 

роботодавця, тобто є власниками підприємства, установи, організації або 

уповноважені ними або виступають фізичною особою, яка використовує 
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найману працю. Законодавство надає право застосовувати заходи юридичної 

відповідальності – перспективної та ретроспективної – названим суб’єктам, 

але в порядку і на підставах, що визначені на нормативному рівні. Отже, 

реалізовувати способи забезпечення внутрішнього трудового розпорядку на 

підприємстві, в установі та організації може лише  особа, яка має 

повноваження роботодавця; 

3) направлені на дотримання працівниками належної поведінки у сфері 

праці з метою встановлення стану, за якого відбувається виконання вимог 

внутрішнього трудового розпорядку. Способи забезпечення внутрішнього 

трудового розпорядку мають на меті встановлення такого режиму за рахунок 

стимулювання до правомірної трудової поведінки  або загрози застосування 

певних санкцій за  вчинення неправомірної трудової поведінки, відповідно до 

якого не будуть здійснюватися будь-які відхилення від нормативних 

приписів у галузі внутрішнього трудового розпорядку; 

4) передбачені актами нормативного характеру, тобто визначаються на 

центральному або локальному рівні шляхом прийняття нормативно-правових 

актів. Відповідні способи забезпечення внутрішнього трудового розпорядку 

закріплюються через систему загальнообов’язкових правил поведінки, які 

розраховані на багаторазове застосування і дістають своє вираження у 

нормативних актах, що приймаються компетентними суб’єктами в порядку і 

на підставах, визначених у законі; 

5) обрання того чи іншого способу обумовлено як поведінкою 

працівника, так і роботодавця. Наприклад, вчинення працівником позитивної 

трудової поведінки або порушення ним приписів у галузі внутрішнього 

трудового розпорядку впливає на застосування до нього з боку роботодавця 

того чи іншого способу забезпечення внутрішнього трудового розпорядку, 

однак останній може і не застосовувати такі заходи; 

6) спрямовані на запобігання порушенню внутрішнього трудового 

розпорядку та реагування на вже вчинені правопорушення в галузі 

внутрішнього трудового розпорядку. 
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 Беручи до уваги наведене вище, можна стверджувати, що способи 

забезпечення внутрішнього трудового розпорядку – це система передбачених 

правовими нормами засобів, які спрямовані на гарантування дотримання 

внутрішнього трудового розпорядку та застосовуються роботодавцем щодо 

працівників з метою запобігання порушенням та притягнення до 

відповідальності за вчинені правопорушення у сфері внутрішнього трудового 

розпорядку на підприємстві, в установі або організації. 

У доктрині визначаються різні підходи щодо можливостей (способів) 

забезпечення внутрішнього трудового розпорядку. Це може бути 

застосування адміністративних методів (видання наказів, затвердження 

нормативів, формування організаційних структур тощо); застосування 

організаційних методів (вплив на організацію процесу виробництва та 

управління, що включає організаційне регламентування, організаційне 

нормування та організаційно-методичне інструктування; застосування 

соціально-психологічних методів (соціальний аналіз, соціальне планування, 

психологічний вплив на працівників тощо) [208, с. 35-40]. Така позиція 

заслуговує на увагу, але, на наше переконання, названі способи мають більше 

побічний (другорядний) характер і можуть застосовуватися поряд з іншими. 

Наприклад, важко оцінити можливість впливати на забезпечення 

внутрішнього трудового розпорядку лише виданням наказу керівника або 

профілактичною розмовою з працівником. Однак їх доцільно застосовувати 

як додаткові можливості, що буде цілком виправданим. 

У спеціальній юридичній літературі висловлювалася думка, що 

забезпечити внутрішній трудовий розпорядок можна через систему 

стимулювання, а саме:  

1) матеріальне стимулювання, здійснюване шляхом задоволення 

матеріальних потреб і встановлення залежності між обсягами праці та 

розміром одержуваних благ; 

2) моральне стимулювання, здійснюване шляхом задоволення 

духовних потреб і визнання цінності особи працівника; 
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3) статусне стимулювання, яке полягає у визначенні у встановлених 

правових формах ділових якостей працівника, що тягне за собою позитивні 

правові наслідки; 

4) інтелектуально-творче стимулювання, яке є самостійним видом 

стимулювання, відмінним від морального [209, с. 754-755 ].   

Наведена позиція є цілком слушною і заслуговує на увагу, адже через 

стимулювання можна забезпечити внутрішній трудовий розпорядок, але, на 

нашу думку, це лише один з аспектів, який полягає в позитивному впливі, 

однак складовою частиною відповідного явища є й негативний аспект, тобто 

потенційна можливість настання негативних наслідків за порушення в галузі 

внутрішнього трудового розпорядку. А тому досягнути забезпечення 

внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в установі або 

організації можна лише комплексно із застосуванням кількох способів 

(шляхів).  На думку Ю.П. Пилипенка, зазначене можливо реалізувати: 

1) застосуванням до працівників заходів заохочення сумлінної праці; 

2) застосуванням заходів відповідальності [150, с. 12]. 

Запропонований підхід є достатньо обґрунтованим та виправданим, 

оскільки передбачає як позитивний, так і негативний вплив на відповідних 

суб’єктів залежно від їх поведінки. Проте, на наше переконання, способами 

забезпечення внутрішнього трудового розпорядку є різні види юридичної 

відповідальності. У науковій юридичній літературі зазначається, що одним з 

найбільш ефективних механізмів забезпечення високого рівня суспільного 

порядку та неухильного дотримання законодавчо визначених правил 

поведінки виступає функціонування юридичної відповідальності, що є 

визначальним засобом забезпечення законності і правопорядку в країні та 

стимулювання правомірної поведінки і сприяння утвердженню правової 

культури та правової свідомості суб’єктів суспільних відносин [210, с. 77]. 

Отже, як на загальному рівні правопорядку, так і на локальному його рівні 

способами забезпечення виступає юридична відповідальність. 
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У юридичній літературі одним з підходів до класифікації юридичної 

відповідальності є її поділ на: 

1) позитивну (перспективну); 

2) негативну (ретроспективну) [210, с. 77]. 

З приводу негативної юридичної відповідальності, то в доктрині вона 

достатньо розроблена та вивчена. Її існування як правового явища під сумнів 

майже не ставиться. Однак якщо вести мову про позитивну юридичну 

відповідальність, то ситуація діаметрально протилежна, в науці не існує 

єдиного погляду щодо її наявності. Деякі вчені-правника взагалі заперечують 

саму можливість визначення даного явища. 

З даного приводу доцільно звернути увагу на міркування, які були 

висловлені Н.В. Заяц. Науковець стверджує, що позитивні та негативні 

аспекти юридичної відповідальності є діалектично взаємопов’язаними: чим 

вищий рівень відповідальності в позитивному сенсі, тим рідше виникає 

ретроспективна відповідальність. Якщо негативна відповідальність виконує 

охоронні функції, то позитивна – виражає її демократичний характер і творчу 

роль [211, с. 87]. Беручи до уваги вищевикладене, ми вважаємо, що 

способами забезпечення внутрішнього трудового розпорядку є: 

1) позитивна юридична відповідальність у сфері трудових 

правовідносин, тобто застосування заохочень; 

2) негативна юридична відповідальність у сфері трудових 

правовідносин у вигляді: 

а) дисциплінарної відповідальності; 

б) матеріальної  відповідальності. 

Тому названі вище правові явища варто розглянути докладніше. 

Ведучи мову про позитивну юридичну відповідальність, мають на увазі 

застосування роботодавцем стосовно працівників різноманітних заходів за 

сумлінне виконання ними трудової функції, тобто про застосування 

заохочень. Заохочення працівників регламентується чинним Кодексом 

законів про працю України та іншими актами законодавства. Однак у 
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законодавстві відсутнє легальне визначення поняття «заохочення». Ми 

вважаємо, що ця прогалина має бути заповнена, що сприятиме стабільності і 

визначеності правовідносин, які виникають у даній галузі.  

У цілому категорію «заохочення» можна розглядати в юридичному і 

неюридичному значенні. Юридичні заохочення – це ті, які визначені в 

нормативно-правових актах, що прийняті у встановленому порядку, 

неюридичні – це різноманітні засоби впливу на свідомість людини, що не 

суперечать чинному законодавству, але не регламентовані спеціальними 

нормативно-правовими актами і застосовуються з метою коригування 

мотивації людини в бік свідомої правомірної поведінки на основі соціальної 

цінності правових норм та необхідності їх дотримання [212, с. 23]. 

У спеціальній юридичній літературі зазначається, що застосування 

заохочення базується на правових засадах, має бути своєчасним, значущим, 

вагомим [213, с. 102]. Таким чином, до найманих працівників можуть 

застосовуватися лише правові засоби заохочення, які встановлюються на 

нормативному рівні на підставах та в порядку, закріплених у локальних 

нормативно-правових актах. 

У доктрині трудового права наводиться значна кількість дефініцій 

досліджуваного поняття, приміром, що це юридичне визнання роботодавцем 

заслуг працівника щодо сумлінного виконання останнім вимог, які 

обумовлені трудовим договором та встановлені правилами внутрішнього 

трудового розпорядку і чинним трудовим законодавством [200, с. 177]. 

Аналіз наведених визначень свідчить, що в їх основі лежить один зміст, а 

саме: заохочення – це прийом позитивного  впливу на поведінку особи 

шляхом застосування різних стимулюючих заходів щодо неї в процесі праці.  

І в юридичній науці, і в юридичній практиці досить часто поняття 

«заохочення» і «стимулювання» використовуються як рівнозначні. Однак 

названі категорії не є тотожними. Заохочення є лише одним з видів 

стимулювання поведінки людини. Тобто стимулювання є ширшим і включає 

до свого обсягу заохочення. Наприклад, С.В. Венедиктов зазначає, що 
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поняття «заохочення» і «стимулювання» співвідносяться як частина і ціле, де 

стимулювання повинно мати безперервний характер, а заохочення осіб – це 

частина стимулювання, окремий захід, здійснюваний у його межах [214, с. 

52]. Однак у науковій літературі наявні і протилежні підходи. Так, В.В. 

Волинець, спираючись на нормативні приписи ст. 25 Закону України «Про 

охорону праці», вказує, що категорії «стимулювання» і «заохочення» 

вживаються на рівних засадах [153, с. 95]. Проте, на нашу думку, це 

зумовлено недосконалістю юридичної техніки при розробці та прийнятті 

названого законодавчого акта, а тому в будь-якому разі не можна підміняти 

правову природу певного явища, обґрунтовуючи свою позицію виключно 

рішенням законодавця. 

У ст. 143 Кодексу законів про працю України передбачено, що до 

працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-

які заохочення, що містяться у затверджених трудовими колективами 

правилах внутрішнього трудового розпорядку [9].  Чинний Кодекс законів 

про працю України не визначає навіть примірного переліку заохочень, які 

може застосовувати власник або уповноважений ним орган до працівників. З 

даного приводу потрібно зазначити, що до внесення змін до ст. 143 Кодексу 

законів про працю України в ній визначався перелік видів заходів 

заохочення, які застосовувалися до працівників. Однак 20 березня 1991 року 

правову норму змінили, наслідком чого стало виключення із закону положень 

про перелік заходів заохочення і підстави для їх застосування. Тобто, 

починаючи з 1991 року, заходи заохочення, підстави для їх застосування 

визначаються лише в локальних актах роботодавця – правилах 

внутрішнього трудового розпорядку [11, с. 573]. Такий підхід законодавця до 

вирішення даного питання є виправданим, адже, з одного боку, відповідне 

питання краще вирішувати роботодавцю та трудовому колективу з огляду 

на специфіку праці на тому чи іншому підприємстві, його фінансові 

можливості, види діяльності та багато іншого. Однак, з іншого боку, з 

урахуванням того, що застосування стимулювання праці належить до видів 
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юридичної відповідальності (позитивної), то доцільно було б на 

законодавчому рівні передбачити всі можливі види заохочення, а вже у 

локальних актах закріплювати перелік, який буде застосовуватися до 

працівників на  конкретному підприємстві, в установі або організації.  

Наведений приклад, на нашу думку, і є проявом оптимального поєднання 

централізованого і локального регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку. Слід звернути увагу на те, що в чинному Кодексі законів про 

працю України згадуються наступні заохочення, які не можна віднести до 

певних видів:  

1) заохочення за успіхи в роботі (ст. 143 КЗпП України); 

2) переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують 

свої трудові обов’язки (ст. 145 КЗпП України); 

3) заохочення за особливі трудові заслуги (ст. 146 КЗпП України). 

Враховуючи викладене, можна стверджувати, що перелік заходів 

заохочення, який міститься в Типових правилах внутрішнього трудового 

розпорядку, що затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці і 

соціальних питань від 20 липня 1984 року № 213, є лише примірним 

орієнтиром для розробки відповідного локального нормативно-правового 

акта на підприємстві, в установі чи організації. Крім того, відсутність на 

підприємстві, в установі та організації правил внутрішнього трудового 

розпорядку або відсутність у таких правилах переліку видів заохочень 

позбавляє власника можливості застосовувати заохочення до працівників.  

На нашу думку, в такому разі заохочення до працівників може 

визначатися в колективному договорі, іншому локальному нормативно-

правовому акті. Крім того, уповноважена особа може застосовувати 

заохочення, які взагалі не закріплені в локальних нормативних актах. Однак 

останнє знаходиться уже поза межами правового регулювання нормами 

трудового права України. 
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 У Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку, що 

затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці і соціальних 

питань від 20 липня 1984 року № 213 [26], визначені такі види заохочень:  

1) оголошення подяки; 

2) видача премії; 

3) нагородження цінним подарунком; 

4) нагородження почесною грамотою; 

5) занесення до Книги пошани, на Дошку пошани. 

Зазначені види заохочень працівників не є вичерпними і на 

підприємстві, в установі та організації можуть бути передбачені і будь-які 

інші заохочення. Допускається одночасне застосування декількох видів 

заохочення до працівника. 

У проекті Трудового кодексу України № 2902 від 22 квітня 2013 року 

загальний підхід до регламентації заохочень працівників залишається без 

змін. У ст. 269 відповідного законопроекту передбачається, що 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. Правилами внутрішнього трудового розпорядку, нормативними 

актами роботодавця можуть встановлюватися інші види заохочень. За 

особливі трудові заслуги працівники можуть бути представлені в 

установленому порядку до нагородження відомчими відзнаками та 

державними нагородами [149]. Отже, в проекті кодифікованого акта все ж  

міститься певний орієнтовний перелік заходів заохочення. 

У науковій літературі до головних принципів заохочення відносять: 1) 

стимулюючий принцип; 2) адресність; 3) правову підставу; 4) добровільність; 

5) двосторонність; 6) соціальність [215, с. 359-361]. 

Принцип стимулювання полягає в тому, що працівнику надається 

гарантована правовими нормами можливість одержати певні блага за 

реалізацію позитивної поведінки у трудовій діяльності. Наприклад, річні 
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преміальні на підприємстві не тільки спонукають працівника до активної 

трудової діяльності шляхом його зацікавленості в досягненні високого 

результату, що заохочується з боку роботодавця, але й опосередковано 

стримують від протиправної поведінки [215, с. 359]. Заохочення через 

відповідну засаду спрямовуються на задоволення інтересів працівника, який, 

сумлінно виконуючи свої трудові обов’язки, потенційно має можливість 

отримати матеріальну або нематеріальну винагороду, а також на задоволення 

інтересів роботодавця, який таким чином отримує високі показники 

продуктивності праці. Крім того, заохочення відіграють і певну обмежуючу 

роль.  

Принцип добровільності полягає в тому, що у особи є право вчиняти 

позитивну поведінку у трудовій діяльності, ніхто не може її примусити так 

діяти, оскільки на працівника не покладається відповідний трудовий 

обов’язок [215, с. 359]. Однак варто звернути увагу на те, що своєрідним 

«примусом» є потенційна можливість отримати від роботодавця матеріальне 

або нематеріальне благо за умови досягнення відповідного результату. 

Під адресністю розуміють загальновизнану корисну  та соціально-

активну поведінку  конкретно обраної особи, а саме її трудову діяльність, 

спрямовану на «перевиконання» працівником своїх безпосередніх трудових 

обов’язків або досягнення ним загальновизнаного трудового корисного 

результату (впровадження особистих інноваційних технологій, професійна 

майстерність та інше) [215, с. 359-360]. Таким чином, застосування 

заохочення носить індивідуально визначений характер, тобто заохочення 

стосується конкретної  особи за виконання чітко визначеної роботи, завдання 

з особливою старанністю та сумлінністю, що призвело до одержання 

позитивного результату.  

Принцип соціальності зводять до того, що 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, 
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якому надається заохочення, й впливає на інших членів колективу 

підприємства, стимулюючи останніх поліпшувати результати своєї праці 

[215, с. 361]. Проте, на нашу думку, зміст соціального принципу полягає в 

іншому. Ведучи мову про публічність визнання результатів трудової 

діяльності працівника шляхом здійснення певних процедур – видання 

нормативного документа, його оприлюднення та інше, мабуть, потрібно 

кваліфікувати його не як соціальність, а як публічність та гласність. Таким 

чином, право роботодавця на застосування заохочення до працівника за 

вчинення позитивної трудової поведінки та досягнення результату при 

виконанні трудових обов’язків  можливо визначити як публічність [216, с. 

191-193]. Однак ми вважаємо, що це буде неправильно, оскільки характерної 

рисою публічності є категорія «обов’язок», а не «право», тому, враховуючи, 

що чинне законодавство не зобов’язує роботодавця заохочувати працівника, 

залишаючи це на його власний розсуд, ми не можемо говорити про 

публічність щодо заохочень. 

Стосовно гласності, то вона дістає свій вираз через відкритість процесу 

застосування засобів заохочення, їх перелік, осіб, які їх мають право 

застосовувати, оголошення конкретних працівників, щодо яких 

застосовуються заохочення, діяння, які стали підставою для їх застосування 

тощо [215, с. 359-360]. Тому гласність виступає досить важливою засадою як 

для працівника, так і для роботодавця, підвищуючи їх авторитет, статус, 

престиж та позитивно впливаючи на атмосферу в колективі, а також на 

відносини між останнім та керівництвом. З приводу соціальності, то, на наше 

переконання, це не принцип заохочень, а характерна риса їх правової 

природи, що пов’язано з призначенням таких засобів. Заохочення виконують 

роль стимулювання працівника шляхом одержання ним матеріальних і 

нематеріальних благ, які спрямовані на примноження добробуту особи, її 

становища тощо. Проте визначити це як принцип не можна, адже ним є 

вихідна засада, на якій базується те чи інше явище, а не одна з ознак мети 

його застосування. 
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Віднесення до ключових  принципів заохочень двосторонності теж не 

можна назвати виправданим. На думку окремих науковців, заходи 

заохочення виражають, насамперед, інтереси тієї сторони, якій надаються 

відповідні матеріальні або нематеріальні (духовні) переваги. Саме це й 

дозволяє стимулювати з їхньою допомогою певну професійно-трудову 

поведінку працівників. Однак ті ж заходи заохочення одночасно 

забезпечують й інтереси іншої сторони, тобто роботодавця. У цьому сенсі 

ціль впровадження системи заохочення вбачається у стимулюванні сторони 

трудових правовідносин до обрання оптимального з точки зору інтересів її 

контрагента варіанта. Для сторін трудових правовідносин корисність 

заохочень, як для працівника, так і для роботодавця, пов’язана з тим, що вони 

поєднують різні інтереси, гармонізують їх, задовольняючи сприятливими 

наслідками [215, с. 361]. Проте визнати двосторонність принципом не можна, 

адже це ознака заохочень. 

На нашу думку, до принципів заохочення потрібно віднести 

еквівалентність (відповідність), що виражається в застосуванні заходів 

заохочення, які відповідають заслугам працівника у трудовій діяльності. 

Дане співвідношення має оціночний характер, але в будь-якому разі не 

можна використовувати заохочення за незначні досягнення при виконанні 

трудових обов’язків, які однозначно, тобто очевидно для всіх суб’єктів, є 

неспівмірними з успіхами особи, оскільки в такому разі порушується ієрархія 

засобів заохочення як певної системи, підривається авторитет заохочень як 

стимулюючого чинника тощо. 

До засад засобів заохочення потрібно віднести і обґрунтованість. Її 

сутність полягає в тому, що заохочення має застосовуватися не просто за 

виконання працівником своїх трудових обов’язків, а за дійсно старанні, 

сумлінні, відповідальні діяння, які виражаються в досягненні значних 

результатів, реалізації важливого завдання, роботі, що виконується на 

високому рівні протягом тривалого часу, а при її виконанні вдало 
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застосовано організаторські здібності тощо. Отже, заохочення особи настає 

лише за очевидно заслужені успіхи у трудовій діяльності. 

Враховуючи вищевикладене, ми вважаємо, що принципи заохочення 

працівників за сумлінну працю варто поділити на дві групи залежно від 

значення при  їх застосуванні: 

1) основні, які мають в обов’язковому порядку братися до уваги при 

прийнятті рішення про застосування заохочення, а саме: а) принцип 

стимулювання праці; б) принцип індивідуальності; в) принцип 

добровільності; г) принцип гласності; ґ) принцип еквівалентності; д) принцип 

обґрунтованості; 

2) додаткові (допоміжні), які відіграють другорядну роль при прийнятті 

рішення про застосування заохочення до працівника: а) принцип 

ефективності; б)  принцип доцільності; в) принцип різноманітності. 

Наступним способом забезпечення внутрішнього трудового розпорядку 

є юридична відповідальність за порушення у галузі внутрішнього трудового 

розпорядку (дисциплінарна і матеріальна відповідальність працівників). 

Ведучи мову про дисциплінарну відповідальність, слід вказати, що дана 

проблематика завжди була актуальною і в юридичній науці, і в юридичній 

практиці. Слід звернути увагу на те, що в доктрині є спірним питання щодо 

співвідношення внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни. 

Стосовно цього питання існує два підходи, суть яких полягає в наступному: 

1) трудова дисципліна є ширшим поняттям і включає внутрішній 

трудовий розпорядок; 

2) ширшим є поняття внутрішній трудовий розпорядок і воно включає 

трудову дисципліну. 

На нашу думку, трудова дисципліна – це елемент внутрішнього 

трудового розпорядку, який охоплюється поняттям стимулювання праці 

поряд із заохоченнями. Прихильники протилежного погляду в основному 

аргументують свою позицію тим, що норми про внутрішній трудовий 

розпорядок містяться в главі Х «Трудова дисципліна» Кодексу законів про 
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працю України. Однак таке обгрунтування з наукової точки зору є занадто 

слабким, а особливо з огляду на те, що в проектах Трудового кодексу 

України норми про трудову дисципліну вже містяться в главі, яка присвячена 

внутрішньому трудовому розпорядку. 

У загальнотеоретичному значенні під дисципліною розуміють  

обов’язкове для всіх членів колективу підпорядкування встановленому 

порядку або правилам, тобто своєчасне та належне виконання прав і 

обов’язків. Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях 

забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов 

для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, 

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

У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень 

трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які 

несумлінно виконують трудові обов’язки. Щодо окремих несумлінних 

працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і 

громадського впливу [9]. 

Для дисципліни притаманні наступні ознаки: 

1) наявність об’єктивного характеру, що викликає необхідність 

упорядкування спільної діяльності учасників суспільних відносин; 

2) прояв як у системі встановлених правових приписів, так і у 

фактичному їх виконанні; 

3) встановлений нормами права порядок взаємовідносин у будь-якому 

інституційно-організаторському утворенні [217, с. 357]. 

Отже, трудова дисципліна – це належне виконання працівником 

покладених на нього обов’язків шляхом точного, свідомого і добросовісного 

ставлення до процесу праці на підприємстві, установі або організації. За 

порушення дисципліни може наставати юридична відповідальність – 

дисциплінарна. Підставою для притягнення до дисциплінарної 

відповідальності є вчинення працівником дисциплінарного проступку [11, с. 

585]. Слід зазначити, що чинний Кодекс законів про працю не містить 
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визначення даного поняття. Дисциплінарним проступком визнається винне 

невиконання або неналежне виконання працівником покладених на нього 

законодавством про працю, колективним і трудовим договорами трудових 

обов’язків [169, с. 266]. По-іншому дане питання вирішується в проекті 

Трудового кодексу України № 2902 від 22 квітня 2013 року. Так,  в ст. 399 

Проекту передбачається, що порушення працівником своїх обов’язків 

(дисциплінарний проступок), визначених трудовим законодавством, 

колективним і трудовим договорами, є підставою для притягнення його до 

дисциплінарної відповідальності. У разі вчинення дисциплінарного 

проступку працівник може бути притягнений до дисциплінарної 

відповідальності і в тому випадку, якщо внаслідок вчинення такого 

проступку не настали реальні негативні наслідки [149]. 

Позитивно можна відзначити і те, що в проекті Трудового кодексу 

закріплюється необхідність наявності вини у діяннях працівника, що 

однозначно посилює можливості його захисту від незаконного притягнення 

до відповідальності. У ч. 3 ст. 399 цього документа зазначається, 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 [149]. Наведена новела законодавця сприятиме 

посиленню можливостей щодо захисту трудових прав працівників, зокрема у 

випадку недобросовісних дій з боку роботодавця. 

Як і будь-яке правопорушення, дисциплінарний проступок 

характеризується наявністю обов’язкових елементів його складу, до яких 

належать: 

1) суб’єкт; 

2) об’єкт; 

3) суб’єктивна сторона; 
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4) об’єктивна сторона [11, с. 585]. 

Суб’єкт як елемент складу дисциплінарного проступку 

характеризується наступним. У першу чергу, це деліктоздатність, тобто 

здатність особисто нести відповідальність за порушення трудових обов’язків, 

яка є складовою праводієздатності особи. Трудова праводієздатність за 

загальним правилом настає з 16 років, у певних випадках – з 15 років, а учнів 

– з 14 років [9].                                       

Об’єктом дисциплінарного проступку є внутрішній трудовий 

розпорядок організації [11, с. 585]. Протиправна поведінки працівника 

полягає у порушенні трудових обов’язків, покладених на нього трудовим 

договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку, спеціальних 

законодавчих актів, посадових інструкцій, а також у порушенні або 

невиконанні наказів і розпоряджень роботодавця. Так, запізнення на роботу, 

поява на роботі в нетверезому стані кваліфікується як протиправна 

поведінка. 

Суб’єктивну сторону дисциплінарного проступку характеризує вина 

працівника, яка виражає психічне ставлення працівника до своїх 

протиправних дій та їх шкідливих наслідків [11, с. 585]. Вина може 

виражатися у формі: 

1) умислу (прямого або опосередкованого); 

2) необережності.  

Умисна вина виражається в тому, що особа усвідомлювала 

протиправність свого діяння, передбачала його шкідливі наслідки й бажала 

або свідомо допускала їх настання.  Необережність як форма вини означає, 

що особа усвідомлювала протиправність своєї поведінки, передбачала її 

шкідливі наслідки, проте легковажно розраховувала на їх відвернення або не 

передбачала, хоча повинна була їх передбачити [11, с. 585].  

Якщо працівник неналежно виконує свою роботу внаслідок 

недостатньої кваліфікації або відсутності відповідних умов для її виконання, 

або коли працівник не міг належно виконати роботу у зв’язку з тим, що 
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роботодавець не створив для цього належних умов праці, то він не може бути 

визнаний винним. Слід відзначити, що для дисциплінарного правопорушення 

найбільш характерною є вина  у формі необережності [11, с. 585]. 

Об’єктивна сторона дисциплінарного проступку полягає у шкідливих 

наслідках та причинному  зв’язку між ними і дією (бездіяльністю) 

порушника трудової дисципліни [11, с. 585]. Дисциплінарним проступком 

визнається невиконання саме трудових обов’язків. Згідно із загальним 

правилом невиконання громадських доручень, моральних, етичних правил 

поведінки, не пов’язаних з виконанням трудової функції, не може викликати 

застосування юридичної відповідальності. Порушення трудової дисципліни 

вважається таким за умови, що воно сталося в робочий час, а для працівників 

з ненормованим робочим днем увесь час перебування на робочому місці та 

на території підприємства вважається робочим часом.  

Для окремих категорій працівників поняття дисциплінарного 

проступку розширюється через особливий характер виконуваних обов’язків 

за рахунок включення проступків, несумісних із займаною посадою. 

Наприклад, до таких категорій належать прокурор, суддя. Невиконання 

працівником трудових обов’язків через незалежні від нього причини не може 

розглядатися як порушення трудової дисципліни.  

Обов’язки працівників закріплені в ст. 139 Кодексу законів про працю 

України та правилах внутрішнього трудового розпорядку. Наприклад, 

працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно 

виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, 

додержуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних 

актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким 

укладено трудовий договір. Саме за невиконання або неналежне виконання 

працівником з його вини трудових обов’язків, які встановлені у 

вищеназваних актах, і може наставати дисциплінарна відповідальність [9]. 

Дисциплінарна відповідальність може бути двох видів: 

1) загальною; 
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2) спеціальною [217, с. 357].  

Загальна дисциплінарна відповідальність настає на підставі норм 

Кодексу законів про працю і правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Вона поширюється на переважну більшість працюючих, включаючи 

сезонних і тимчасових працівників, на яких не поширюється дія статутів і 

положень про дисципліну та інших спеціальних положень [217, с. 357].  

Відповідно до ст. 147 Кодексу законів про працю за порушення 

трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з 

таких заходів стягнення: 

1) догана; 

2) звільнення [9]. 

У проекті Трудового кодексу України № 2902 від 22 квітня 2013 року 

перелік стягнень розширено, так ст. 400 законопроекту передбачено, що 

дисциплінарними стягненнями, які застосовуються до працівників за 

вчинення ними дисциплінарних проступків, є: 

1) зауваження; 

2) догана; 

3) звільнення [149]. 

Крім того, в ньому зазначено, що не допускається застосування 

дисциплінарних стягнень, не передбачених кодексом та законами. Таке 

рішення можна відзначити як позитивне, оскільки, якщо порушення 

дисципліни незначне, то застосування догани є занадто тяжким покаранням 

для працівника. 

Щодо спеціальної дисциплінарної відповідальності, то її несуть 

працівники, на яких поширюється дія статутів і положень про дисципліну. 

Вони визначають сферу їх дії, загальні обов’язки, заходи дисциплінарного 

стягнення і коло осіб, які можуть їх застосувати, порядок накладення і 

оскарження стягнень. Наприклад, відповідно до ст. 49 Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [221], на прокурора можуть бути 

накладені такі дисциплінарні стягнення: 
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1) догана; 

2) заборона на строк до одного року на переведення до органу 

прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі 

прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім Генерального 

прокурора); 

3) звільнення з посади в органах прокуратури. 

Таким чином, спеціальна дисциплінарна відповідальність включає 

більш жорсткі санкції за порушення трудової дисципліни, що пояснюється 

підвищеними вимогами до діяльності відповідної категорії осіб, їх 

професійної підготовки тощо. 

Ще одним елементом, який належить до такого способу забезпечення 

внутрішнього трудового розпорядку як притягнення до негативної 

юридичної відповідальності, є настання матеріальної (майнової) 

відповідальності працівника. Названий вид відповідальності досить часто 

визначають як трудову відповідальність, оскільки вона настає лише за 

порушення, які складаються в галузі трудових правовідносин. Однак з таким 

твердженням складно погодитися, адже і дисциплінарна відповідальність 

настає за порушення у сфері трудових правовідносин, а тому і її слід 

визначати як трудову відповідальність. 

У теорії трудового права існують різні підходи до визначення категорії 

«майнова (матеріальна) відповідальність». На думку В.І. Щербини, під нею 

варто розуміти передбачену нормами трудового законодавства необхідність 

для однієї із сторін трудових правовідносин відшкодувати майнову шкоду (а 

в деяких випадках і моральну), заподіяну іншій стороні внаслідок 

неналежного виконання своїх трудових обов’язків [219, с. 151]. Також даний 

вид відповідальності визначається як обов’язок однієї сторони трудового 

договору – працівника або власника (уповноваженого ним органу) – 

відшкодувати іншій стороні шкоду, завдану внаслідок винного, 

протиправного невиконання або неналежного виконання трудових 

обов’язків, у встановленому законом порядку і розмірах [220, с. 88].  
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Наведені визначення, а також інші, які запропоновані в спеціальній 

юридичній літературі, відображають правову природу матеріальної 

відповідальності у сфері трудових правовідносин. 

Чинне трудове законодавство України передбачає наступні види 

матеріальної відповідальності: 

1) обмежену – працівник відповідає за пряму дійсну шкоду, яка завдана 

ним, але в розмірі, що не перевищує його середній місячний заробіток; 

2) повну –  працівник відповідає за пряму дійсну шкоду, яка завдана 

ним, без обмеження відповідальності середньомісячним заробітком; 

3) підвищену –  працівник відповідає за пряму дійсну шкоду, але 

збільшену у певному кратному обчисленні. 

 Таким чином, під матеріальною (майновою) відповідальністю  слід 

розуміти вид негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності, за 

якою працівник повинен зазнати негативних наслідків майнового характеру у 

передбаченому розмірі за вчинення правопорушення в галузі внутрішнього 

трудового розпорядку, яким роботодавцю завдано майнової шкоди.  

Отже, беручи до уваги вищевикладене, можна зробити висновок, що 

забезпечити виконання працівниками вимог внутрішнього трудового 

розпорядку можливо лише за допомогою комплексного підходу до 

вирішення даного питання. Тобто необхідно застосовувати цілу низку 

різноманітних засобів, методів, щоб забезпечити належне функціонування 

процесу праці. Ключове місце серед них займає юридична відповідальність, 

яка дістає вираження у двох аспектах: позитивному і негативному – 

профілактиці правопорушень у галузі внутрішнього трудового розпорядку та 

застосуванні примусових негативних наслідків за вчинені правопорушення. 

До першого належить стимулювання працівників, яке проявляється в 

застосуванні заохочень за здійснення позитивної трудової поведінки, а до 

другого –  притягнення до відповідальності у разі негативної поведінки 

працівника. Лише при застосуванні обох з названих способів можна 

забезпечити стабільність відносин у даній галузі. 
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Однак чинне трудове законодавство має суттєві недоліки як в частині 

застосування заохочень, так і в частині притягнення до юридичної 

відповідальності. У проекті Трудового кодексу України  № 2902 від 22 квітня 

2013 року багато з них ліквідовуються, тому найшвидше прийняття 

названого законодавчого акта сприятиме захисту прав та інтересів і 

працівника, і роботодавця. 

 

2.4 Форми правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку 

 

Права і обов’язки працівника і роботодавця, режим робочого часу і 

відпочинку, процедура притягнення до відповідальності за правопорушення 

під час процесу праці та інші питання завжди викликали інтерес в учасників 

трудових правовідносин та зберігають свою актуальність і на сьогодні. 

Названа вище проблематика охоплюється поняттям «внутрішній трудовий 

розпорядок», тобто порядком взаємодії між працівниками і роботодавцями 

на конкретному підприємстві, в установі або організації під час здійснення 

процесу праці. Внутрішній трудовий розпорядок є об’єктивно існуючою 

категорією, що складається в галузі трудових правовідносин, тобто правовим 

явищем, яке має свої ознаки, функції, завдання тощо. Воно регулюється 

різними правовими способами, зокрема централізованим і локальним 

рівнями регулювання, його дотримання забезпечується різними засобами, у 

тому числі застосуванням юридичної відповідальності. 

Таким чином, дане правове явище характеризується зовнішньою 

формою свого виразу, за допомогою чого воно, будучи джерелом права, 

здатне упорядковувати ті суспільні відносини, на які мають регулюючий 

вплив його правові норми. Тому виникає необхідність розглянути більш 

глибоко і детально проблематику форм зовнішнього виразу внутрішнього 

трудового розпорядку. 
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Під формою права розуміють певну нормативну форму, в межах якої 

владний суб’єкт визначає своє волевиявлення з метою регулювання 

суспільних відносин, тобто це спосіб вираження  або зовнішнє оформлення 

змісту загальнообов’язкових правил поведінки, що встановлюються 

(санкціонуються) державою або є загальновизнаними у суспільстві [222, с. 

50]. Таким чином, форма права виступає джерелом вираження права. 

Проблема співвідношення категорій «джерело права» і «форма права» є 

однією з найдавніших наукових дискусій у доктрині права, що обумовлено 

різним трактуванням того, яке з названих понять надає певному правилу 

поведінки значення норми права. Аналіз вітчизняної та зарубіжної 

спеціальної наукової літератури свідчить, що в переважній більшості 

випадків панівною є теорія тотожності (синонімічності) категорій «джерело 

права» і «форма права», відповідно до якої названі поняття визначають як 

зовнішнє вираження права [223, с. 145-149]. Таким чином, джерелом 

(формою) права є зовнішній вияв нормативних приписів, який забезпечує 

йому загальнообов’язковий характер. В юридичній літературі до них 

відносять: 1) нормативно-правовий акт; 2) нормативно-правовий договір; 3) 

правовий прецедент; 4) інтерпретаційно-правовий акт; 5) правові принципи; 

6) правову доктрину; 7) правовий звичай; 8) міжнародно-правові акти [222, с. 

50-51]. 

З викладено випливає, що у формах (джерелах) права встановлюються, 

виражаються та закріплюються правила поведінки суб’єктів відповідних 

суспільних відносин. Крім того, в межах даного поняття можливо 

виокремити два елементи: спосіб вираження правових норм як результат 

правотворчості та спосіб вираження правових норм як безпосередньо сам 

процес правотворчої діяльності компетентних суб’єктів. 

Стосовно форм (джерел) трудового права, зокрема і внутрішнього 

трудового розпорядку, то до їх характерних рис відносять: 
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1) формальну визначеність – конкретне, чітке оформлення правових 

приписів, вираження їх  зовнішньої форми  з указівкою на відповідні права, 

обов’язки, наслідки невиконання; 

2) загальнообов’язковість – незаперечність правових положень, 

беззаперечність здійснення з боку всіх суб’єктів права, гарантією чого 

виступають судові та інші державні органи, оскільки  за правовою нормою 

стоїть держава з її можливістю застосування примусу; 

3)  загальновідомість – інформування про зміст правил поведінки, 

сферу й межу дії відповідно до встановлення порядку оприлюднення 

правових приписів, доведення їх до змісту конкретних адресатів; 

4) внутрішню структурованість – сукупність стійких зв’язків джерел 

права, яка забезпечує їх цілісність, а також відповідну організацію правових 

положень, їх компонування [11, с. 48].   

Вищеназвані особливості форм (джерел) трудового права 

характеризують і  форми (джерела) правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку в Україні, однак останні мають і власні особливості. 

Тому до основних рис форм  (джерел) внутрішнього трудового розпорядку 

потрібно віднести наступні: 

1) системність – всі форми (джерела) розташовані за певною ієрархією і 

знаходяться між собою в тісному зв’язку та взаємодії, що і забезпечує їх 

регулюючий вплив; 

2) особливий порядок їх прийняття – відмінна процедура прийняття 

нормативних актів централізованого і локального рівня; 

3) специфіка суб’єктів правотворчості – держава, її компетентні органи, 

роботодавці тощо; 

4)  нормативний характер приписів – закріплення загальних і 

обов’язкових для всіх суб’єктів відносин, що виникають у сфері 

внутрішнього трудового розпорядку, правил поведінки; 
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5) особливості способів забезпечення нормативних приписів, які 

містяться в таких формах (джерелах) – настання позитивної або негативної 

юридичної відповідальності. 

Отже, з урахуванням наведеного вище під формами (джерелами) 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку слід розуміти 

систему нормативних актів загального та локального характеру, які 

приймаються уповноваженими суб’єктами у встановленому порядку та які 

містять нормативні приписи, що забезпечуються можливістю застосування 

юридичної відповідальності. 

У юридичній літературі пропонуються різні підходи до класифікації 

форм (джерел) правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

Відповідно до одного з них вони поділяються за такими критеріями: 

1. За суб’єктом видання: 

1) ті, що приймаються Верховною Радою України; 

2) ті, що приймаються Президентом України; 

3) ті, що приймаються  центральними органам виконавчої влади; 

4) ті, що приймаються роботодавцем; 

5) ті, що приймаються за погодженням з трудовим колективом. 

2. За терміном дії: 

1) постійно діючі; 

2) тимчасово діючі. 

3. За колом осіб, на які поширюються їх дія: 

1) акти загального призначення; 

2) акти спеціального призначення [11, с. 568]. 

До першої групи можна віднести Кодекс законів про працю України,  

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку, тобто ті нормативні 

документи, дія яких має загальний характер і поширюється на всіх найманих 

працівників. Стосовно спеціальних актів, то вони містять особливості, що 

враховують специфіку галузей господарства і управління, діяльності і певної 

категорії працівників тощо – статути, положення про дисципліну.  
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В.М. Смірнов, розглядаючи внутрішній трудовий розпорядок як 

об’єктивну сторону дисципліни праці, переконливо доводив, що за ступенем 

конкретності врахування реальних умов застосування праці усі акти, які 

регулюють цю сферу суспільних відносин, поділяють, на три групи: 

1) нормативні акти загального значення, що регулюють відносини між 

усіма суб’єктами трудового права незалежно від конкретних умов. Вони 

містять положення, що не можуть бути змінені чи уточнені в галузевих і тим 

паче місцевих нормативних актах, якщо інше не передбачено законом; 

2) нормативні акти галузевого значення, що регулюють відносини 

суб’єктів трудового права у відповідній галузі народного господарства чи 

діяльності держави (охорона здоров’я, освіта тощо); 

3) локальні нормативні акти місцевого значення, що діють у межах 

конкретного підприємства (установи) і максимально враховують виробничі 

та соціальні умови організації праці [224, с. 39-40]. 

Однак, на наше переконання, із таким підходом погодитися не можна, 

адже він більше характеризує види правил внутрішнього трудового 

розпорядку, ніж нормативно-правову базу внутрішнього трудового 

розпорядку, а ці категорії не є тотожними. Таким чином, наведені вище 

форми правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку не 

враховують особливостей трудових правовідносин, які виникають на 

підприємстві, в установі або організації, особливостей способів правового 

регулювання, забезпечення внутрішнього трудового розпорядку, а тому, ми 

вважаємо, що відповідні правові форми слід класифікувати за критерієм 

державного втручання в галузь внутрішнього трудового розпорядку, а саме: 

1) акти централізованого рівня; 

2) акти локального рівня. 

На централізованому рівні відносини щодо внутрішнього трудового 

розпорядку регулюються нормами Кодексу законів про працю та інших 

законодавчих і підзаконних актів, якими затверджено різні статути, 

положення про дисципліну тощо. На локальному рівні відповідні норми 
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містяться у локальних нормативно-правових актах, зокрема правилах 

внутрішнього трудового розпорядку, які мають бути на кожному 

підприємстві, в установі та організації, колективних договорах та в інших 

актах. 

 Форми правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку  

на централізованому рівні мають обмежений характер. Наприклад, окремі 

положення містяться в главі Х Кодексу законів про працю України «Трудова 

дисципліна». Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, 

організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або 

уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником) на основі типових правил. У 

деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників 

діють статути і положення про дисципліну. До працівників підприємств, 

установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що 

містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього 

трудового розпорядку [9].  

Питання, що пов’язані з дисципліною праці, дістають на 

централізованому рівні ширшого врегулювання. Так, Кодекс законів про 

працю України встановлює види дисциплінарних стягнень, визначає осіб, які 

уповноважені їх застосовувати, строк, протягом якого вони можуть бути 

застосовані, порядок застосування тощо. 

Аналіз норм, присвячений заохоченням працівників і їх 

стимулюванню, свідчить, що з даного приводу законодавець залишає 

набагато ширші можливості для локального регулювання. Так, Кодекс 

законів про працю України лише передбачає, що до працівників підприємств, 

установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, які 

містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього 

трудового розпорядку. Заохочення застосовуються власником або 

уповноваженим ним органом разом або за погодженням з виборним органом 
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первинної профспілкової організації (профспілковим представником) 

підприємства, установи, організації [9]. 

З викладеного випливає, що на центральному рівні містяться лише 

ключові положення про внутрішній трудовий розпорядок, які спрямовані на 

забезпечення мінімального обсягу гарантій для працівника та роботодавця і 

мають діставати подальший розвиток уже на локальному рівні. Такий підхід 

зберігається і в проектах Трудових кодексів України, зокрема у 

законопроекті №  2902 від 22 квітня 2013 року [149], де правилам 

внутрішнього трудового розпорядку надається ще більшого значення. 

Щодо форм правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку іншими актами, то мова йде про акти, які присвячені окремим 

категоріям працівників. Чинне законодавство не встановлює будь-яких 

критеріїв чи інших ознак, на основі яких вимагається приймати такі статути, 

положення тощо. На сьогодні, наприклад, діють такі спеціальні акти: на 

залізничному транспорті діє Положення про дисципліну працівників 

залізничного транспорту, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів 

від 26 січня 1993 року № 55 [138], у гірничій галузі  діє Положення про 

дисциплінарну відповідальність працівників гірничих підприємств, яке 

затверджено постановою Кабінету Міністрів від 13 березня 2002 року № 294 

[204], на прокурорсько-слідчих працівників поширюється дія Закону України 

«Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [221].  Такі акти мають на меті 

врахування особливостей сфери праці відповідної галузі господарства або 

управління, правового становища відповідної категорії працівників тощо, що 

обумовлено неможливістю застосування в такому разі загальних положень. 

Однак застосування таких спеціальних актів має обмежений характер, 

оскільки за колом осіб вони діють на незначну кількість працівників. 

Беручи до уваги той факт, що на сьогодні в правовому регулюванні 

внутрішнього трудового розпорядку більші акценти робляться на локальному 

нормативно-правовому регулюванні, його слід розглянути більш детально. 
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Зараз ще зберігають чинність Типові правила внутрішнього трудового 

розпорядку, що затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці і 

соціальних питань від 20 липня 1984 року № 213 [231]. Таким чином, 

протягом тривалого часу в Україні діє радянський нормативно-правовий акт, 

який вже не відповідає потребам сучасності. Дані правила носять характер 

типових, тому учасники трудових відносин повинні у правилах внутрішнього 

трудового розпорядку відображати їх умови, однак мають право розвивати і 

конкретизувати їх положення. В юридичній літературі вказується на 

необхідність ухвалення правил внутрішнього трудового розпорядку як 

обов’язку роботодавця. Оскільки саме ці правила регулюють внутрішній 

трудовий розпорядок на підприємстві, в установі, організації, то їх 

відсутність означатиме фактичне позбавлення такої дуже важливої ланки 

суспільно-трудових відносин, які є складовою відносин найманої праці, 

необхідної правової регламентації [150, с. 13]. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку – центральний 

нормативний документ, який регулює  наступні питання: 1) організацію 

праці, умови перебування на території підприємства, установи або 

організації; 2) порядок прийняття і звільнення з роботи працівників; 3) 

основні права і обов’язки працівників; 4) робочий час і час відпочинку; 5) 

види заохочень, порядок і підстави їх застосування; 6) порядок притягнення 

до відповідальності [11, с. 568]. 

Отже, на сьогодні основним документом, яким здійснюється правова 

регламентація внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в 

установі або організації, є правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Однак уданому контексті існують певні проблеми, а саме: застарілість 

Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, їх невідповідність 

реаліям сучасності; відсутність на багатьох підприємствах таких правил. 

Тому, на нашу думку, варто в проекті Трудового кодексу України як додаток 

до кодифікованого акта закріпити Модельні правила внутрішнього трудового 

розпорядку, які б регламентували відносини між працівниками і 
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роботодавцями (як юридичними особами, так і фізичними особами, які 

використовують найману працю), та передбачити юридичну відповідальність 

(адміністративну або кримінальну) за відсутність у роботодавця (юридичної 

особи або фізичної особи, яка використовують найману працю) правил 

внутрішнього трудового розпорядку.  

На наше переконання, за умови, що коли існують трудові відносини 

хоча б з одним працівником, то у роботодавця в обов’язковому порядку 

мають бути правила внутрішнього трудового розпорядку, тобто він має діяти 

або на основі Модельних правил, або розробити власні. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку діляться на такі: типові; 

галузеві; місцеві. Сучасний стан форм (джерел) правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку можна охарактеризувати наступним 

чином: 1) застарілість відповідних форм; 2) невідповідність таких форм 

вимогам сучасності; 3) наявність значної кількості прогалин і проблем; 4) 

недосконалість системи таких форм, що не дозволяє визначити, за яким 

принципом приймаються спеціальні акти у певних галузях господарства і 

управління; 5) відсутність відповідальності за неприйняття актів локального 

рівня; 6) декларативність багатьох приписів таких форм (джерел); 7) слабка 

юридична техніка. 

Отже, правове регулювання щодо змісту правил внутрішнього 

трудового розпорядку в основному складається з актів Союзу СРСР, які 

продовжують діяти лише  в частині, що не суперечить чинному 

законодавству України. Так, в Україні продовжують діяти Типові правила 

внутрішнього трудового розпорядку, які є основою для розроблення правил 

внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в установі, організації, 

а також органах державної влади, але в частині, що відповідає законодавству 

нашої держави. 
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Висновки до Розділу 2 

 

1. Визначені ключові ознаки структури внутрішнього трудового 

розпорядку: 1) вона об’єктивно існує; 2) включає складові елементи – 

структурні одиниці, які знаходяться між собою в тісному взаємному зв’язку; 

3) є впорядкованою системою і побудована за певними правилами; 4) її 

складовими є різноманітні юридичні засоби, принципи, форми та явища, за 

допомогою яких забезпечується регулюючий вплив на відповідні суспільні 

відносини; 5) виникає у сфері правового регулювання процесу праці на 

локальному (місцевому) рівні, тобто на конкретному підприємстві, в установі 

або організації.  

2. Визначено, що до елементів внутрішнього трудового розпорядку 

належать: 1) порядок організації праці на конкретному підприємстві, в 

установі та організації; 2) права та обов’язки працівників  і  роботодавців; 3) 

робочий час та час відпочинку працівників; 4) юридична відповідальність у 

сфері внутрішнього трудового розпорядку. 

3. Удосконалено науково-теоретичну базу щодо питання способів 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку на 

централізованому і локальному рівнях. Сформульовано доктринальне 

поняття «локальне регулювання», під яким слід розуміти самостійний вид 

правового регулювання, який на конкретному підприємстві, в установі або 

організації здійснює регулюючий вплив за допомогою правових засобів і 

способів на трудові відносини в процесі праці. Надано доктринальне 

розуміння категорії «централізоване правове регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку», яке трактується як закріплення у законодавчих і 

підзаконних нормативно-правових актах загальнообов’язкових правил 

поведінки, які мають загальний характер і поширюються на широке коло 

працівників або на окремі категорії працівників з метою встановлення 

мінімального рівня гарантій захисту прав та інтересів працівника і 
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роботодавця у галузі праці, що дістають подальшого розвитку на рівні 

локального регулювання. 

4. Надано доктринальне визначення способів забезпечення 

внутрішнього трудового розпорядку як системи передбачених правовими 

нормами засобів, які спрямовані на гарантування дотримання внутрішнього 

трудового розпорядку та застосовуються роботодавцем щодо працівників з 

метою запобігання порушенням та притягненню до відповідальності за 

вчинені правопорушення у сфері внутрішнього трудового розпорядку на 

підприємстві, в установі або організації. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ В УКРАЇНІ 

 

3.1 Механізм правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку 

Поряд із закріпленням у Конституції України права на працю,  яке 

визначається  як право вільного вибору роботи для  заробітку коштів на 

власне життя [1, с. 43], законодавець деталізував особливості їх реалізації у 

правилах внутрішнього трудового розпорядку. Механізм правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку являє собою сукупність 

юридичних засобів, що використовуються для реалізації та застосування 

норм внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах, в установах, 

організаціях.  Механізмом, що регулює внутрішній трудовий розпорядок є 

трудові права працівників,  перш за все  конституційні. Ефективна реалізація 

нормативно-правових актів та нормативних приписів покликана 

забезпечувати початок, розвиток та закінчення трудових та пов’язаних  з 

ними відносин, а також передбачає існування правового механізму реалізації 

закону про працю, мета якого полягає в забезпеченні сторонами трудових 

правовідносин відповідного виконання завдань. 

Особливим чинником механізму правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку є визначена законом його структура. Важливість 

піднятої проблематики полягає в тому, що в залежності від сфери народного 

господарства  структуру  механізму правового регулювання можуть 

встановлювати й інші нормативні-правові акти, що й визначає особливі  

права та обов’язки працівників. Тому дослідження структури механізму 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку є актуальним 

для встновлення чіткої ієрархії юридичних засобів забезпечення прав 

працівників. 
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В умовах бурхливого розвитку ринкової економіки і нових форм 

господарювання дослідження структури механізму правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку набуває надзвичайної актуальності, це, 

зокрема, зумовлено ратифікацією Верховною Радою України Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом та подальшою імплементацією 

європейських стандартів у всіх сферах української економіки, зокрема 

трудової. 

Частина вчених визначають таку правову категорію як «механізм 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку», трактуючи її в 

значенні  встановлених законом правових норм, що детально регламентують 

шляхи реалізації  матеріальних норм права, які входять до предмета 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні  [225, с. 229-

232]. Механізмом правового регулювання називають систему юридичних 

засобів, способів, за допомогою яких загальнообов’язковість  права 

переходить у впорядкованість суспільних відносин, задовольняючи інтереси 

суб’єктів права, встановлюючи та забезпечуючи правопорядок [226, с. 498]. 

У загальному вигляді під механізмом правового регулювання варто розуміти 

систему правових засобів, за допомогою яких забезпечується результативний 

юридичний контроль над суспільними відносинами [226, с. 498].   

   Правове регулювання та механізм його здійснення є  одним із основних 

способів реалізації державно-правових функцій в суспільстві. Для держави є 

важливим правильне визначення та розуміння даного поняття, оскільки від 

цього напряму залежить стан суспільних відносин та  життєдіяльність   

суспільства в цілому.  

Розуміння поняття «правове регулювання», а також його механізму в 

межах правовідносин являє собою важливу загальнотеоретичну категорію. 

Ця категорія дозволяє не лише згрупувати явища правової сфери, пов’язаної 

з вирішенням життєвих ситуацій, представити їх цілісність, а й водночас 

відобразити їх у функціональному, системному вигляді, висвітлити особливі 

функції, котрі мають вплив на ті чи інші правові явища в системі права, 
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вказуючи на їх зв’язок між собою та взаємодію[226, с. 364-365]. Зокрема 

такими правовими явищами є порядок прийняття рішення службовими 

особами та органами державної влади, їх компетенція та межі діяльності. Це 

досить важливо в умовах руху по шляху до правової держави.    

   Первинними структурними частинами механізму правового 

регулювання є: нормативно-правові акти, які встановлюють загальні правила 

поведінки людей, діяльності органів управління; персоналізовані акти, що, 

базуючись на нормах права, встановлюють обов’язки конкретних учасників 

правовідносин. Варто зазначити, що вперше термін «механізм правового 

регулювання» в юридичній літературі було запропоновано  професором С.С. 

Алексєєвим, який визначив, що  «механізмом правового регулювання слід 

розуміти  як  взяту в цілому всю сукупність правових засобів, за допомогою 

яких можливе забезпечення правового впливу  на суспільні відносини» [227, 

с. 222]. Звичайно, приведена дефініція є дещо загальною  та не зовсім 

функціональною, адже механізм правового регулювання включає в себе чітку 

систему засобів та способів здійснення впливу на визначені суспільні 

відносини, що здійснюються для забезпечення основної мети – реалізації 

матеріальних норм права.  

В.М. Хропанюк визначає поняття механізму правового регулювання у 

формі системи  юридичних  засобів, за допомогою яких упорядкованість 

суспільних відносин здійснюється відповідно до цілей і завдань правової 

держави [228, с. 341-342].  Дане формулювання є ключовим для 

функціонування правової держави, тобто держави, де право та людина 

визнаються найвищою цінністю. Тому, це визначення є актуальним і в 

Україні, де в Конституції України вказано, що Україна є правовою державою. 

Механізм правового регулювання являє собою діяльність, «роботу» 

структурних частин системи правового регулювання, орієнтовану на 

суспільно корисний результат, що проявляється у застосуванні правових 

норм на практиці. Також він зобов’язаний розглядатись в поєднанні і 

взаємодії всіх його складових частин як системна категорія. Термін 
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«механізм правового регулювання» створює  можливість систематизувати 

правові засоби юридичного впливу на суспільно-правові  відносини, 

визначаючи місце та роль того чи іншого правового засобу у житті 

суспільства [229, с. 12-13]. Таким чином, «механізм правового 

регулювання» – поняття комплексне, що включає в себе багаторівневу 

систему  правових засобів, які в поєднанні між собою дають бажаний 

результат – ефективне забезпечення трудових прав працівника при реалізації 

конституційно задекларованого права на працю.  

Авторський колектив підручника із загальної теорії держави та права за 

редакцією В.В. Копєйчикова визначає механізм правового регулювання  як 

сукупність юридичних засобів, за допомогою яких поведінка суб’єктів 

суспільних відносин приводиться у відповідність до вимог і дозволів, що  

мають місце в правових нормах [230, с. 220]. У даному випадку механізм 

правового регулювання виступає своєрідним стимулом, який застосовується 

до суб’єктів  суспільних відносин, що визначає правильну модель поведінки, 

у випадку порушення якої наступають негативні наслідки. Цієї думки 

дотримується також і А.В. Малько, визначаючи механізм правового 

регулювання у формі системи правових засобів, організованих найбільш 

послідовним чином [232, с. 625].        

  Узагальнюючи наявні дефініції даного поняття, надамо власне його 

визначення. Отже, механізм правового регулювання – це система правових 

приписів та норм, сукупність усіх юридичних засобів, за допомогою яких 

діяльність суб’єктів врегульовується відповідними нормами права в 

залежності від сфери суспільних відносин та здійснюється відповідно до 

законодавства, принципів і стандартів правової держави. Закріпленому праву 

суб’єкта суспільних відносин законодавець кореспондує обов’язок його 

забезпечити та реалізувати конкретному органу державної влади чи їх 

сукупності.  

Правильно стверджує О.Ф. Скакун, що структура механізму правового 

регулювання може бути як простою, так і складною. Проста структура 
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механізму правового регулювання дає можливість використання лише 

одного нормативно-правового акта. Персоналізацію прав та обов’язків 

здійснюють самі суб’єкти суспільних відносин, на яких цей акт спрямований. 

Водночас, складна структура механізму правового регулювання допускає 

наявність двох нормативно-правових актів, один з яких є актом застосування 

норм права, тобто адресованим до конкретного кола осіб [226, с. 454].  

Основними структурними компонентами  механізму правового 

регулювання є правозастосовні акти, що встановлюють правову 

відповідальність визначеної особи за вчинене  правопорушення, а також 

охоронні правозастосовні акти реагування. У випадку порушення 

встановлених норм поведінки, застосовується апарат примусу  держави через 

спеціально уповноважені органи [226, с. 456-458]. Отже, режим сприяння 

механізму правового регулювання забезпечується законністю, державною 

дисципліною, які разом із правосвідомістю і правовою культурою є 

обов’язковими протягом усієї його дії.   

Стосовно складових елементів механізму правового регулювання в 

юридичній літературі висловлено багато думок. Перш за все, під елементами 

правового регулювання розуміють: норми права, нормативно-правові акти, 

юридичні факти, акти застосування права, правовідносини, акти 

безпосередньої реалізації прав і обов’язків, акти офіційного тлумачення. 

Своєрідними елементами правового регулювання також виступають правова 

культура, правосвідомість і режим законності [233, с. 280]. Безумовно, такі

 елементи важливі, оскільки бувають випадки, коли немає конкретної 

норми права, яка б регулювала певну сферу суспільних відносин. У такому 

разі необхідно правильно визначити предмет суспільних відносин та 

застосувати аналогію закону для врегулювання правовідносин. Також 

існують й сфери діяльності, такі як господарська діяльність підприємств, 

коли правовідносини можуть регулюватися за домовленістю сторін звичаєм 

ділового обороту,  не порушуючи встановлених засад суспільної 

діяльності, тому не можна недооцінювати значимість зазначених елементів 
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правового регулювання. Розглядаючи механізм правового регулювання, Ф.Є. 

Колонтаєвський виділяє такі основні його елементи, як нормативна основа, 

правові відносини, здійснення суб’єктами їх прав і обов’язків [234, с. 15]. 

Безперечно, основним елементом механізму правового регулювання є 

імперативна правова норма, яка чітко регламентує поведінку суб’єктів, 

визначаючи модель допустимої та належної поведінки. Порушення такої 

норми тягне за собою негативний наслідок для особи, суб’єкта внутрішнього 

трудового розпорядку. Наступним елементом є міра дозволеної поведінки 

суб’єктів, тобто така, яка не порушує імперативних норм і одночасно 

базується на них. При цьому як працівник, так і роботодавець зобов’язані 

виконувати як загальні положення про внутрішній трудовий розпорядок, так 

і вимоги внутрішнього трудового розпорядку, встановленого на 

підприємстві, в установі чи організації. Аналізуючи механізм правового 

регулювання, Л.М. Розін зазначає, що «до нормативної основи приєднуються 

також такі адміністративно-правові засоби, як нормативні акти, тлумачення 

адміністративно-правових норм, нормотворчість, систематизація 

нормативних актів, їх зберігання та облік» [235, с. 15-16]. С.С. Алексєєв 

науково обґрунтував ще один елемент механізму правового регулювання – 

загальні дозволи і загальні заборони [227, с. 26-27].  На нашу думку, 

надмірна деталізація елементів правового механізму не виражає основної 

сутності його призначення. Тому для нас є більш прийнятним поділ 

елементів, запропонований О.Г. Мурашиним, який називає три основних та 

кілька допоміжних елементів механізму правового регулювання. До 

основних він відносить: юридичну норму, правовідносини, реалізацію 

учасниками правовідносин їх суб’єктивних прав і обов’язків. Допоміжними 

вчений називає акти застосування права, а нормативною основою названого 

механізму – систему правових норм. При цьому певну роль він відводить 

підзаконним актам, пояснюючи це тим, що законодавець не може приймати 

правові норми з достатньою деталізацією, гарантуючи можливість 

регулювання усіх суспільних відносин [236, с. 18-19]. Кожний структурний 
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елемент механізму правового регулювання виконує специфічну роль у 

регулюванні поведінки суб’єктів права, виникаючих на цій основі суспільних 

відносин.     

Отже, ці елементи механізму одночасно виступають юридичними 

засобами правового регулювання і мають такий склад: принципи права, 

норми права, нетипові правові розпорядження, тобто спеціальні норми права, 

які встановлюють в нормативно-правових актах; правовідносини; суб’єктивні 

юридичні права і обов’язки в їх конкретизації; акти безпосередньої реалізації 

прав та обов’язків; правозастосовні акти  [226, с. 499].  Щодо 

правозастосовних актів, то це спеціально прийняті нормативно-правові акти, 

які визначають особливі права та обов’язки осіб  відповідно до сфери 

народного господарства. 

 У теорії держави і права елементи механізму правового регулювання 

повинні врегульовувати різні сфери суспільних відносин. Якщо ж хоча б 

один із елементів механізму правового регулювання не є досконалим та 

потребує законодавчого доопрацювання (це можуть бути норми права його 

принципи, юридичні права та обов’язки тощо), відповідно, дана сфера 

суспільних відносин є проблемною для держави та може бути урегульована 

тільки за допомогою заміни відповідного елементу механізму правового 

регулювання. Зміст механізму, що забезпечує адекватну реалізацію 

внутрішнього розпорядку, залежить від характеру впливу правових норм, від 

форми здійснення приписів. Такими формами в галузі дисципліни праці 

можуть бути приписи щодо здійснення певних позитивних дій (своєчасно 

приходити на роботу, належним чином виконувати трудові обов’язки) або 

дотримання юридичних обмежень в процесі праці (наприклад, обмеження 

щодо залишення робочого місця), а також використання дозволів, пільг, 

заохочень. Як і будь-який механізм правового впливу, механізм правового 

забезпечення внутрішнього трудового розпорядку складається з сукупності 

юридичних засобів, які переводять встановлені у нормах права правила 

поведінки в процес безпосередньої праці конкретного учасника суспільно-
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трудових відносин, який, зокрема, полягає у дотриманні правил 

внутрішнього трудового розпорядку [226, с. 499].  

Г.В. Хникін правила внутрішнього трудового розпорядку визначає як 

професійно-етичний кодекс, цілями якого є локальне регулювання трудових 

відносин та встановлення комплексу взаємних прав і обов’язків роботодавця 

і працівників [124, с. 47].  

Під час виконання своїх трудових функцій суб’єкти трудових 

правовідносин здійснюють взаємодію один з одним, змушуючи підкорятися 

визначеним правилам, встановленим, зокрема,  законодавством та ними 

самими. Вказаний алгоритм потрібних дій спрямований на координацію й 

узгодження дій самих учасників трудових правовідносин. Це здійснюється 

для того, щоб досягнути бажаних виробничих результатів. Такі правила 

поведінки учасників трудового процесу, як зазначає В.С. Венедиктов, 

закріплюються в правилах внутрішнього трудового розпорядку 

підприємства, установи, організації [136, с. 207].  Важливо у 

внутрішньому трудовому розпорядку деталізувати права та обов’язки 

працівників, встановити  режим роботи та інші умови праці. Це 

необхідно як для працівника – для належного виконання своїх обов’язків, так 

і для роботодавця – з метою забезпечення ефективної роботуи та, як 

наслідок, зростання та розвитку самої організації, установи чи підприємства. 

Погоджуємося з думкою Ю.П. Пилипенка, що очевидним недоліком 

юридичного закріплення можна вважати й те, що законодавець, не надавши 

визначення поняття «внутрішній трудовий розпорядок» в базовому законі, 

використовує різного роду мовні конструкції, що не тільки не полегшують 

розуміння відповідного терміна, а навпаки ускладнюють пізнання суті 

досліджуваного правового явища. І така ситуація, до речі, є характерною для 

національного законодавства загалом. Тому ця проблема піднімається 

правниками України і є предметом окремих досліджень та становить вагому 

частину спеціальних досліджень науки трудового права. Законодавче 

положення про те, що працівник зобов’язаний «підлягати внутрішньому 
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трудовому розпорядку», не витримує жодної критики з огляду на деякі 

вимоги української лексики. У законодавчому формулюванні вжито слово 

«підлягати», яке не властиве українській мові. Черговий раз доводиться 

констатувати про невдалий переклад терміна з російської мови на українську 

[237, с. 115]. Ми вважаємо, що у новому Трудовому кодексі вся термінологія, 

яка стосується внутрішнього трудового розпорядку, повинна бути повністю 

уніфікована та відповідати українській лексиці для того, щоб у подальшому 

при правовій трансформації правового регулювання внутрішнього правового 

розпорядку не було втрачено істинного її значення, а також не було 

неоднозначного розуміння базового поняття. 

Аналіз наведених правових точок зору таких вчених, як В. С. 

Венедіктов, О.Г. Мурашин та О.Ф. Скакун щодо змісту, характеру та 

природи явища «правове регулювання» дозволяє визначити поняття такого 

його різновиду як правове регулювання внутрішнього розпорядку, а також 

механізму правового регулювання досліджуваної категорії. Механізм 

правового регулювання внутрішнього розпорядку – це система юридичних 

засобів та способів впливу на трудові правовідносини, що відповідно до 

положень Кодексу законів про працю України передбачає централізований, 

локальний та спеціальний рівень правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку працівника, за допомогою яких досягається 

забезпечення належного процесу праці на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форм власності. Отже, погоджуємося з 

думкою вчених В.І. Прокопенка [4, с. 405-406], В.В. Форманюка [238, с. 433], 

які визначають структуру механізму правового регулювання ієрархічно 

побудованою системою правових норм, які регулюють внутрішній трудовий 

розпорядок, до якої входять: 

1) типові правила; 

2) галузеві положення (статути, інструкції);  

3) локальні акти регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 
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Чинні Типові правила – це акт нормативного характеру, який 

поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від 

форми власності та підпорядкування, в якому сформульовані загальні 

правила, що визначають правила внутрішнього трудового розпорядку на 

підприємстві, в установі та організації. Вони містять наступні розділи: 

загальні положення; порядок прийняття та звільнення працівників; основні 

обов’язки працівників; основні обов’язки адміністрації; робочий час і його 

використання; заохочення за успіхи в праці: відповідальність за порушення 

трудової дисципліни [4, с. 246]. Зокрема до обов’язків адміністрації входить 

забезпечення працівника робочим місцем, здоровими умовами праці, 

знайомством із завданнями, умов для удосконалення професійних навичок та 

підвищення його продуктивності. 

Типові правила є необхідними, оскільки саме вони значною мірою 

визначають правовий статус сторін трудового договору – працівника і 

роботодавця, формують мінімальні трудові стандарти. Однак цей 

нормативний документ є дещо застарілим [239, с. 389]. Для регулювання 

відносин у сфері праці в сучасних умовах Типові правила потрібно 

«модернізувати», але суть їх повинна залишитись такою ж. 

На основі Типових правил міністерства і відомства за погодженням з 

відповідними об’єднаннями профспілок видають галузеві правила 

внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням особливостей конкретної 

галузі народного господарства. Наприклад, Галузеві правила внутрішнього 

трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та 

підприємств системи охорони здоров’я України затверджено наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2000 року №204-о [240,            

с. 61]. Всі галузеві акти регулювання внутрішнього трудового розпорядку 

повинні базуватися на Типових правилах внутрішнього трудового 

розпорядку та на законодавстві про працю. 

Чинні на сьогодні Типові правила внутрішнього трудового розпорядку 

затверджені спільною постановою Держкомпраці СРСР та ВЦРПС 20 липня 
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1984 року [241]. Чинність зазначеного нормативного документа встановлена 

п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про застосування 

Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01 листопада 1996 року 

[242], де вказано, що закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття 

сили Конституцією, є чинними в частині, що не суперечить їй. У зв’язку із 

цим при розгляді справи суд на підставі постанови Верховної Ради України 

«Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів 

законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року [99] може застосовувати 

нормативні акти Союзу РСР, які не суперечать Конституції й законам 

України, в тому числі й Типові правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Вказаної позиції дотримується Мінсоцполітики України в листах «Стосовно 

розірвання трудового договору, щодо оплати праці та про службові 

відрядження» від 29 травня 2007 року [100] та «Про запровадження 

підсумованого обліку робочого часу» від 05 травня 2011 року [243].

 Галузеві правила – це правила, які видаються на підставі Типових 

правил міністерствами і відомствами за погодженням з відповідними 

профспілковими органами з урахуванням специфіки і особливостей певної 

галузі народного господарства (науки, культури тощо).  

В окремих сферах діяльності, галузях народного господарства, 

повiтряного, морського, залiзничного транспорту, суду, прокуратури дiють 

статути i положення про дисциплiну. Статути (Положення) – це нормативнi 

акти, що регулюють порядок внутрішнього трудового розпорядку 

працівників окремих галузей економіки. 

Статути (Положення) поширюються не на всiх працiвникiв вiдповiдної 

галузi, а лише на тих, хто виконує основнi профiлюючi роботи у цiй сферi 

(наприклад, машиніст локомотива, льотчик цивiльної авiацiї та iн.). Види 

стягнень для цiєї категорiї працiвникiв передбаченi бiльш жорсткi, нiж тi, що 

мiстяться у Кодексi законiв про працю України [160, с. 341-343]. Це 

зумовлюється тим, що ступінь суспільної небезпеки значно збільшується та 

можливість настання негативних наслідків також. Тому, передбачивши 
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жорсткі правила внутрішнього трудового розпорядку та посилену 

відповідальність, вони стимулюють працівника до відповідального 

виконання своїх обов’язків.  

Як вказує В.М. Коновалова, додаткові службові повноваження, які 

пов’язані з певними особливостями виробничих процесів при організації і 

професійно-кваліфікаційному складі працюючих, відображають галузеві 

аспекти регулювання праці. У зв’язку з цим науковець пропонує передбачити 

у правилах трудового розпорядку спеціальні професійні права та обов’язки, 

встановлені статутами чи положеннями [244, с. 71-75]. Висловлена позиція є 

досить актуальною, адже лише особливості певних виробничих галузей 

диктують спеціальні права, а тому передбачення спеціальних прав та 

обов’язків значним чином полегшить ідентифікацію працівника як учасника 

трудових відносин. 

Статути та положення про дисципліну не заміняють правил 

внутрішнього трудового розпорядку, вони лине виключають із сфери дії цих 

Правил тих працівників, на які поширюються статути, але в межах відносин, 

що регулюються ними. Так, Положення про дисципліну працівників 

залізничного транспорту передбачає, що кожний працівник, на якого 

поширюється його дія, зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього 

трудового розпорядку  [136,  с. 209]. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку мають свій вплив на 

працівників, стосовно яких діють статути та положення про дисципліну, крім 

питань, які регулюються виключно статутами чи положеннями.  

За загальним правилом статути та положення про дисципліну 

поширюються виключно на тих працівників, які є спеціальними суб’єктами 

трудових правовідносин, виконуючи основну роботу у певній галузі. Щодо 

решти працівників, то на них поширюються правила внутрішнього трудового 

розпорядку. Наприклад, Положення № 55 [138] діє лише стосовно 

працівників, які здійснюють функції по забезпеченню руху транспорту, та, 

водночас, не поширюється на працівників, що його обслуговують. Цей 
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документ прямо закріплює норму, відповідно до якої кожен працівник, на 

якого поширюється дія цього Положення, повинен керуватися правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

У зв’язку з вищевикладеним, на наш погляд, необхідно в новому 

Трудовому кодексі України законодавчо закріпити чіткий перелік випадків, 

коли внутрішній трудовий розпорядок впорядковується виключно статутами 

про дисципліну. Ми погоджуємося із думкою В.О. Голобородько та 

вважаємо за потрібне відповідну статтю викласти в такій редакції: 

 «1. Дисциплінарними статутами встановлене регулювання трудової 

дисципліни тільки таких працівників, які працюють в наступних сферах: 

залізничного транспорту, гірничих підприємств, спеціальних, зокрема, 

воєнізованих аварійно-рятувальних служб, Служби цивільного захисту, 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. 

2. Дисциплінарними статутами встановлюються обов’язки 

управлінського персоналу підприємств, установ та організацій щодо 

забезпечення внутрішнього трудового розпорядку, види заохочень і порядок 

їх застосування, види дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування, 

порядок їх оскарження, моніторинг заохочень і дисциплінарних стягнень. 

3.   Також, варто зазначити, що Дисциплінарні статути затверджуються 

законами України» [245, с. 478]. Це положення має особливо 

важливезначення, оскільки затвердження дисциплінарних статутів законами 

України підкреслює особливість регулювання цих сфер трудових відносин, а 

також усуває можливі питання щодо застосування загальних норм Кодексу 

законів про працю України та інших законів України, що регулюють трудові 

відносини, оскільки автоматично затверджені норми носять спеціальний 

характер та унеможливлюють застосування конкуренції норм. 

    Встановлено, що визначальний вплив та роль у механізмі правового 

регулювання внутрішнього розпорядку відіграють технічні правила та 

інструкції, які повинні бути затверджені відповідними відомствами та 

міністерствами. На їх основі підприємства розробляють внутрішні місцеві 
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інструкції, у яких передбачають конкретні умови та специфіку. Ці локальні 

правила внутрішнього розпорядку встановлюють відповідні технічні 

прийоми роботи, чітку послідовність і технічну регламентацію окремих 

операцій. Технічні інструкції, як правило, повинні містити приписи щодо 

порядку технологічного та технічних процесів, визначальні вимоги стосовно 

праці, яка має відношення до використання машин, догляду за ними та 

вказівки з техніки безпеки [246, с. 349]. Норми, котрі закріплюються в таких 

правилах та інструкціях, хоча в деякій мірі й поглинають питання технічного 

характеру, але в основному покликані зміцнювати й удосконалювати 

внутрішній розпорядок підприємства, в протилежному випадку їх 

недотримання є порушенням трудової дисципліни.  

Локальні правила – це правила загальнообов’язкової поведінки, що 

попередньо санкціоновані державою і прийняті у встановленому законом 

порядку безпосередньо на підприємстві, в установі, організації та діють 

виключно в їх межах [4, с. 247]. Локальні правила не повинні суперечити 

чинному законодавству та, зокрема, Типовим правилам внутрішнього 

трудового розпорядку. Внутрішній трудовий розпорядок конкретизує та 

виділяє основні права та обов’язки працівника, регулює весь процес 

виконання роботи. 

Внутрішній трудовий розпорядок на конкретному підприємстві 

визначається локальними правилами трудового розпорядку, які відповідно до 

ст. 142 КЗпП [9] затверджуються трудовими колективами за поданням 

власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником; далі – 

профспілка). Основою для цих правил є типові та галузеві правила. Вони 

повністю конкретизують усі передбачені вимоги законодавства щодо 

повноважень як роботодавця, так і працівника.  

Як зазначає Г.В. Хникін, правила внутрішнього трудового розпорядку 

– це професійно-етичний кодекс правил, створений з метою локального 

регулювання внутрішніх трудових відносин та встановлення комплексу 
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взаємного кола  прав та обов’язків сторін колективного договору [124, с. 47]. 

Це є першочергова ціль, яка потребує деталізації організації роботи, 

організації роботодавцем всіх необхідних умов праці, створення безпечних 

умов роботи та життя працівника при виконанні роботи. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку являють собою, в першу 

чергу, самозахист прав роботодавця, про що зазначив Л.С. Таль. Провівши 

правовий аналіз природи господарської влади роботодавця, він зауважив, що 

«хазяїн» фактично володіє, не звертаючись за допомогою до  держави [20,             

с. 34]. Охорону внутрішнього розпорядку силами самого роботодавця Л.С. 

Таль назвав «видом правомірної самодопомоги», фактично визначивши її 

видом самозахисту. 

Ми вважаємо, що завдяки існуванню правових норм централізованого 

характеру здійснити зазначену функцію роботодавцем досить 

проблематично. Зазначений випадок правильно охарактеризував Г.В. Хникін, 

вказавши що перевага закону, пов’язана з його конкретністю або не 

визначенням дефініції в конкретних умовах, перетворює переваги в недоліки 

[124, с. 51]. Тому, вирішуючи питання різноманіття виробничих реалій, і 

створюють локальні норми, як правило, у формі правил внутрішнього 

трудового розпорядку.  Якщо колективний договір – це правовий акт 

договірного порядку, що замикає систему соціального партнерства [247, с. 

469], то правила внутрішнього трудового розпорядку являють собою  один з 

перших історично створених локальних актів нормативного характеру. Він є 

основним та, водночас, обов’язковим  для кожної організації внутрішнім 

документом для всіх працівників, а також самого роботодавця. Якщо 

колективний договір може бути прикладом  переважно спільної  

домовленості між  працівниками і роботодавцем, то змістове наповнення  

внутрішнього трудового розпорядку в повній мірі залежить від  волі 

роботодавця. Варто зазначити, що значну кількість питань щодо  укладення 

та дії колективного договору регулює Закон України «Про колективні 

договори і угоди» від 01 липня 1993 року № 3356-ХІІ  [248], правила ж 
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внутрішнього розпорядку не мають конкретного законодавчого джерела. 

Колективний договір  чітко встановлює основні  права працівників, на 

противагу йому правила внутрішнього трудового розпорядку передбачають 

трудові обов’язки, що пов’язані із підтримкою трудової дисципліни на 

робочому місці. 

Ми можемо продовжувати перераховувати відмінні ознаки, що 

визначають правову природу настільки різних локальних джерел трудового 

права, проте не варто забувати, що їх об’єднує тісний зв’язок з Кодексом 

законів про працю України [9]. Вони містять норми багатьох інститутів 

трудового права, їх дії, як правило, не виходять за межі однієї організації.  

Ми вважаємо, що вказані локальні акти є несумісними. Зазначені 

правила завжди мали та мають унікальний характер і повинні його зберегти. 

Ринок праці ХХI століття, що характеризується досить високим ризиком 

можливості втрати бізнесу та роботи, вказує на те, що лідер повинен уміти 

критично оцінювати баланс між успіхом та безпекою діяльності, не 

ризикувати при звичайній діяльності, ризикувати лише у вимушеній ситуації, 

при цьому забезпечити успішність і безпеку діяльності [249, с. 123-124]. 

Також керівнику конче необхідно мати неординарні концептуальні здібності 

для того, щоб він мав здатність відчувати зв’язок між організацією і 

середовищем, він повинен  володіти високими особистісними стандартами 

[249, с. 180]. Без сумніву, вказані вимоги  не є вичерпними, а деякі з них 

варто було б закріпити в локальному акті.  

 У цілому ж питання про зміст правил внутрішнього розпорядку є 

важливим в умовах розвитку українських підприємств, виходу їх на 

європейський ринок. 

 Підтримуємо позицію В.Г. Хникіна [124, с. 48], відповідно до 

якої у правилах внутрішнього розпорядку доцільно запровадити розподіл 

трудових прав і обов’язків на кілька груп.  

Перша група – загальні трудові права й обов’язки, які передбачені 

КЗпП України та іншими законами України, перенесені в правила як норми 
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інформаційного характеру. Ці норми мають відношення до основних, 

законодавчо встановлених гарантій, зокрема право на відпочинок, час роботи 

та право на відпустку. Необхідно зауважити, що поряд із правами вказуються 

обов’язки працівника, що, безумовно, вказує на необхідність передбачення 

основних обов’язків працівника [9]. Важливим є те, що, передбачаючи 

основні обов’язки, потрібно чітко визначити трудову функцію працівника, 

відокремивши її від інших обов’язків. Це необхідно зробити тому, що 

працівник має розуміти та правильно розподіляти пріоритети при виконанні 

поставлених задач, досягаючи високого рівня своєї ефективності. 

 Друга група – спеціальні трудові права та обов’язки, які пов’язані з 

особливостями виробництва та праці на підприємстві, в установі чи 

організації. 

Третю групу повинні складати взаємні права та обов’язки роботодавця 

і працівників, що належать до правовідносин, тісно пов’язаних із трудовими. 

Їх варто закріпити у відповідних розділах правил внутрішнього трудового 

розпорядку, присвячених безпосередньо локальній регламентації трудових 

відносин, тобто процедурі  укладення, зміни чи припинення трудового 

договору, визначенню норм робочого часу та відпочинку, трудовій 

дисципліні  [124, с. 49]. На підприємствах, де не укладений колективний 

договір та ніяким чином не визначено норм робочого часу та часу 

відпочинку, часто постає проблема визначення тривалості роботи, тому 

вирішення даних проблем на рівні внутрішнього трудового розпорядку 

призведе до унормування такого роду правовідносин між працівником та 

роботодавцем. 

Перелік вказаних груп трудових прав і обов’язків кожного працівника 

не є вичерпним. Згідно з трудовою функцією обов’язки повинні  

конкретизуватися тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій 

робітників, кваліфікаційними довідниками за посадами службовців, 

технічними правилами, а також посадовими інструкціями і положеннями про 

структурні підрозділи організацій. Тому правила внутрішнього трудового 
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розпорядку є основою для розробки локальних нормативних актів, що 

містять трудові права й обов’язки, а також умов трудових договорів [247, с. 

474].  

Досить часто на практиці  виникає ситуація, коли професійні обов’язки 

працівників роботодавці доповнюють зібранням різного роду моральних 

стандартів, іншими словами, етичним кодексом. У такому випадку 

структурними елементами допустимої поведінки стають:  

– настанови на неприйняті моделі  поводження, а також дотримання 

загальноприйнятих правил ділового етикету, підтримання  в робочому 

колективі здорової морально-психологічної атмосфери;  

– обмежуючі положення щодо роботи в організаціях, які конкурують;  

– положення щодо захисту працівників у випадку, коли вони 

звертаються до керівництва із скаргами або претензіями [238, с. 435].  

Також до варіантів можливого корпоративного поводження, що містять 

норми заборони, відносять: 

– сексуальні домагання, погрожування, застосування насильства, 

брутальну поведінку;  

– вживання алкогольних напоїв на території організації і перебування 

працівника в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння; 

– втрату, крадіжку об’єктів власності організації, а також її 

неефективне використовування;  

– розголошення законодавчо охоронюваної таємниці, зокрема 

комерційної таємниці;  

– використання матеріалів видаткового характеру, що належить 

організації, в особистих цілях;  

– перекручування інформації про персональні дані працівника;  

– зловживання авторитетом і впливом організації для особистих цілей, 

отримання неправомірної вигоди чи подарунків від клієнтів [238, с. 435]. 

 Ми вважаємо, що таке дублювання або ж доповнення локальних 

правил внутрішнього трудового розпорядку є недоцільним. Законодавець 
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визначає або ж за необхідності повинен визначити основні засади та 

принципи функціонування громадянського суспільства. Тому в локальних 

правилах необхідно закріпити особливі для певного роду занять чи професії 

заборони, права чи обов’язки. 

 Отже, згідно з чинним законодавством про внутрішній трудовий 

розпорядок потрібно зробити чітку систематизацію та упорядкування для 

того, щоб працівники та роботодавці мали достатнє уявлення про те, як вони 

можуть вчиняти та що вони можуть вимагати від іншої сторони трудових 

відносин. 

Ми вважаємо, що проблема систематизації чинного законодавства з 

внутрішнього трудового розпорядку має знайти своє вирішення у новому 

Трудовому кодексі. 

Зокрема новий кодифікований акт повинен не тільки містити норми 

загального характеру з внутрішнього трудового розпорядку, як зараз у 

чинному КЗпП України, а й передбачати диференціацію правового 

регулювання внутрішнього правового регулювання. Має бути нормативно 

закріплено, для яких категорій працівників встановлено особливі вимоги, 

умови роботи передбачені особливим правовим регулюванням внутрішнього 

трудового розпорядку, чим це обумовлено, наведено загальну 

характеристику диференціації правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку за об’єктивними та суб’єктивними критеріями.  

Н.М. Хуторян вказує, що засобами правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку є: нормативно-правові акти, які 

встановлюють загальні правила поведінки людей, діяльність органів 

управління; персоніфіковані акти, які регламентують на підставі норм права 

права й обов’язки конкретно визначених учасників трудових правовідносин 

[250, с. 6-7].  Погоджуємося із автором, оскільки правовою природою 

внутрішнього трудового розпорядку  є деталізація окремих умов праці 

відповідно до сфери діяльності з одночасною їх відповідністю основам 

трудового законодавства. Таким чином, саме у новому Трудовому кодексі 
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повинна міститися вказівка на ті конкретні джерела, що встановлюють 

спеціальні вимоги до внутрішнього трудового розпорядку для спеціальних 

категорій працівників, конкретизуючи ці вимоги щодо кожного працівника у 

трудовому правовідношенні. Такий підхід дасть змогу створити достатньо 

чітку правову основу регулювання дисципліни праці в умовах ринкових 

відносин, що сприятиме ефективності правового регулювання [72, с. 28]. 

Важливим є унормування видів відповідальності працівника та роботодавця, 

оскільки це створить важелі впливу на сторони та мотивує як працівника, так 

і адміністрацію до безумовного виконання затверджених правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

 Ми вважаємо, що у розділі, який присвячений процесу прийняття 

на роботу та звільнення, варто передбачити обов’язок посадових осіб 

організації ознайомити працівника з роботою, яка йому доручається, 

локальними нормативними актами та провести інструктаж з охорони праці. 

Також, буде доцільним документально закріпити такі процедури, як 

укладення, зміна і припинення трудового договору.  

   Необхідно ввести в даний розділ правил внутрішнього розпорядку 

інформаційні норми, що закріплюють підстави обґрунтованої відмови в 

прийомі на роботу у зв’язку з особливостями професії. Цю думку також 

підтверджує В.В. Фармонюк, який зазначає, що до роботи з наркотичними 

речовинами не допускаються особи, які мають непогашену чи не зняту 

судимість за злочин середньої тяжкості, тяжкий злочин, особливо тяжкий 

злочин або злочин, пов’язаний з незаконним оборотом наркотичних засобів і 

психотропних речовин, у тому числі і вчинений за межами України, яким 

пред’явлене обвинувачення в здійсненні злочинів, пов’язаних з незаконним 

оборотом наркотиків і психотропних речовин; хворі на наркоманію, 

токсикоманію і хронічний алкоголізм; визнані у встановленому порядку 

непридатними до виконання робіт, пов’язаних з оборотом наркотиків і 

психотропних речовин [238, с. 432-438].  
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На нашу думку, розробляючи локальні норми про робочий час і час 

відпочинку, доцільно уточнити види робочого дня і робочого тижня, також 

різновиди часу відпочинку та їх тривалість. Крім того, повинні окремо 

встановлюватися тривалість роботи в нічний час і порядок роботи в нічний 

час творчих працівникхів та інших спеціально передбачених категорій 

працівників, порядок і умови надання щорічних і додаткових оплачуваних 

відпусток для них. Ми повністю погоджуємося із думкою В.В. 

Форманюка щодо того, що спеціального регулювання вимагає режим 

робочого часу з вказівкою тривалості робочого тижня і щоденної роботи, 

часу початку і закінчення роботи, часу і видів перерв у роботі, числа змін на 

добу, чергування робочих і неробочих днів [438, с. 440]. Щоб виключити 

суперечки про момент початку і закінчення роботи, звичайно 

встановлюються такі норми: час перевдягання перед початком і після 

закінчення робочого дня (зміни) не входить в облік робочого часу; відлік 

робочого часу починається з моменту, коли працівник приступив до роботи; 

до моменту закінчення робочого часу працівник повинен знаходитися на 

робочому місці  

Слід зазначити, що звичай ділового обігу, пов’язаний з обов’язком 

працівника оформити обхідний листок при звільненні і використовуваний 

майже всіма організаціями, також необхідно відобразити в розглянутих 

правилах [251, с. 148]. На нашу думку, цю норму варто закріпити 

законодавчо, адже контроль над тим, чи немає працівник ніякої 

заборгованості по відношенню до роботодавця, є важливим, а інколи й 

визначальним, для припинення трудових відносин. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку, так само як і 

колективний договір, повинні включати окремі додатки. За значимістю і 

обсягом локального матеріалу правила вважаються другим після 

колективного договору локальним джерелом, а тому вони виконують роль 

системоутворюючого локального документа, особливо тоді, коли відсутній 

колективний договір. Важливість додатків також визначається багатьма 
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відсильними нормами КЗпП України та законів України, що повинні бути та 

можуть реалізуватися за допомогою локальних положень, що становлять 

зміст правил трудового розпорядку [252, c. 183]. Отже, затвердження правил 

внутрішнього трудового розпорядку є надзвичайно важливим та потрібним, 

оскільки це дозволить: 

1) встановити чіткі правила взаємовідносин працівників та 

адміністрації підприємства, установи та організації;  

2) підтримувати дисципліну праці працівників та створити систему 

заохочень для їх продуктивнішої праці; 

3) встановити чітке коло повноважень працівника, завдяки чому він 

раціонально використовуватиме свій робочий час.  

В умовах посилення договірних початків у трудовому праві 

законодавець надав право роботодавцеві й працівникам (їхнім 

представникам) визначати самостійно правовий порядок у середині 

організації. У зв’язку з цим загострилася проблема, пов’язана з недоліками 

правової регламентації розробки й прийняття правил, що регулюють 

трудовий розпорядок організації. Нерідко роботодавець (його представники) 

самостійно розробляють і приймають правила, вивішуючи їх на 

загальнодоступному місці. Така практика, наприклад, характерна для малого 

бізнесу, де кількість працюючих не перевищує 30 чоловік. Це можна 

пояснити правовою безграмотністю як роботодавців так і працівників, 

неорганізованою роботою галузевих профспілок. У таких організацій, 

зазвичай, немає виборних органів трудового колективу, профспілок. 

На значній кількості підприємств, у яких прийняті правила 

внутрішнього трудового розпорядку, в основному відтворюється текст 

Типових правил внутрішнього трудового розпорядку 1984 року. 

Розходження полягають лише у тому, що організація враховує при їх 

розробці зміст технологічного процесу та режим праці працівників [34, с. 

297]. 
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Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються сьогодні 

загальними зборами (конференцією) працівників організації. Роботодавець 

(або його представники) розробляють проект правил і представляють його 

для обговорення й затвердження на загальні збори (конференцію) трудового 

колективу. Джерелом норм, що втілюються в правилах внутрішнього 

трудового розпорядку, є погоджена воля роботодавця й найманих робітників 

(трудового колективу) [34, 298]. В сучасних умовах приватноправове 

регулювання набуває особливої актуальності, адже, хоча правила 

внутрішнього розпорядку і затверджуються загальними зборами працівників 

підприємства, установи, організації, реальний вплив та їх первинну 

регламентацію здійснює роботодавець. Як правило, зміни у запропонований 

роботодавцем варіант правил внутрішнього трудового розпорядку не 

вносяться, а якщо і вносяться, то незначні, які не створюють значних 

правових наслідків для роботодавця. 

Важливість визначення структури правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку посідає значне місце серед проблем 

трудового права. Початковим моментом є визначення місця кожного 

елемента в єдиній системі правового регулювання. Для того, щоб стан 

суспільних взаємовідносин та життєдіяльність суспільства в цілому 

процвітала та розвивалися, держава повинна дати правильне визначення 

цьому поняттю, а також встановити чіткі рамки його реалізації. Структура 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку є складною та 

взаємопов’язаною. 

Регламентація та законодавча визначеність механізму правового 

регулювання і правової трансформації, його вдосконалення – важливий та 

обов’язковий фактор не тільки для працівника, а й для роботодавця, оскільки 

сторони трудових правовідносин перебувають у прямій взаємозалежності.  
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3.2 Міжнародно-правове та локальне регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку в Україні 

У зв’язку з переходом України до ринкової економіки трудові 

відносини, які зазнали докорінних змін, потребують принципово іншого 

підходу щодо визначення механізму їхнього правового регулювання. На 

даний час очевидно те, що існуюча база теоретичних та практичних знань 

про   механізм забезпечення правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку недосконала та неефективна з точки зору забезпечення дієвої 

правової регламентації в сучасних умовах, що вимагає подальшого 

дослідження з використанням інноваційних підходів. 

Механізм забезпечення правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку являє собою складну систему, яка включає до свого 

складу цілий ряд підсистем нижчого порядку. Одне  з важливих значень 

відводиться системам міжнародно-правового і локального регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку. Це зумовлено, перш за все, складністю 

самого механізму забезпечення даних видів правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку. Міжнародно-правове та локальне 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку є суміжними та 

взаємодоповнюючи методами правового впливу, проте механізми їх 

забезпечення на практиці значно різняться. 

Дана тема актуальна тому, що економічні та політичні процеси в 

суспільстві зумовлюють перехід держави до нової моделі правового 

регулювання  суспільних відносин у сфері трудового права. Нова модель 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку передбачає 

відхід від жорстких норм, які були стандартами правового регулювання 

радянського суспільства,  до впровадження демократичних принципів,  

забезпечення механізму правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку за рахунок  поширення договірних відносин. 

Для того, аби визначити поняття механізму міжнародно-правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку, потрібно з’ясувати, що ж 
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таке власне міжнародно-правове регулювання праці та, зокрема, механізм 

його забезпечення.  

 С.І. Кожушко стверджує, що під механізмом забезпечення 

міжнародно-правового регулювання праці  потрібно розуміти систему 

способів, засобів та форм охорони наданих законом прав працівників за 

допомогою міжнародних договорів регулювання умов праці. Широкий 

спектр міжнародних правовідносин у сфері праці призводить до існування 

різноманітних міжнародно-правових норм [253, с. 18].  

Е.М. Аметистів виділяє такі, найбільш важливі з погляду 

імплементації, елементи змісту міжнародних норм про працю: 

1) об’єкт регулювання; 

2) коло категорій трудящих, що охоплюються захистом; 

3) актуальність норм із погляду сучасності; 

4) географічний район розповсюдження; 

5) характер і обсяг наданих прав і покладених обов’язків [254, c. 

17]. 

 Слід зазначити, що в залежності від об’єкта міжнародно-правового 

регулювання праці, на нашу думку, доцільно визначити такі елементи 

структури трудового права, механізм правового регулювання яких 

забезпечується міжнародно-правовими нормами, а саме: 

– основні принципи, засади та завдання трудового права; 

– коло питань, які регулюють внутрішній трудовий розпорядок 

підприємства, установи організації (порядок прийняття та звільнення з 

роботи, умови праці, основні права та обов’язки працівника та роботодавця 

та ін.).   

 Отже, внутрішній трудовий розпорядок та механізм його 

забезпечення є об’єктом міжнародно-правового регулювання. Можна 

виділити такі види норм міжнародного права, які забезпечують механізм 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку: 
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1) декларативні норми основних прав та гарантій людини у сфері 

праці (право на відпочинок, право на працю, право на свободу від 

дискримінації в трудових відносинах, право на свободу від примусової 

праці);  

2) норми, що  забезпечують зайнятість населення й боротьбу з 

наслідками безробіття (загальнодержавна політика в сфері зайнятості, захист 

працюючих від необґрунтованих звільнень, професійна підготовка й 

виробниче навчання, створення й діяльність установ, які сприяють у 

влаштуванні на роботу, облік безробітних і надання їм різної допомоги);  

3) норми, які  регулюють діяльність трудового арбітражу, 

спеціальних інспекцій праці, органів, що здійснюють статистику праці; 

4) норми, що здійснюють регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку на різного роду підприємствах, в організаціях чи установах 

(основні трудові права та обов’язки працівників і роботодавця, режим 

робочого часу, порядок застосування заходів заохочення, порядок 

притягнення працівників до відповідальності та ін.) [255, с. 29].  

Серед усіх міжнародно-правових норм, що забезпечують механізм 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку Е.М. Аметистів виділяє 

такі нормативні документи (78 з 151 конвенцій та 76 з 159 рекомендацій), які 

мають особливе значення для захисту трудових прав, імплементації яких 

варто віддавати безумовну перевагу. До таких нормативно-правових 

документів, потрібно віднести міжнародні норми, що  безпосередньо 

стосуються: права на самоорганізацію, свободу асоціації, захисту від 

примусової праці, захисту від будь-яких дискримінацій у сфері праці, 

раціональної політики в сфері зайнятості, забезпечення загальних стандартів 

та умов зайнятості, охорони праці й боротьби із професійними 

захворюваннями, умов праці дітей, підлітків і жінок, соціального 

забезпечення, трудящих-мігрантів й інших груп трудящих [254, с. 20] . 

Міжнародно-правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку 

та механізм його забезпечення реалізується в нормах вітчизняного права 
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шляхом ратифікації міжнародних актів у встановленому законодавством 

України порядку. Відповідно до ст. 9 Конституції України діючі міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою, є частиною 

національного законодавства України [256].  Якщо ж міжнародним 

договором (угодою), де бере участь Україна, встановлені інші правила, ніж 

ті, які містить законодавство України про працю, то, відповідно, 

застосовуються правила міжнародного договору чи угоди (ст. 8-1 КЗпП 

України) [67]. Таким чином, і у Конституції України, і в Кодексі законів про 

працю України закріплений один із головних принципів, який надає 

пріоритет міжнародно-правовим нормам перед нормами вітчизняного 

законодавства. 

Е.М. Аметисов визначає механізм забезпечення міжнародно-правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку як  встановлену 

міжнародно-правовими договорами, угодами (актами) систему стандартів, 

правових засобів, способів та форм, метою яких є регулювання основних 

трудових прав, обов’язків працівників і роботодавця, визначення чіткого 

режиму робочого часу та взаємовідносин між працівником та роботодавцем, 

яку держави, що приєдналися до відповідного міжнародного договору 

(ратифікували його), використовують у національному трудовому 

законодавстві [254, с. 21]. 

Ми вважаємо, що під механізмом забезпечення внутрішнього 

трудового розпорядку слід розуміти комплекс наявних та взаємопов’язаних 

між собою міжнародно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи чи 

організації. 

Структура механізму забезпечення міжнародно-правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку складається з наступних елементів: 

1) сукупності норм міжнародного права, які знаходять своє 

відображення у конвенціях, міжнародних договорах, актах та інших 

нормативно-правових документах міжнародної нормотворчості; 



 

 

217

2) правових відносин, які виникають між роботодавцем та 

працівником з приводу реалізації останнім права на працю; 

3) юридичних фактів, тобто конкретних життєвих ситуацій, які 

виникають у процесі дотримання або ж порушення встановленого 

міжнародно-правовим регулюванням внутрішнього трудового розпорядку; 

4) актів реалізації взаємних прав та обов’язків, які виникають у 

процесі дотримання суб’єктами трудових правовідносин визначеного 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Оскільки основним елементом механізму забезпечення міжнародно-

правового регулювання є система міжнародно-правових норм та їх засобів, 

способів та форм реалізації, було б доцільним визначити  суб’єктів 

міжнародно-трудової нормотворчості.  Основним суб’єктом міжнародного 

трудового права варто вважати Міжнародну організацію праці (далі – МОП). 

Значну кількість нормативно-правових актів, що відносяться до сфери 

внутрішнього трудового регулювання праці та механізму їхнього 

забезпечення, містять  конвенції МОП.  28 червня 1919 року вважається 

офіційною датою заснування МОП, оскільки саме в цей день був прийнятий 

Версальський мирний договір, частина якого стала Статутом МОП. На даний 

час до МОП входять 174 держави. Україна також є членом цієї організації з 

30 квітня 1954 року.  Унікальність МОП, на відміну від інших організацій 

ООН, полягає в тому, що вона є тристоронньою: в ній представлені уряди 

країн, представники підприємців і  прості працівники [257, с. 107]. Завдяки 

цьому враховуються інтереси кожного із  суб’єктів трудового права. 

Конвенції МОП становлять основу нормативного забезпечення міжнародно-

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку,  адже в них 

закладена спільна думка  на кожне із розглянутих питань усіх суб’єктів 

трудових правовідносин. 

Україна ратифікувала за період членства в МОП близько 63 конвенцій 

(за роки незалежності – 20), в тому числі 8 фундаментальних, чинними з них 

є 55. Механізм забезпечення міжнародно-правового регулювання 
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внутрішнього трудового  розпорядку здійснюється за допомогою таких 

конвенцій:  

1) Конвенції про обмеження тривалості робочого часу на промислових 

підприємствах до 8 годин на день та 48 годин на тиждень;   

2) Конвенції про працю жінок у нічний час;               

3) Конвенції про права на організацію та об’єднання працівників у 

сільському господарстві;  

4) Конвенції про відшкодування шкоди у разі нещасних випадків на 

роботі у сільському господарстві;  

5) Конвенції про застосування щотижневого відпочинку на 

промислових підприємствах та ін. [258]. Дані конвенції є однією із форм 

механізму забезпечення міжнародно-правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, який здійснюється шляхом їх ратифікації, 

встановлення державного примусу за невиконання або порушення 

визначених конвенціями норм та приведення вітчизняного законодавства у 

відповідність до стандартів міжнародного права. 

Такий елемент структури механізму забезпечення міжнародно-

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку як правові 

відносини, які виникають між роботодавцем та працівником з приводу 

реалізації останнім права на працю, відображається в міжнародному 

законодавстві як  конкретизація та уточнення  окремих прав, обов’язків 

суб’єктів внутрішнього трудового розпорядку.  

Так, наприклад, Конвенція МОП № 47 про скорочення робочого часу 

до 40 годин на тиждень забезпечує механізм регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку шляхом регламентації для роботодавця одного з 

основних його обов’язків – поліпшення умов роботи працівника. Конвенція 

встановлює 40-годинний робочий тиждень, що, відповідно, не тягне за собою 

зменшення заробітної плати. Відпрацьовані години понад норму робочого 

часу Конвенція розглядає як надурочні, що допускаються лише в 

установлених випадках і повинні підлягати певній оплаті.  Дані норми 
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трудового права закріплені в законодавстві України, зокрема в статтях 50, 62, 

64, 65 КЗпП України. Прийнято також єдині стандарти стосовно щотижневої 

праці, оплачуваних щорічних і навчальних відпусток [259, с. 51]. Держава 

забезпечила механізм правового регулювання даної Конвенції шляхом її 

ратифікації та імплементації основних принципів у норми вітчизняного 

законодавства. 

Також одним із європейських нормотворчих органів, який забезпечує 

механізм здійснення міжнародно-правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, є Всесвітня федерація профспілок (ВФП). ВФП не 

єдина в своєму роді міжнародна профспілкова організація. Нині їх діє доволі 

багато, але саме Міжнародна конференція вільних профспілок з її галузевою 

системою і Європейська конфедерація профспілок на рівні ВФП 

допомагають працівникам у вирішені спірних питань, пов’язаних із 

застосуванням праці. [260, с. 111-114]. Дані міжнародні організації 

забезпечують механізм регулювання  внутрішнього трудового розпорядку не 

лише шляхом встановлення норм міжнародного права, які визначають 

принципи трудових відносин, взаємні права та обов’язки роботодавця та 

працівника, а й шляхом представництва інтересів останнього, тобто 

безпосередньо через  правозастосування зазначених норм.  

Беззаперечно, не лише нормотворча діяльність міжнародних 

організацій впливає на національні правові системи. Діяльність 

Європейського суду з прав людини також чинить вплив на механізм 

забезпечення міжнародно-правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку шляхом реалізації таких елементів його системи, як юридичні 

факти  та акти реалізації, які виникають внаслідок виконання взаємних прав 

та обов’язків суб’єктів внутрішнього трудового розпорядку. Це відбувається 

шляхом безпосереднього контролю Суду за дотриманням міжнародно-

правових норм державою, уповноваженими органами, роботодавцям та 

працівниками в особі профспілок. Якщо Суд установить факт порушення 

конкретних статей Конвенції, він зобов’язує державу-відповідача, в деяких 
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випадках інші держави, прийняти конкретні заходи, направлені на виконання 

судового рішення, а також пропонує та  рекомендує їм внести відповідні 

зміни до чинного законодавства, нормативних актів або ж судової практики. 

Сам факт прийняття Судом справи до розгляду може призвести до такого ж 

результату. Внаслідок судового рішення держава-відповідач повинна  

прийняти конкретні заходи стосовно позивача [261, с. 57]. Отже, 

Європейський суд з прав людини в системі елементів забезпечення механізму 

міжнародно-правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку 

відіграє роль компетентного органу, який вправі видавати правозастосовні 

акти та відновлювати порушений внутрішній трудовий розпорядок. 

Як бачимо, у правовій доктрині міжнародного права існує значна 

кількість нормативних актів, що здійснюють регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, проте механізм їх забезпечення є недосконалим, він  

не до кінця визначений державою та  не відповідає національному 

законодавству. Тому, як вважає Л.П. Гаращенко, першочерговими діями у 

процесі реформування всього трудового законодавства України, що 

стосуються внутрішнього трудового розпорядку,  є прийняття 

уповноваженими органами нового КЗпП, який буде чітко визначати механізм 

забезпечення міжнародно-правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку та  норми, якого не будуть порушувати стандарти конвенцій 

МОП, які ратифікувала Україна в установленому законом порядку. Такий 

Кодекс повинен:  

1) бути позбавлений декларативних норм та ідеологічних 

стереотипів  радянського режиму;  

2) відповідати соціальним, економічним та  суспільно-політичним 

процесам сьогодення; 

3) систематизувати та кодифікувати в єдину систему всі трудові 

принципи та норми як України так і міжнародного трудового права, всі 

загальні та універсальні правові норми галузі; 
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4) більш детально конкретизувати  повноваження органів державної 

влади та органів підприємств, установ і організацій  у сфері забезпечення 

механізму регулювання внутрішнього трудового розпорядку [262, с. 121].  

Щоб розробити такий нормативно-правовий акт, потрібно, перш за все, 

вивчити досвід створення такого роду документів зарубіжними державами,  

існуючі рекомендаційні акти МОП та, головним чином, дослідити реальні 

процеси, що стосуються  нормотворчості та  правозастосовної ситуації в 

міжнародному праві правових системах різних держав світу [263, с. 14]. 

Прийняття нового КЗпП дозволить роботодавцю чітко визначити для 

працівника правила, обов’язки, умови роботи, а головне – регламентує  

реальний шлях забезпечення механізму їх здійснення. У свою чергу, 

працівник буде впевнений, що його основні права забезпечені нормами 

міжнародного права та зможе розраховувати на дієвість  визначеного 

державою механізму забезпечення даних прав. 

Враховуючи усю різноманіть міжнародних норм, зазначимо, що 

механізм забезпечення внутрішнього трудового розпорядку в Україні не 

може регулюватись лише за допомогою міжнародних конвенцій, договорів та 

угод. Провідну роль у реалізації механізму регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку відіграє локальна нормотворчість, тому що завдяки їй 

можна не лише деталізувати міжнародну норму, а й сформулювати власні 

локальні правила поведінки учасників трудових відносин на конкретному 

підприємстві.  

Необхідність використання локального правового регулювання  та 

забезпечення механізму його здійснення зумовлена перш за все:  

1) переходом до ринкової економіки та створенням плюралізму різних 

форм власності, що вимагає створення нового механізму регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, який повинен охопити як метод 

прямого державного управління, так і процеси саморегулювання;  
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2) особливостями застосування праці у різних сферах економічної 

діяльності та суспільного життя, в яких роботодавці провадять свою 

діяльність; 

 3) сутністю самого внутрішнього трудового розпорядку, що має 

ознаки управлінських, розпорядчих та владних функцій роботодавця у 

трудових відносинах [264,  c. 256].  

Отже, локальне правове регулювання та механізм його забезпечення 

відіграє провідну роль у встановлені механізму правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку. 

О.М. Ярошенко зазначає, що сутність механізму забезпечення 

локального правового регулювання полягає в тому, що учасники спільного 

процесу праці можуть самостійно визначати, на яких умовах вони 

співпрацюватимуть, врахувавши при цьому всю специфіку підприємства та 

його трудового колективу [203, с. 131]. Тобто саме локальне правове 

регулювання надає роботодавцю та працівнику можливість встановити 

вигідний для обох сторін правовідносин внутрішній трудовий розпорядок на 

підприємстві, в установі чи організації. Саме тому внутрішній трудовий 

розпорядок повинен регулюватись,  передусім, локально-правовими 

нормами, механізм забезпечення яких полягає у встановлені роботодавцем за 

взаємною згодою працівника правових засобів, способів, форм, актів 

застосування та тлумачення внутрішнього трудового розпорядку. 

 Розвинуті західні демократичні країни акцентують увагу на зміщенні 

механізму правового регулювання праці у бік локальної форми (в рамках 

галузі та підприємств), при цьому роль локальних актів навіть 

переважає  роль законодавства [264, с. 242]. Дана тенденція, на нашу думку, є 

правильною. Держава повинна регламентувати основні принципи 

встановлення роботодавцем локальних норм та сформувати реальний 

механізм їх забезпечення. 

Отже, з нашої точки зору, поняття механізму забезпечення локально-

правового регулювання внутрішнього трудового регулювання потрібно 
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визначити як систему локально-правових засобів, способів та форм, 

регламентованих державою, уповноваженими органами та роботодавцем з 

метою забезпечення внутрішнього трудового розпорядку, враховуючи усі 

особливості та умови роботи на конкретному підприємстві, в установі чи 

організації.    

Система механізму забезпечення локальних нормативно-правових актів 

складається з окремих взаємопов’язаних елементів та становить основу 

трудового розпорядку організації. Такими елементами виступають 

нормативно-правові акти, прийняті та чинні в межах організації. Вся 

сукупність цих  нормативних актів являє собою не хаотичну масу, а 

структурно впорядковану єдність [265, с. 568]. Визначенню змісту механізму 

забезпечення локальних нормативних актів щодо внутрішнього трудового 

розпорядку організації було присвячено праці багатьох видатних вчених. У 

той же час, дослідження всієї системи зазначених нормативних актів 

залишилось поза увагою . 

На підставі аналізу юридичної літератури можна стверджувати, що 

основними елементами механізму забезпечення локальних нормативно-

правових актів, що встановлюють внутрішній трудовий розпорядок 

організації, є сукупність  правозастосовних актів, які встановлені суб’єктами 

трудових правовідносин, а саме:  

1) статут;  

2) положення про структурний підрозділ;  

3) правила внутрішнього трудового розпорядку;  

4) колективний договір; 

5) посадові положення й інструкції;  

6) положення про оплату праці; 

7) документи, що регламентують технологічний процес в 

організації. 
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Перелік даних локальних актів є вичерпним, він встановлений 

законодавцем, на відмінну від змісту даних актів, який визначається 

роботодавцем за взаємною згодою із працівниками.  

У зазначених правових формах господарська влада знаходить своє 

відповідне закріплення, зовнішнє вираження. Комплексне закріплення 

господарської влади зазвичай можливе лише в правилах внутрішнього 

трудового розпорядку організації. Не випадково на практиці їх нерідко 

прирівнюють до колективного договору, який є основним законом організації  

[203, с. 297] Цим і обумовлюється особливе місце правил внутрішнього 

трудового розпорядку в усій системі механізму забезпечення локальних 

нормативно-правових актів, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку включають до свого складу 

сукупність норм, у яких встановлюються права, обов’язки роботодавця, 

найманих працівників і процедура їхньої реалізації, забезпечення [34, с. 298]. 

Дані норми визначаються виключно роботодавцем за встановленим 

державою порядком, становлять систему правил внутрішнього трудового 

розпорядку та забезпечують механізм здійснення локального правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

Поява правил внутрішнього трудового розпорядку історично пов’язана 

з розвитком великого виробництва. Коли коло учасників спільної праці було 

невелике, то відносини між ними визначалися господарською владою, 

звичаями. Розвиток виробництва, ускладнення технологічного процесу, поділ 

праці призвели до того, що внутрішній устрій організацій потребував більш 

детального нормативного закріплення трудової поведінки працівників. 

«Виникає необхідність у таких правилах, які вказували б кожному його 

обов’язки щодо підтримки заведеного порядку у середині підприємства, 

необхідні для цього заходи з боку адміністрації й поведінки з боку 

працівників» [35, с. 31]. 

Внутpiшній трудовий розпорядок та механізм його забезпечення на 

конкретному підприємствi, в установі, організації визначається таким 
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локальним правовим актом як правила внутрішнього трудового розпорядку, 

які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або 

уповноваженого ним органу і профспілкового комiтету. У таких правилах 

конкретизуються та деталізуються обов’язки адміністрації закладу, власника, 

працівникiв даного пiдприємства, правила прийому на роботу. У них 

встановлюють режим pобочого часу і часу відпочинку, види заохочень за 

успіхи в роботі та дисциплінарних стягнень, а також порядок та механізм їх 

здійснення [34, с. 301]. Отже, локальні правові акти регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку уточнюють норму трудового 

законодавства, деталізують її та забезпечують механізм реалізації. 

 Аналіз роботи конкретних організацій показав, що до змісту правил 

внутрішнього трудового розпорядку включаються такі розділи: загальні 

положення, основні права й обов’язки працівників та адміністрації, робочий 

час і його використання, порядок прийому й звільнення, заохочення за успіхи 

в роботі, відповідальність за порушення дисципліни праці [266, с. 302]. В 

окремих організаціях правила розрізняють не лише за певною 

структурованістю, але й за назвою, здавалося б, однакових розділів. У деяких 

організаціях правила внутрішнього трудового розпорядку називаються 

регламентом. До основних завдань такого регламенту слід віднести питання 

щодо визначення чіткого порядку прийому й звільнення працівників, 

функціональних обов’язків працівників, видів заохочень за правильне та 

своєчасне виконання роботи, відповідальності у вигляді штрафів за 

порушення регламенту [266, с. 302]. 

Неабияке місце в системі елементів механізму забезпечення локальних 

нормативних правових актах посідає статут організації. Статути можна 

віднести до організаційного «внутрішнього» документу. Вони виконують 

одну з найважливіших функцій у встановленні механізму правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку організації, а саме: 

опосередковують порядок ухвалення рішення засновниками, визначають 

компетенцію загальних зборів засновників, встановлюють компетенцію 
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виконавчих органів (одноособових і колегіальних), регулюють порядок 

розподілу прибутку тощо. Ці документи забезпечують локальними нормами 

процеси, пов’язані з управлінням, організацією внутрішнього життя, 

виробничої діяльності юридичної особи, його підрозділів. Зміст статуту 

залежить від організаційно-правової форми організації. Вимоги законодавця 

істотно відрізняються, наприклад, для господарчих товариств і для 

кооперативів. Але в одному вони схожі: локальні норми, що містяться в них, 

опосередковують організаційну функцію, упорядковуючи й регулюючи 

діяльність засновників, органів управління, встановлюючи процедуру 

прийняття рішень, їхнє виконання та інші відносини, що стосуються 

механізму забезпечення внутрішнього життя юридичної особи, філії, 

підрозділу тощо [267, с. 54]. 

Колективний договір в умовах ринкових відносин є основним 

нормативно-правовим актом організації, він оперативно й ефективно 

враховує зміни, що відбуваються у відносинах роботодавця й працівників, 

дозволяє погоджувати їхні інтереси, створювати необхідні умови для 

збереження або встановлення соціального миру в процесі спільної праці. 

Певний режим праці й відпочинку, якому сторони повинні підкорятися, 

забезпечують такі розділи колективних договорів, як робочий час і час 

відпочинку, безпека праці, оплата праці та інші [266, с. 302].  

Проект Трудового кодексу України має положення, відповідно до яких 

механізм локального регулювання правил внутрішнього трудового 

розпорядку здійснюється завдяки регламентації: 

1) порядку організації праці та  визначення умов перебування 

працівників на території юридичної особи під час виконання та після  

закінчення виконання роботи; 

2) визначення умов та  порядку прийняття і звільнення з роботи 

працівників; 

3) основних прав та обов’язків працівників і роботодавця; 

4) робочого часу і порядку його використання; 
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5) часу відпочинку; 

6) заохочень, а саме заохочувальних виплат за сумлінну працю і 

підстав їх застосування; 

7) відповідальності роботодавця і працівників; 

8) інші положення [268]. 

Основний зміст такого елементу механізму забезпечення локального 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку як статут 

полягає в тому, що сторони, уклавши договір, беруть на себе певні 

зобов’язання щодо дотримання внутрішнього трудового розпорядку 

організації. Особливе значення у встановленні механізму забезпечення 

локального регулювання внутрішнього трудового розпорядку  надається 

також і охороні праці. Зазвичай майже всі колективні договори містять 

розділи про охорону праці, переважно вони мають такі назви: «Охорона 

праці», «Умови охорони праці й безпеки праці працівників», «Умови й 

охорона праці працівників» тощо [269, с. 102]. 

Здебільшого норми, що містяться в цих розділах колективних 

договорів, у конкретних зобов’язаннях сторін відображають зміст чинного 

законодавства про охорону праці. У низці колективних договорів 

встановлюються норми, які очевидно поліпшують умови праці в конкретній 

організації. В організаціях, де діють колективні договори, розроблені плани 

заходів щодо охорони праці. Вони є або додатками договорів, або 

самостійними (окремими) локальними нормативно-правовими актами. Як 

правило, до змісту колективних договорів включається умова про створення 

фондів охорони праці організації. У багатьох колективних договорах 

містяться розділи про соціальні пільги й гарантії, про оплату праці, 

забезпечення зайнятості. При цьому у всіх колективних договорах 

встановлюються більш пільгові умови, в порівнянні із чинним 

законодавством. Однак їхнє виконання нерідко пов’язується з наявністю 

коштів в організації [267, с. 325]. Таким чином, забезпечення механізму 

локального регулювання внутрішнього трудового розпорядку здійснюється 
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також через норми охорони праці, які закріплюються, як правило, в 

колективних договорах або ж в окремо встановлених підприємством 

локальних нормативно-правових актах. 

Механізм забезпечення локального регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку організації так само опосередковується посадовими 

інструкціями або положеннями. На думку Н.А. Тимонова, вони повинні 

доповнювати механізм забезпечення локального регулювання правил 

внутрішнього трудового розпорядку. У більшості випадків структура 

посадових інструкцій, положень складається з наступних розділів: 

1) «Загальні положення»; 

2) «Права»;  

3) «Обов’язки»;  

4) «Відповідальність»;  

5) «Заключні положення» [117, с. 24]. 

Розділ у посадових інструкціях про права включає перелік 

повноважень працівника, якими він наділений для виконання трудової 

функції. Аналіз розділу «Права» посадових інструкцій різних організацій 

приводить до висновку, що роботодавець або докладно вказує весь обсяг 

прав, або обмежується загальними фразами, а іноді взагалі не торкається цих 

питань. Недостатня відпрацьованість цього розділу не може забезпечити 

успішного виконання працівником дорученої йому трудової функції. 

Відсутність детальної регламентації прав не дозволить координувати 

діяльність керівного складу, членів виробничого колективу, що забезпечують 

вимоги технологічного процесу [117, с. 24]. Недостатня або ж неповна 

регламентація роботодавцем основних прав та обов’язків працівника 

призводить до виконанням працівником роботи, яка не входить до кола його 

обов’язків, або ж до невиконання працівником обов’язків, які прямо 

передбачені займаною посадою, проте не закріплені в основних обов’язках 

працівника. 
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Механізм забезпечення локального регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку реалізовується за допомогою різних правових засобів 

та способів. Цікавим є те, що звичай чи традиція, сформована у певному 

регіоні, інші соціальні норми – етнічні чи корпоративні, що виникли на 

підприємстві, також застосовуються роботодавцем з метою регулювання 

трудового розпорядку, хоча вони ще й не набули закріплення в офіційних 

документах [141, с. 9, 11]. Без сумнівів, дані факти регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку та механізму його здійснення за 

допомогою соціальних норм є достовірними, проте, на нашу думку, підхід до 

праворозуміння таких регуляторів, які не мають юридичної сили, потребує 

корегування. О.Т. Панасюк, досліджуючи юридичну природу механізму 

забезпечення внутрішнього трудового розпорядку, зокрема, наголошує на 

тому, що створення таких правил можна назвати «регулюванням трудових 

відносин за допомого звичаю». Тому «існують реальні підстави в сучасних 

умовах вважати його першоосновою внутрішнього трудового порядку» [269, 

с. 103]. Погоджуючись з таким підходом, зробимо висновок, що однією із 

основ трудового права, зокрема України, повинен вважатися правовий 

звичай. 

У теорії права існує декілька підходів до розмежування понять 

механізму забезпечення локального та міжнародного правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку і поєднання їх в практичній діяльності 

підприємств, установ та організацій. В.О. Голобородько дотримується думки, 

що механізм забезпечення централізованого (міжнародно-правового та 

вітчизняного) та локального правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку є самостійними та самодостатніми видами, які не виключають і 

не замінюють один одного. Науковець вважає, що для трудового права 

характерним є поєднання двох існуючих механізмів забезпечення  

(міжнародного і локального) правового регулювання, а вид суспільних 

відносин впливає на те, в якій мірі допускається і є бажаним застосування як 

міжнародного, так і локального методів [193, с. 15]. На нашу думку, 
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яскравим прикладом є внутрішній трудовий розпорядок тих відносин, де 

практика механізму застосування правового регулювання все більше 

відходить від регулювання локальними нормами як допоміжним елементом, 

до регулювання ними як  самодостатніми правовими актами. 

 О. В. Абрамова обстоює думку, що механізм забезпечення 

внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві регулюється 

відповідними правилами, які являють собою локальний нормативний акт, 

розроблений на основі законодавчих актів, що містять норми трудового 

права. Закон не передбачає спеціальних вимог до змісту правил 

внутрішнього трудового розпорядку і тому у кожному конкретному випадку 

вони визначаються на розсуд самого роботодавця [195, с. 25]. Ми 

погоджуємося з думкою вченого, проте хочемо зауважити, що правила 

внутрішнього трудового розпорядку – не єдиний локальний нормативно-

правовий акт, що забезпечує механізм регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку, крім нього, ще є статути, колективні договори, норми охорони 

праці тощо. 

Іншого погляду дотримується вчений А.Р. Саркісов, який вважає, що 

саме механізм забезпечення локального правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку   «уточнює та доповнює міжнародне 

регулювання та поєднується з ним, оскільки поєднуються всенародні 

інтереси, інтереси усіх колективів підприємств (об’єднань) і окремих 

трудящих» [192, с. 57-58]. 

Отже, провівши аналіз усіх вищезазначених наукових поглядів, 

можемо  дійти висновку, що механізм забезпечення локального правового 

регулювання дає змогу не лише конкретизувати міжнародну норму, а й 

сформувати власні правила поведінки на конкретному підприємстві. 

Раціональність та необхідність механізму забезпечення локального 

регулювання зумовлена як потребою врахувати особливості застосування та 

використання  різного роду праці, в якій роботодавці здійснюють свою 



 

 

231

діяльність, так і змістом самого трудового розпорядку, що характеризує 

управлінську, розпорядчу владу роботодавця у трудових відносинах.  

Таким чином, найбільш прийнятною, на наш погляд, є думка             

В.О. Голобородька, яка полягає у тому, що механізм забезпечення 

міжнародного і  локального правового регулювання не виключають і не 

заміняють один одного. Вони є самостійними та самодостатніми видами 

механізму правового регулювання, бо обидва спрямовані на регулювання 

суспільних відносин, хоча їх завдання різні. Механізм забезпечення 

міжнародно-правового регулювання визначає правовий статус роботодавця, 

порядок здійснення та прийняття локальних актів, мінімальні трудові 

стандарти та гарантії, які спрямовані на захист прав та інтересів працівників, 

механізм забезпечення локального ж правового регулювання – внутрішній 

трудовий розпорядок, який формується роботодавцем [193, с. 371].  

Отже, механізм забезпечення правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку реалізується за допомогою поєднання міжнародного та 

локального регулювання.  

Провівши ґрунтовний аналіз вітчизняного законодавства, а саме 

механізму регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні, ми 

вирішили окреслити основні проблеми та запропонувати способи їх 

вирішення. Що стосується механізму забезпечення міжнародно-правового 

регулювання, то вони включають наступне: 

 1) невідповідність вітчизняного законодавства нормам міжнародного 

права, ратифікованим у встановленому Україною порядку. Для вирішення 

такого недоліку необхідно внести відповідні зміни до проекту Трудового 

кодексу України та інших нормативно-правових актів, які регулюють  

внутрішній трудовий розпорядок; 

2) зволікання ратифікації Україною в особі законодавчих органів 

відповідних конвенцій, які забезпечують основоположні права, умови  та 

стандарти праці. Наприклад, Верховна Рада України не ратифікувала 

Конвенцію МОП про охорону заробітної плати № 95. Дана Конвенція 
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пропонує визначити мінімальну заробітну плату, виходячи із існуючих 

потреб не тільки працівників, а й членів їх сімей (враховуючи загальний 

рівень заробітної плати даної країни); вартість споживчого кошика, 

соціальних послуг для населення, виходячи з економічних міркувань, беручи 

до уваги економічний розвиток; загальний рівень продуктивності праці та 

законодавчу підтримку високого рівня зайнятості. Вона також передбачає 

необхідність створення і функціонування особливих дорадчих комітетів при 

органах влади, дії яких будуть направлені на контроль за станом оплати 

праці й перегляд мінімальної заробітної плати. Рівень мінімальної заробітної 

плати не повинен знижуватися ні за яких умов.           

Оскільки дана Конвенція про встановлення мінімальної заробітної 

плати не ратифікована, це дозволяє органам влади встановлювати мінімальну 

заробітну плату, не беручи до уваги міжнародні стандарти, і без будь якого 

на те  наукового чи економічного обґрунтування.  

Для урегулювання даного питання пропонується здійснити 

ратифікацію та практично впроваджувати існуючі конвенції МОП, різними 

засобами сприяти приведенню  національного  законодавства у відповідність 

до міжнародних трудових норм та європейських стандартів праці. 

Під час дослідження механізму здійснення локального правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку було виявлено ряд таких 

недоліків: 

1. У чинному КЗпП України відсутні чіткі та зрозумілі положення 

щодо механізму забезпечення нормативно-правових засобів, які покликані 

регламентувати внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в 

установах та організаціях. У ч. 1 ст. 142 КЗпП України зазначено: «Трудовий 

розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається 

правилами внутрішнього трудового розпорядку…» [270]. Будь-яке 

роз’яснення та уточнення зазначених понять у статті відсутнє.   На підставі 

аналізу  даної статті можна зробити попередній висновок про те, що 

виключно  правила забезпечують механізм регулювання внутрішнього 
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трудового розпорядку. Проте у наступній частині ст. 142 зазначено й  інші 

нормативно-правові акти, що призначені для регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку певних категорій працівників – статути й положення. 

Прийняття роботодавцем, власником певного підприємства локальних 

наказів, положень чи інструкцій з метою регулювання основних складових 

внутрішнього трудового розпорядку врегульовуються в інших статтях 

Кодексу.  

Для вирішення такого роду недоліків пропонується внести відповідні 

зміни  у проект Трудового кодексу України, що визначали б конкретні 

нормативно-правові засоби, способи та форми, якими б реалізовувався 

внутрішній трудовий розпорядок. На наше переконання, механізм 

забезпечення внутрішнього трудового розпорядку повинен закріплюватися 

нормативними актами роботодавця (локальними) та іншими актами (актами 

міжнародного та вітчизняного законодавства), а щодо окремих категорій 

працівників, він може визначатися у статутах (положеннях), які 

затверджуються відповідно до закону, обов’язки ж працівників також можуть 

бути встановлені у технологічних і посадових інструкціях з охорони праці, 

пожежної безпеки та інших нормативних актах. 

2. Неприйняття роботодавцем правил внутрішнього трудового 

розпорядку або ж декларативність та формальність таких правил.  

Оскільки правила внутрішнього трудового розпорядку посідають 

особливе місце в системі нормативно-правових актів, які є механізмом 

забезпечення правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку, 

потрібно проект Трудового кодексу України доповнити імперативною 

нормою, яка б закріплювала обов’язок роботодавця ухвалити правила 

внутрішнього трудового розпорядку та забезпечити механізм їх здійснення, 

скільки завдяки саме цим правилам визначається механізм забезпечення 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в 

установі, організації.  
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3. Недостатня кількість матеріальних стимулів у системі заохочень. 

Оскільки у структурі локальних норм, що забезпечують механізм 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку, наявний, крім гіпотези та 

диспозиції, елемент протилежний санкції – заохочення, на нашу думку, у 

системі заохочень повинні переважати матеріальні стимули. Така практика 

буде більш дієвою та результативною для роботодавця. 

Дослідивши та провівши аналіз механізму забезпечення міжнародно-

правового та локального регулювання внутрішнього трудового розпорядку в 

Україні, ми прийшли до наступних висновків.  

1. Проблема  науково обґрунтованого поєднання механізмів 

забезпечення міжнародного та локального правового регулювання набуває 

особливої актуальності саме зараз, що пов’язано із змінами, які відбуваються 

у сфері суспільно-трудових відносин, обумовлених переходом до ринкової 

економіки. 

2. Механізм забезпечення регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні здійснюється із оптимальним поєднанням міжнародно-

правового та локального регулювання. В законодавстві України механізми 

забезпечення міжнародного та локального правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку є самостійними та самодостатніми 

видами, які не виключають і не замінюють один одного, хоча їх завдання є 

різними. Механізм регулювання локального регулювання визначає 

внутрішній трудовий розпорядок, що формується роботодавцем, механізм 

забезпечення міжнародно-правового регулювання – правовий статус 

роботодавця, порядок прийняття локальних правових актів, що забезпечують 

механізм регулювання внутрішнього трудового розпорядку, мінімальні 

трудові стандарти тощо.  

3. Першочерговими заходами держави, спрямованими на 

вдосконалення механізму забезпечення локального та міжнародно-правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні, повинні бути 

такі: приведення вітчизняного законодавства у відповідність до 
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законодавства Європейського Союзу, вдосконалення засобів і способів 

забезпечення та гарантування прав найманих працівників, внесення змін до 

проекту  Трудового кодексу України, які б забезпечували мінімальну 

заробітну плату не нижче рівня прожиткового мінімуму за поточний період, 

та ін. 

 

3.3 Класифікація гарантій внутрішнього трудового розпорядку  

 

Умови сьогодення, геополітичний стан України та стрімкий розвиток 

демократичних процесів у суспільстві обумовлюють проєвропейський вектор 

розвитку, обраний нашою державою. Тому перед Україною постало ряд 

завдань, які основним чином стосуються виконання базових вимог 

Європейської спільноти, зокрема приведення у відповідність до 

європейських стандартів вітчизняного законодавства.     

 Для повноцінного забезпечення конституційних прав, свобод людини 

та громадянина необхідно виокремити певну систему юридичних гарантій, 

які будуть забезпечувати реалізацію зазначених прав та їх ефективне 

здійснення. Гарантії внутрішнього розпорядку відіграють важливу роль у 

забезпеченні трудових прав працівників, а також попереджають можливе 

свавілля роботодавців. 

Важливе практичне значення мають проблеми забезпечення гарантій 

працівника, які існюуть у чинному законодавстві, що регулює питання 

внутрішнього трудового розпорядку на підприємствах, в установах та 

організаціях. Що стосується трудового права та, зокрема, внутрішнього 

трудового розпорядку, вчені не знаходять спільної думки стосовно 

визначення основних гарантій, які здійснюють реалізацію суб’єктивних прав 

громадян у зазначеній галузі права. Проте більшість вчених схиляються до 

того, що основні гарантії забезпечення внутрішнього трудового розпорядку 

знаходять своє відображення у загальних нормах трудового права  з 
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одночасним їх конкретизуванням з урахуванням специфіки правового 

регулювання трудових відносин.   

Для того щоб повністю зрозуміти сутність та зміст поняття «система 

гарантій внутрішнього трудового розпорядку», необхідно дати визначення та 

окреслити систему юридичних гарантій як правової та функціональної 

основи для їх забезпечення та реалізації . 

Юридичні гарантії є самостійним видом системи гарантій. Слово 

«гарантія» (франц. «guarantie» – забезпечити) означає: запорука, умова, котра 

забезпечує що-небудь [271, с. 111]. Під гарантіями прав і свобод в юридичній 

літературі розуміють: а) сукупність суб’єктивних та об’єктивних факторів 

[272, с. 52], б) систему соціально-економічних, політичних, моральних, 

юридичних та організаційних передумов, умов, засобів і способів [273, с. 

311].  

О.Ф. Скакун під гарантіями прав, свобод та обов’язків людини та 

громадянина розуміє систему соціально-економічних, політичних, 

юридичних умов, способів та засобів, які забезпечують їхню фактичну 

реалізацію, охорону та надійний захист [274, с. 203].     

 А.Ф. Нікітіна поняття «гарантії» трактує як обов’язки держави 

захищати людину, створювати правові, соціальні і культурні умови для 

реалізації її прав і свобод, а також діяльність міжнародних і державних 

організацій щодо захисту прав людини [275, с. 76]. В.Ф. Сіренко вважає, що 

гарантії прав – це сукупність об’єктивних та суб’єктивних факторів, 

спрямованих на забезпечення фактичної реалізації прав громадян, на 

усунення можливих причин і перешкод їх неповного чи неналежного 

здійснення, захист прав від будь-яких порушень [272, с. 76]. Не можна 

погодитися із наведеним останнім автором визначенням, оскільки під 

поняттям «фактор» розуміють випадковість, воно в більшій мірі стосується 

перехідних явищ, у той час як терсін «умова» пов’язаний певною сферою 

суспільного життя, що підлягає врегулюванню нормами права.  Отже, 

гарантіями визначаються сукупність юридичних засобів, способів та умов, 
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що покликані забезпечувати реалізацію та дотримання  законодавчо 

закріплених прав та свобод людини і громадянина.    

 По-різному визначають поняття юридичних гарантій, покликаних 

забезпечити безперешкодну реалізацію, охорону й захист трудових прав, 

свобод та законних інтересів учасників трудових правовідносин, і вчені, які 

займаються проблемами трудового права. К.П. Уржинський наполягає,  що 

юридичними гарантіями права на працю слід вважати такі передбачені 

законодавством засоби, таку діяльність трудових колективів державних та 

громадських органів,  які сприяють безперешкодному здійсненню цього 

права, досягненню максимально можливих позитивних результатів на основі 

законності [276, с. 22]. Як правило, така діяльність базується на прямих 

нормах Конституції України, інших нормах законів, які безпосередньо 

визначають певне конкретне право особи, що забезпечує право особи на 

працю. 

У юридичній літературі триває дискусія щодо спеціального 

призначення юридичних гарантій. Свого часу значення юридичних гарантій 

полягало виключно в охороні та захисті прав людини і громадянина від будь-

яких порушень та зловживань з боку органів державної влади та інших осіб, 

які зобов’язані забезпечити безперешкодну  реалізацію  прав та свобод [277, 

с. 29]. Проте  згодом зміст поняття «юридичної гарантії»  дещо розширився 

та став вміщувати  також заборону посягання на права осіб з боку будь-яких 

суб’єктів трудових правовідносин,  а також зобов’язання забезпечувати 

встановлені законом права. 

Щодо визначення поняття «гарантія внутрішнього трудового 

розпорядку» як різновид юридичних гарантій, то воно залишається 

недослідженим. Тому, виходячи із загальних гарантій трудового права, 

надамо наступне визначення гарантій внутрішнього трудового розпорядку: 

«Це система норм права, які встановлюють певні вимоги до поведінки 

суб’єктів трудових правовідносин та діяльності цих суб’єктів, що 

забезпечуються санкціями і спрямовані на безперешкодну реалізацію, 
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охорону та захист трудових прав працівника, пов’язаних із прийняттям на 

роботу, звільненням, визначенням обсягу прав та обов’язків працівника, 

визначенням робочого часу та регламентуванням його використання, часом 

відпочинку, умовами та видами заохочення працівників за сумлінну працю та 

відповідальністю за порушення трудової дисципліни.  

Юридичні гарантії є невід’ємною складовою гарантій прав, свобод та 

законних інтересів людини і громадянина. Більшість вчених сходяться в 

тому, що усі гарантії поділяються на загальносуспільні та юридичні [278, с. 

5]. Надана класифікація не найдосконаліша, проте вона найкраще пояснює їх 

сутність та систему. До загальносуспільних гарантій відносять економічні, 

політичні, соціальні,  ідеологічні, духовні, організаційні гарантії, які 

виконують роль матеріального змісту юридичних гарантій. Загальносуспільні 

гарантії за допомогою юридичні  гарантій  упорядковуються в нормативно-

правових актах  у  певні юридичні конструкції та механізми. З огляду на це 

юридичні гарантії можна вважати формою загальносуспільних гарантій. 

Зрозуміло, що єдиного визначення  правових  гарантій в юридичній науці ще 

не вироблено і вчені-науковці по-різному підходять до розуміння сутності й 

змісту правових  гарантій.  Найбільш значущим видом юридичних гарантій 

є норми-засади, зокрема ті, які забезпечують права та свободи людини і 

громадянина, передусім в розрізі рівності громадян перед законом, 

непорушності та невичерпності прав громадян тощо [279, с. 40]. Так, 

встановлені законодавцем засади в Конституції України, Кодексі законів про 

працю України забезпечують дотримання основних демократичних 

принципів у правовідносинах між роботодавцем і працівником.  

Змістовно інший вид юридичних гарантій являють собою 

організаційно-правові гарантії громадянина. Це, зокрема, безпосередня 

діяльність органів державної влади та інших суб’єктів трудового права щодо 

забезпечення умов для реалізації прав та свобод людини і громадянина. 

Варто зазначити, що питання дослідження організаційно-правових гарантій 

недостатньо  висвітлено в юридичній літературі.  П.О. Недбайло щодо 
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значення   організаційно-правових норм вказав, що застосування норм права 

полягає в активних діях безпосередньої організації їх дотримання  у 

правовідносинах з їх застосування до конкретних фактів [280, с. 29]. 

Діяльність  державних органів та інших суб’єктів повинна детально 

регламентуватися законодавством, а тому  встановлення чітких меж їх 

діяльності є надзвичайно важливим для працівників у дотриманні їх прав. 

Організаційно-правові гарантії трудових прав працівників охоплюють 

діяльність профспілок, комісій з трудових спорів, судів, спеціально 

уповноважених на нагляд і контроль за дотриманням трудового 

законодавства органів, а також інших державних органів і громадських 

організацій, що ставлять собі за мету захист охорону та забезпечення 

трудових прав, свобод і законних інтересів учасників суспільно-трудових 

відносин. Організаційно-правова характеристика цих гарантій полягає в 

тому, що організаційна діяльність названих інституційних утворень 

здійснюється лише на підставі і у спосіб, передбачений відповідним 

законодавством [281, с. 19]. Тобто регламентовані межі діяльності та 

повноважень таких суб’єктів не дають бажаного результату, бо в переважній 

більшості випадків вони малоефективні  та функціонально застарілі. 

При всій різноманітності поглядів та підходів загальновизнаним є те, 

що юридичні гарантії забезпечують реалізацію, охорону та захист прав 

громадян   [282, с. 14].  Ми розділяємо вказану позицію, адже сутність та 

правова спрямованість норм-засад (принципів) полягає у створенні 

передумов та загальних механізмів реалізації  як негативних, так і 

позитивних прав людини і громадянина, зокрема  при реалізації права на 

працю. 

Термін «реалізація права» в науці розглядається як втілення у вчинках 

людей тих вимог, які  передбачені нормами права. Тобто зобов’язана особа 

виконує покладені на неї обов’язки, а уповноважений суб’єкт правовідносин 

має право вимагати їх виконання (можливість такої вимоги випливає, 

відповідно, із змісту кореспондуючого суб’єктивного права) [283, с. 312]. 
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Під охороною прав ми розуміємо взаємопов’язані заходи, які 

направлені на запобігання правопорушень, встановлення умов і причин, які 

їх породжують, а також сприяють процесу реалізації трудових прав людини 

(наприклад, обов’язок роботодавця в день звільнення видати працівникові 

належно оформлену трудову книжку (ч. 1 ст. 47 КЗпП); заборона працювати 

у вихідні дні (ч. 1 ст. 71 КЗпП); покладення на власника або уповноважений 

ним орган обов’язків із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці (ч. 

2 ст. 153 КЗпП)) [9]. Таким чином, термін «охорона прав» розглядається 

нами як передбачений законодавством спосіб уникнення можливих 

порушень трудових прав, що має за мету забезпечити нормальний хід їх 

реалізації. 

Інші дослідники наукової проблеми юридичних гарантій у трудовому 

праві, зокрема це застосовується до гарантій внутрішнього розпорядку,  

здійснюють їх класифікацію за такими критеріями: 1) за юридичною силою:  

а) конституційні; б) міжнародні; в) галузеві; 2) за ступенем деталізації: а) 

універсальні (стосуються усіх трудових прав); б) спеціальні (стосуються 

забезпечення реалізації визначеного трудового права); 3)  за сферою дії: а) 

загальні (забезпечення трудових прав усіх працівників незалежно від 

правового статусу); б) додаткові (передбачені для певної категорії 

працівників відповідно до галузі народного господарства); 4) за формою 

вираження:  а) гарантії-дозволи; б) гарантії-обов’язки; в) гарантії-заборони; г) 

гарантії-обмеження; 5) за характером впливу: а) гарантії-санкції; б) гарантії-

рекомендації; в) альтернативні гарантії [284, с. 9]. Ми погоджуємося із 

вказаною класифікацією гарантій трудового права, однак вона носить дещо 

загальний характер, поглинаючи у своєму складі значення гарантій 

внутрішнього трудового розпорядку. Тому підкреслюємо важливість 

деталізації кожної із гарантій  внутрішнього трудового розпорядку для 

подальшої їх регламентації, поглиблення захисту працівників у їх реалізації 

права на працю. Також це важливо для вдосконалення трудового 

законодавства, що регулює питання внутрішнього трудового розпорядку. 
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Захист трудових прав працівника як обов’язковий елемент гарантії 

внутрішнього трудового розпорядку полягає в закріпленні у відповідних 

нормативно-правових актах різних видів юридичної відповідальності, які 

«спрямовані на усунення перешкод на шляху здійснення суб’єктами своїх 

прав і припинення правопорушення, а також поновлення становища, яке 

існувало до правопорушення» [285, с. 8]. Норми права про юридичну 

відповідальність можуть покладати на правопорушника додатковий 

обов’язок (обов’язок власника або уповноваженого ним органу відшкодувати 

працівникові моральну шкоду, якщо порушення його законних прав призвели 

до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають 

від нього додаткових зусиль для організації свого життя (ч. 1 ст. 2371 ); 

поновити на роботі незаконно звільненого працівника  (ч. 1 ст. 235 КЗпП) [9]. 

Захист працівника – це ключове питання змісту поняття «гарантії».

 Система гарантій внутрішнього трудового розпорядку складається із 

окремих її елементів, що дозволяє в повній мірі забезпечити всі встановлені 

трудові права та свободи особи і громадянина, дає змогу контролювати 

поведінку суб’єктів трудових правовідносин для попередження зловживання 

ними своїми повноваженнями. Ми вважаємо, що, виходячи із специфіки 

забезпечення та реалізації гарантій внутрішнього трудового розпорядку, 

доцільно їх класифікувати за сферою дії на загальні (забезпечення трудових 

прав усіх працівників незалежно від правового статусу) та спеціальні 

(передбачені для певної категорії працівників). 

Відповідно до КЗпП України трудовий розпорядок на підприємствах, в 

установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, які затверджуються трудовими колективами або профспілкою за 

поданням власника підприємства на основі Типових правил. У деяких 

галузях народного господарства для окремих категорій працівників діють 

статути і положення про дисципліну [9]. 

Внутрішній трудовий розпорядок підприємств, установ та організацій 

регулює такі питання: прийняття та звільнення з роботи працівників, основні 
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обов’язки працівників, робочий час та час відпочинку, умови застосування 

заохочень та дисциплінарної відповідальності. Тому на підставі основних 

сфер регулювання внутрішнім трудовим розпорядком можемо виокремити 

наступні гарантії внутрішнього трудового розпорядку: 

1) гарантію заборони безпідставної відмови у прийнятті на роботу 

та звільнення з роботи; 

2) гарантію забезпечення робочого часу та часу відпочинку у 

внутрішньому трудовому розпорядку підприємств; 

3) гарантію застосування заохочення до працівника, який належним 

чином виконує покладені на нього обов’язки; 

4) гарантію забезпечення правомірності накладення роботодавцем 

дисциплінарного стягнення на працівника. 

Перше питання, яке повинно вирішуватися та забезпечуватися 

державою, – це прийняття на роботу працівника. Порядок прийняття на 

роботу роботодавцем, що встановлюється внутрішнім трудовим 

розпорядком, природно  кореспондує гарантію для працівника  щодо 

заборони безпідставної відмови у прийнятті на роботу. Це, зокрема, 

закріплено ст. 22 КЗпП України, де фактично визначено юридичний засіб 

забезпечення реалізації права особи на працю [9]. 

У той же час, законодавство не надає визначення понять обґрунтованої 

та не необґрунтованої відмови у  прийнятті на роботу. У зв’язку з цим деякі  

вітчизняні науковці наводять свої дефініції. О.І. Процевський переконаний, 

що «обґрунтованою відмова у прийнятті на роботу вважається лише тоді, 

коли професійні і ділові якості працівника або стан його здоров’я не 

відповідають вимогам роботи, на яку працівник претендує» [286]. Ю.П. 

Дмитренко вказує, що «роботодавець може відмовити в прийнятті на роботу 

лише у таких випадках: за відсутності вакантних місць; за недостатності або 

відсутності належної кваліфікації у працівника, який претендує на дану 

роботу; за наявності обмежень, встановлених законодавством щодо прийому 

на роботу (вік, важкі та шкідливі умови праці (неповнолітні, жінки), заборона 
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в судовому порядку обіймати певні посади, робота близьких родичів (крім 

педагогічної, медичної діяльності тощо), стан здоров’я тощо). Всі інші 

підстави для відмови будуть вважатися незаконними» [287]. Природно, що  

підставою для відмови у прийнятті на роботу працівника не може бути лише 

воля роботодавця, вона повинна ґрунтуватися на чітко визначених 

положеннях закону,  а також не порушувати норм-засад.  

Погоджуємося із вищезазначеними науковими визначеннями та, 

підсумовуючи, пропонуємо загальне визначення досліджуваного поняття. 

Отже, необґрунтована відмова у прийнятті на роботу – це відмова 

роботодавця, яка базується не на визначених законодавством об’єктивних 

підставах для відмови, а на суб’єктивних критеріях та порушує законні права 

працівників.  

Тож, новий Трудовий кодекс України повинен вирішити питання щодо 

підстав відмови у прийнятті на роботу працівників. Відповідні його норми 

необхідно продублювати у галузевих та локальних актах, що регулюють 

внутрішній трудовий розпорядок. 

Гарантією, яка випливає з норм міжнародного права, є те, що трудовi 

вiдносини з прaцiвникaми не припиняються, якщо тiльки немaє зaконних 

пiдстaв для тaкого припинення, пов’язaного iз здiбностями чи поведiнкою 

прaцiвникa aбо викликaного виробничою потребою пiдприємствa, устaнови 

чи служби [290]. На жаль, у чинному КЗпП цього  прямо не передбачено, 

проте вказано ряд підстав для можливого звільнення. 

Гарантії працівника на звільнення відрізняються  залежно від того, хто 

ініціює припинення трудових відносин. Якщо трудовий договiр було 

укладено на невизнaчений строк, прaцiвник може у будь-який чaс розiрвaти 

його, при цьому попередивши роботодaвця про звiльнення зa двa тижнi [9]. 

Для тaкого звiльнення не вимaгaється нiяких повaжних причин, головною є 

воля прaцiвникa. Влaсник повинен прийняти зaяву про звiльнення, 

оргaнiзувaти приймaння мaтерiaльних цiнностей, якщо тaкi перебувaли у 

вiдaннi прaцiвникa. Після зaкiнчення двох тижнiв з моменту подання заяви 
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про звільнення влaсник видaє нaкaз про звільнення, проводить  розрaхунок з 

прaцiвником тa видaє йому відповідним чином оформлену трудову книжку. 

Якщо  ж прaцiвник пiсля зaкiнчення термiну попередження про звiльнення не 

зaлишив роботи i в подальшому не вимaгaє розiрвaння трудового договору, 

влaсник не мaє прaвa звiльняти його згiдно з подaною рaнiше зaявою, крiм 

випaдкiв, коли нa його мiсце зaпрошений iнший прaцiвник, якому згідно з 

чинним законодавством  не може бути вiдмовлено в уклaденнi трудового 

договору [291, с. 297], наприклад, при переведенні працівника з іншого 

підприємства [9]. Це положення, передбачене КЗпП, є виправданим, оскільки 

як для працівника строк у два тижні може бути вигідним для пошуку нової 

роботи, так і для роботодавця – для підшукування нового працівника. 

Певнi кaтегорiї прaцiвникiв не можуть бути звiльненi зa п. 1 ст. 40 

КЗпП, крiм лiквiдaцiї пiдприємствa. Це стосується вaгiтних жiнок i жiнок, 

котрі мaють дiтей вiком до 3 рокiв (до 6 рокiв – коли  дитині потрібен 

домaшній догляд), одиноких мaтерiв зa нaявностi дитини вiком до 14 рокiв 

aбо дитини-iнвaлiдa (ст. 184 КЗпП). Звiльнення з тaкої пiдстaви прaцiвникiв 

молодше 18 рокiв можливе у виняткових випaдкaх i з обов’язковим 

прaцевлaштувaнням (ст. 198 КЗпП) [292]. Законодавець передбачив особливі 

категорії осіб, котрі користуються додатковими гарантіями захисту від 

свавілля роботодавця, адже у зв’язку з тимчасовими труднощами вони 

потребують особливої уваги з боку держави. 

Пiд чaс звiльнення обов’язково необхідно врaховувaти категорію осіб, 

які мають перевaжне прaво на зaлишення нa роботi. Вiдповiдно до стaттi 42 

КЗпП України тaке прaво нaдaється прaцiвниковi з нaйвищою квaлiфiкaцiєю i 

продуктивнiстю прaцi. При рiвних умовaх продуктивностi прaцi i 

квaлiфiкaцiї стaття закріплює перелiк прaцiвникiв, якi мaють перевaги в 

зaлишеннi нa роботi. Він включає:  

1)  осіб, які є єдиними годувальниками у сім’ї;  

2) працівників, які мають тривалий безперервний стаж на цьому 

підприємстві;  
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3) працівників, які працюють та навчаються без відриву від роботи;  

4) осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

5) інші категорії осіб, передбачені статтею 42 КЗпП України [9].  

Цей перелік не є вичерпним, тому законодавством України до нього 

можуть включатися й інші категорії осіб. 

Однак для певних категорій працівників, виходячи із сфери діяльності, 

ці гарантії є обмеженими, внаслідок чого розширюється перелік підстав для 

можливого звільнення їх з роботи.  

Відповідно до ст. 83 Закону України «Про державну службу» 

підставами припинення державної служби є: 1) втрата права на державну 

службу або його обмеження (стаття 84 цього Закону); 2) закінчення строку 

призначення на посаду державної служби (стаття 85 цього Закону); 3) 

ініціатива державного службовця або угода сторін (стаття 86 цього Закону); 

4) ініціатива суб’єкта призначення (стаття 87 цього Закону); 5) настання 

обставин, що склалися незалежно від волі сторін (стаття 88 цього Закону); 6) 

незгода державного службовця на проходження державної служби у зв’язку 

із зміною її істотних умов (стаття 43 цього Закону); 7) досягнення державним 

службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено законом; 8) 

застосування заборони, передбаченої Законом України «Про очищення 

влади» [293]. 

Положення Закону України «Про державну службу» про звільнення 

працівників державної служби застосовується до всіх категорій державних 

службовців, однак із певними обмеженнями відповідно до сфери діяльності.  

Отже, реалізація гарантії внутрішнього трудового розпорядку про 

заборону безпідставного звільнення працівників є наріжним каменем у 

питанні дотримання норм трудового права, адже саме у випадку звільнення 

найбільше відбувається порушень закону роботодавцем та інших 

зловживань. Також порядок забезпечення цієї гарантії ускладнюється ще й 

тому, що передбачено широке коло підстав для звільнення деяких категорій 
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працівників, що дає можливість підігнати «фактичну» підставу для 

звільнення під законодавчо визначену,  тим самим обмежити право 

працівника на працю. 

Важливим є дослідження гарантії забезпечення робочого часу та часу 

відпочинку у внутрішньому трудовому розпорядку підприємств. Проблема 

полягає у тому, що  існують підприємства, у  яких через особливі умови 

праці не може бути  дотримана щоденна або щотижнева  тривалість робочого 

часу, що значно ускладнює можливість реалізації  права працівника на 

відпочинок та негативно впливає на його здоров’я. 

Відповідно до статті 61 КЗпП України на безперервно діючих 

підприємствах, в установах, організаціях, а також на окремих виробництвах, 

у цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами 

виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної 

категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, 

допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником) підприємства, установи, 

організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб 

тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального 

числа робочих годин [9]. Проте вказані нормативи супроводжуються 

багатьма порушеннями прав працівника, адже  часто виникає ситуація, коли 

працівник за загальним обліком годин не виходить за межі норми, однак 

працює більше 24 годин підряд, завдаючи при цьому значної шкоди своєму 

здоров’ю. 

 Положенням про робочий час і час відпочинку водіїв колісних 

транспортних засобів, затвердженим наказом Міністерства транспорту та 

зв’язку України від 07.06.2010 № 340 «Про затвердження Положення про 

робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів», 

передбачається, що у випадку, коли за  умовами  роботи   не   може   бути   

додержана встановлена  для  водіїв щоденна або щотижнева тривалість 

робочого часу,  допускається запровадження  підсумованого  обліку  
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робочого часу  з  тим,  щоб тривалість робочого часу за обліковий період не 

перевищувала нормального числа робочих годин [294]. На жаль, 

автоперевезення – це одна із небагатьох сфер народного господарства, де 

дійсно регламентовано то логічно встановлено порядок здійснення 

перевезення водіями автомобільних засобів. Проте на практиці дотримання 

норм, передбачених вищезазначеним наказом Міністерства транспорту та 

зв’язку України, є досить складним, що підтверджується річними звітами 

Державної  інспекції України з безпеки на наземному транспорті.   

Вказаний підхід законодавця в певній мірі є виправданим, оскільки 

підсумований облік робочого часу вводиться на підприємствах, робота на 

яких передбачає, хоча й не визначене, однак постійне чергування роботи та 

відпочинку. При цьому важливим є дослідження тривалості безперервної 

роботи працівника за визначений період часу, за який проводиться облік 

робочого часу. Оскільки безперервна робота працівника може негативно 

вплинути на його здоров’я і в подальшому стати підставою для звільнення у 

зв’язку з невідповідністю займаній посаді, важливо передбачити у новому 

Трудовому кодексі положення про обов’язковий відпочинок працівників, 

зокрема щоденний відпочинок. 

Також ще однією з проблем забезпечення реалізації гарантії 

внутрішнього трудового розпорядку на час відпочинку є ненормований 

режим роботи.  

Єдиним документом, у якому міститься визначення ненормованого 

робочого часу, є Рекомендації щодо порядку надання працівникам з 

ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки через особливий 

характер праці, які затверджені наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України № 7 (далі – наказ № 7) від 10.10.1997. Але й досі цей 

документ не зареєстрований у Міністерстві юстиції, навіть незважаючи на те, 

що відповідно до Указу Президента України № 493/92 від 03.10.1992 усі 

нормативно-правові акти, які видаються міністерствами та зачіпають права, 

свободи і законні інтереси громадян чи мають міжвідомчий характер, 



 

 

248

підлягають державній реєстрації і набувають чинності через 10 днів після 

їхньої реєстрації. 

Отже, відповідно до наказу № 7 ненормований робочий день – це 

особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії 

працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі 

потреби, ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну 

тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною) [295]. Міра 

праці у даному випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, але 

й колом обов’язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням) [295]. 

Мінпраці дає орієнтовний перелік працівників, які можуть працювати в 

умовах ненормованого робочого дня. Ненормований робочий день на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності 

може застосовуватися до керівників, фахівців і робітників, а саме: 

1) осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі; 

2) осіб, робочий час яких за характером праці поділяється на 

частини невизначеної тривалості (сільське господарство); 

3) осіб, які розподіляють час для роботи на свій розсуд. 

Як бачимо, перед застосуванням ненормованого робочого часу 

необхідно внести професію (посаду) до переліку, який встановлюється в 

колективному договорі. 

Вказаний вище перелік не дає права роботодавцю вимагати від 

працівника виконувати роботу понад встановлену для нього тривалість 

робочого часу без його згоди. Якщо ж працівник погоджується на виконання 

такої роботи, то за це для нього законом передбачена відповідна матеріальна 

компенсація у вигляді оплати виконаних робіт у подвійному розмірі. Варто 

відзначити, що компенсація надурочних робіт у вигляді відгулу не 

допускається. 

При встановленні для працівника роботи в режимі ненормованого 

робочого дня йому надається додаткова щорічна оплачувана відпустка. 
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Саме надання додаткової щорічної відпустки в якості компенсації 

працівникам, що працюють в умовах ненормованого робочого дня, 

передбачає Закон України «Про відпустки» [296]. У ньому зазначається, що 

щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається 

працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних 

днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним 

договором або угодою. 

Із вищевикладеного зрозуміло, що режим ненормованого робочого дня 

встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості 

нормування їхнього робочого часу протягом усього трудового процесу. Міра 

праці даної категорії працівників визначається не лише тривалістю робочого 

часу та колом обов’язків, а й обсягом виконаних робіт, тобто навантаженням 

на кожного окремого працівника. Законодавцем, на жаль, не встановлена 

тривалість переробок, яка допускається для виконання трудових обов’язків 

та необмежена кількість таких переробок понад нормальний робочий день.

 Тому службові обов’язки працівника з ненормованим графіком роботи 

повинні бути визначені правилами внутрішнього трудового розпорядку 

таким чином, щоб була передбачена можливість для працівника виконувати 

встановлені обов’язки в межах звичного режиму роботи.   

Отже, на практиці реалізація гарантії забезпечення робочого часу та 

часу відпочинку у внутрішньому трудовому розпорядку підприємств 

наштовхується на багато проблем, для врегулювання яких потрібно 

унормувати чинне законодавство в частині визначення чіткого режиму 

роботи та забезпечення сталої кількості робочих годин на добу, що має 

безпосереднє відношення до збереження здоров’я працівників.   

 Наступним елементом системи гарантій внутрішнього трудового 

розпорядку є гарантія застосування заохочення до працівника. Дана гарантія 

важлива з тієї точки зору, що являє собою не лише подяку роботодавця за 

сумлінну працю працівнику, а й одночасно є стимулом для покращення 
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існуючих результатів, що впливатимуть на загальний стан підприємства, 

установи чи організації. 

Відповідно до статті 143 КЗпП України до працівників підприємств, 

установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що 

містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Відповідно до Закону України «Про Дисциплінарний статут служби 

цивільного захисту»  передбачаються такі додаткові види заохочень: 

1) дострокове зняття дисциплінарного стягнення;  

2) оголошення подяки;   

3) занесення прізвища на дошку пошани органу чи підрозділу 

цивільного захисту; 

4) занесення прізвища на дошку пошани спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного 

захисту; представлення до державних та урядових нагород України [126]. 

Системний аналіз КЗпП України та інших правових актів, що 

регулюють надання заохочень, окрім принципу стимулювання, дозволяє 

виокремити наступні принципи, які активно проявляються у наданні 

заохочень, а саме: 

1) принцип законності, який передбачає, що ані працівники, ані 

роботодавці їх посадові та/або службові особи ні в якому разі не можуть 

порушувати положення Конституції, КЗпП, законів України та локальних 

правових актів, зокрема правил внутрішнього трудового розпорядку; 

2) принцип законності, який свідчить про нормативне закріплення, 

тобто про юридичну природу заохочення; 

3) принцип державного регулювання, що виявляється у 

нормативному закріпленні переліку підстав для заохочень; 

4) принцип зв’язку заохочення із процесом праці. Вважаємо, що 

вказаний принцип ґрунтується на безпосередньому впливі працівників на 
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конкретні показники праці, які характеризують участь кожного працівника у 

вирішенні завдань окремо взятого підприємства; 

5) принцип прозорості та гласності застосування заохочення; 

6) принцип забезпечення соціальної справедливості, який 

проявляться у забезпеченні із боку роботодавця заходів заохочення за 

кінцевий реальний результат праці конкретного працівника, що потребує із 

боку роботодавця точного обліку дій працівника, до якого вживаються 

заходи заохочення; 

7) принцип публічності, оскільки в законодавстві під заохоченням 

розуміють тільки форму публічного визнання досягнутих успіхів працівника; 

8) принцип охорони у випадку виникнення суб’єктивного права 

працівника на отримання заохочення та, відповідно, при невиконанні 

суб’єктивних обов’язків роботодавцем. Так, працівник має самостійно 

захищати свої права без звернення до компетентних органів (здійснювати 

самозахист) або звертатися за захистом своїх прав до органів та організацій, 

наділених відповідними повноваженнями. Вказаний принцип обумовлений 

можливістю звернення працівника за захистом своїх прав з метою 

забезпечення відновлення визнання наданих прав та спонукання роботодавця 

до належного виконання своїх обов’язків за допомогою будь-якої форми 

захисту: самозахисту, розгляду питання профспілкою чи комісією з трудових 

спорів, звернення до державних органів чи до суду; 

9) принцип юридичної відповідальності, який випливає із принципу 

законності: кожний забезпечується правильним застосуванням законів та 

інших нормативних правових актів. Звісно, у випадку порушення принципу 

законності із боку державних органів, настає юридична відповідальність 

[297,  с. 189]. 

Отже, заохочення являє собою фактор якісного зростання працівника 

та структури, в якій він працює. Воно може бути здійснене у будь-якій формі, 

не забороненій законодавством, проте переважно у матеріальній, що 

передбачається внутрішнім трудовим розпорядком підприємств, установ та 
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організацій. Система заохочень встановлюється для всіх працівників 

загальна, проте можуть враховуватися особливості кожної займаної посади.  

Поряд з гарантією, що забезпечує заохочення працівника за відмінну 

працю, існує гарантія, яка захищає працівника від неправомірного 

накладання дисциплінарного стягнення. Тому  у внутрішньому трудовому 

розпорядку повинно детально регламентуватися види та підстави 

застосування дисциплінарних стягнень до працівника. 

За протиправну та неналежну поведінку працівника, невиконання 

останнім своїх функціональних обов’язків до нього повинна бути 

застосована дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарна відповідальність 

є одним із видів юридичної відповідальності, обов’язком працівника понести 

установлене законом покарання за вчинення протиправних дій або ж за 

бездіяльність. Законодавство України визначає основні види, порядок та 

умови застосування дисциплінарної відповідальності [298, с. 24]. Проблема 

забезпечення гарантії внутрішнього трудового розпорядку працівників про 

правомірность накладення роботодавцем дисциплінарного стягнення на 

працівника заслуговує ключової уваги.    

Дисциплінарними стягненнями згідно із ст. 147 КЗпП є догана та 

звільнення, проте законодавець надає право уповноваженим органам 

держави та, зокрема, і роботодавцям визначити для окремих категорій 

працівників інші види дисциплінарних стягнень [9]. Основною умовою 

забезпечення та дотримання роботодавцем гарантії  правомірності 

накладення дисциплінарного стягнення є детальна регламентація зазначеного 

у нормативно-правових актах вищої юридичної сили, а також локальних 

актах, які безпосередньо визначають внутрішній трудовий розпорядок на 

підприємстві, в установі або організації. Повертаючись до вітчизняного 

законодавства, потрібно зазначити, що у КЗпП  визначаються такі гарантії 

правомірності накладення дисциплінарних стягнень: 

1) визначення основних видів стягнень, які можуть бути застосовані 

до працівника за певних умов  – ст. 147 КЗпП; 
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2) визначення основних органів або ж структурних підрозділів 

організації, які уповноваженні накладати на працівника дисциплінарне 

стягнення  – ст. 1471 КЗпП; 

3) установлення строків, порядку та основних принципів, якими 

повинен керуватись роботодавець при визначені виду дисциплінарного 

стягнення   – ст. 148-149 КЗпП; 

4) порядок оскарження та зняття накладеного дисциплінарного 

стягнення на працівника – ст. 150-151 КЗпП [9].    

У КЗпП України дані гарантії визначаються скоріше всього як 

декларативні принципи та основоположні умови, якими роботодавець 

повинен керуватися у випадку накладання дисциплінарного стягнення. В 

багатьох галузях економіки  та сферах застосування трудового права існують 

власні галузеві нормативно-правові акти та правила, які  здійснюють 

регулювання правомірності притягнення працівника до дисциплінарної 

відповідальності. Такі норми права приймаються для того, аби 

унеможливити  самочинне та безпідставне звільнення працівника  

роботодавцем або обмеження його у правах. 

Класичним прикладом галузевих норм, які регламентують порядок та 

умови притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, є Закон 

України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України». 

Об’єктом регулювання даного Статуту виступають відносини праці, які 

виникають виключно в органах внутрішніх справ, до складу яких входить вся 

система Міністерства внутрішніх справ України. У Статуті, на відміну від 

КЗпП, більш детально регламентуються відносини з приводу накладання 

дисциплінарного стягнення, а саме: 

1) дається визначення основним поняттям дисциплінарної 

відповідальності; 

2) збільшено кількість видів дисциплінарної відповідальності із 

двох (догана та звільнення ) до восьми (усне зауваження, зауваження, догана, 

сувора догана, попередження про неповну посадову відповідність, звільнення 
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з посади, пониження в спеціальному званні на один ступінь, звільнення з 

органів внутрішніх справ); 

3) визначено права начальницького складу, уповноваженого 

накладати дисциплінарні стягнення; 

4) детально регламентовано умови та порядок накладання 

дисциплінарного стягнення, що включає в себе строки проведення 

службового розслідування та принципи, за якими визначається вид 

відповідальності за конкретне порушення внутрішнього трудового 

розпорядку; 

5) регламентовано умови та порядок накладання дисциплінарного 

стягнення в особливих випадках (в  період перебування працівника у 

відрядженні, відпустці, на відпочинку або в період тимчасової 

непрацездатності); 

6) зазначено строки, впродовж яких накладається та погашається 

дисциплінарне стягнення; 

7) обумовлено правовий статус працівника в період проведення 

службового розслідування; 

8) зазначено умови виконання, зняття та правові наслідки 

накладання дисциплінарного стягнення [299]. 

Такий вид галузевих норм як Дисциплінарний статут забезпечує чітку 

визначеність законодавця щодо регламентування дисциплінарної 

відповідальності у даній галузі економіки. Таким чином, він виконує не 

тільки функції галузевого регулювання, але й локального, тому що 

регламентує детально всі умови та порядок накладання дисциплінарної 

відповідальності й унеможливлює неправомірні дії з боку роботодавця 

стосовно працівника. Дана гарантія внутрішнього трудового розпорядку є 

визначальною, адже  неправильне, нечітке регулювання призводить до того, 

що роботодавець може порушити основні права працівника шляхом 

неправомірного накладання на нього дисциплінарної відповідальності. До 

працівника може бути незаконно застосовано стягнення, а  також для нього 
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можуть настати інші негативні наслідки, що випливають із застосування 

такого стягнення, зокрема погіршення міжособистісних відносин між 

працівниками, зниження ділової репутації тощо.    

 

 

3.4 Юридична відповідальність за порушення внутрішнього 

трудового розпорядку 

Трудові відносини між працівником та роботодавцем, як відомо, 

виникають внаслідок укладання між ними трудового договору, який визначає 

взаємні права та обов’язки сторін. Крім визначеного законодавством 

переліку прав та гарантій, працівники також мають дотримуватися та 

виконувати  свої основні обов’язки, які покладені на них державою та 

роботодавцем. Одним із таких обов’язків є дотримання та виконання вимог 

внутрішнього трудового розпорядку, що визначений на конкретному 

підприємстві, в установі чи організації. За порушення або ж невиконання  

норм внутрішнього  трудового розпорядку працівник повинен бути 

притягнутий до юридичної відповідальності, якщо інше не встановлено 

законом. 

Юридична відповідальність за порушення норм внутрішнього 

трудового розпорядку – це важіль впливу на працівника, встановлена 

законодавством міра покарання порушника трудової дисципліни, що 

виражається у вигляді дисциплінарного, майнового або інших видів стягнень. 

Досі правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку розвивалося 

шляхом збільшення та посилення безпосередньо норм дисциплінарної 

відповідальності за дисциплінарний проступок. Але враховуючи перехід 

держави до ринкової економіки, потрібно робити ставку на більш чітке 

правове регламентування взаємних прав працівника та роботодавця. Також з 

метою забезпечення якісної роботи працівника необхідно встановити певну 

систему  стимулювання праці, яка б передбачала на різних рівнях правового 

регулювання види заохочень та порядок і умови їх застосування. Конче 



 

 

256

потрібний також чіткий перелік та розмежування відповідальності 

працівника за порушення положень внутрішнього трудового розпорядку з 

вказівкою на особливість самого порушення та визначення суб’єкта, який 

притягується до відповідальності. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що правове забезпечення 

системи дисциплінарних стягнень та нормативне визначення порядку й умов 

притягнення осіб до відповідальності за порушення внутрішнього трудового 

розпорядку не відповідає суспільним вимогам сьогодення, задекларованим 

державою принципам та потребує докорінного реформування.  

Проблематиці юридичної відповідальності за порушення внутрішнього 

трудового розпорядку в науці трудового права  вчені завжди приділяли 

достатню увагу, тому наукового матеріалу було накопичено вдосталь. 

Предметом наукового пошуку та об’єктом дослідження стала юридична 

відповідальність за порушення внутрішнього трудового розпорядку у працях 

таких вчених: А.А. Абрамової, А.Т. Барабаша, М.Й. Бару, В.С. Венедиктова, 

Д.О. Гавриленко, П.І. Жигалкіна, І.О. Картузова, В.С. Ковригіна, Л.М. 

Корнута, Т.С. Коваленко, А.Р. Мацюка, А.М. Медведєва, М.В. Плюхіна, В.І. 

Прокопенка, О.І. Процевського, В.І. Скобелкіна, І.О. Сироватської, М.І. 

Хавронюк та ін.                          

Окремі особливості юридичної відповідальності за порушення норм 

внутрішнього трудового розпорядку досліджувались такими науковцями: 

В.Б. Авер’яновим, Д.Н. Бахрахом, Ю.П. Битяком, М.І. Іншиним, С.В. 

Ківаловим,  Н.І. Нижник, В.І. Щербиною, Ц.А. Ямпольською та ін. 

Для того, аби розкрити сутність поняття відповідальності за порушення 

внутрішнього трудового розпорядку, потрібно  визначити, що ж таке власне  

«відповідальність» як соціально-правове поняття. Науковці, які досліджували 

правову основу юридичної відповідальності, а саме С.Н. Братусь [300, с. 

189], І.С. Самощенко [301, с. 69], І.І. Лукащук [302, с. 345], акцентують увагу 

на тому, що питання юридичної відповідальності є чи не одним із найбільш 

заплутаних та складних у теорії права. Проте без існування інституту 
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юридичної відповідальності неможливе існування будь-якої галузі права, 

адже саме ця категорія права забезпечує гарантії, права  та свободу 

суспільних інтересів.     

Тлумачний словник української мови дає нам наступне визначення 

поняття відповідальності: «Це покладений на когось чи взятий на себе 

обов’язок відповідати за певну ділянку роботи, справу, за чиїсь дії, вчинки 

або ж  слова» [303]. Тобто відповідальність як поняття соціальне – це, в 

першу чергу, обов’язок  відповідати за щось.  Власне саме поняття 

відповідальності є категорією не тільки соціально-правовою, але й 

категорією філософською, політологічною, етичною, психологічною тощо. 

Влучним, на нашу думку, є визначення поняття відповідальності, яке  

зазначено у «Філософському словнику» М.М. Розенталя: «Відповідальність – 

категорія етики і права, яка відображає особливе соціальне і морально-

правове ставлення особи до суспільства (людства в цілому), що 

характеризується дотриманням норм права і норм моралі» [304, 617]. Отже, 

відповідальність означає усвідомлення кожним суб’єктом суспільства 

значущості будь-якої діяльності та її наслідків для суспільства, його розвитку 

та  усвідомлене ставлення особи до вимог суспільства, його обов’язків, 

завдань та норм. Суспільна відповідальність може розглядатися у двох 

аспектах: в залежності від поведінки особи вона може бути суспільно 

корисною (у випадку, коли особа бере на себе відповідальність за майбутню 

поведінку) та суспільно шкідливою, коли особа несе відповідальність за 

раніше вчинене.  

Розмежовуючи категорії відповідальності, потрібно зазначити, що 

поняття соціальної відповідальності ширше за поняття юридичної 

відповідальності. Соціальна відповідальність включає в себе декілька 

складових. Як зазначає М.А. Краснов, соціальна відповідальність як 

самостійне явище на практиці не проявляється, вона виражається через такі 

складові, як політична, моральна, юридична та інші види відповідальності 

[305, 74]. Соціальна відповідальність проявляється через певні категорії 



 

 

258

суспільства. Можна стверджувати, що кожна сфера суспільної діяльності 

передбачає свої норми відповідальності. Наприклад, особа бере на себе 

відповідальність не порушувати встановлені суспільством норми моралі, за 

порушення яких вона повинна нести відповідальність.  Юридична 

відповідальність є найбільш вираженою із усіх існуючих видів суспільної 

відповідальності, вона наступає у випадку невиконання або ж порушення 

чітко визначених законодавством юридичних норм. 

На нашу думку, юридична відповідальність – це наслідок еволюції 

суспільства та держави. Юридична відповідальність виокремилась у 

самостійний вид лише тоді, коли була вперше унормована та застосована 

державою як важіль впливу та засіб примусу.       

 На думку С.С. Алексєєва, юридична відповідальність – це обов’язок 

конкретної особи зазнати визначених заходів державного примусу, 

покарання за протиправну поведінку [186, с. 266]. Заходи державного 

примусу, які чітко визначені в законі, забезпечують виконання та дотримання 

суб’єктами правовідносин існуючих норм права. Протиправною поведінкою 

особи слід вважати дії  або бездіяльність, які порушують існуючі юридичні 

норми. Тобто особа при порушені визначених у законі юридичних норм несе  

юридичну відповідальність, яка забезпечується завдяки заходам державного 

примусу. 

C.Н. Братусь  пояснює, що юридична відповідальність – це заходи 

примусу, що визначаються державою або суспільством  [300, 115]. Як 

правило, юридична відповідальність за порушення юридичних норм 

визначається суб’єктом їх встановлення. Оскільки їх встановлює держава, то 

й заходи примусу будуть визначатись виключно державою. За порушення ж 

суспільних норм особа буде зазнавати заходів примусу, встановлених і 

санкціонованих суспільством. Підставою притягнення особи до юридичної 

відповідальності є вчинення останньою порушення визначених законом норм 

права. Порушення полягає в діянні, яке виражається в дії або бездіяльності, 
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тобто в умисному протиправному вчинку особи, що порушує норми права, 

або ж  в умисній протиправній бездіяльності, невиконанні норм права.  

Однією з основних умов притягнення особи до юридичної 

відповідальності є наявність складу правопорушення. До складу 

правопорушення входять:  

1) об’єкт правопорушення – охоронювані законом суспільні відносини, 

яким завдано шкоди; 

2) об’єктивна сторона правопорушення, яка складається із сукупності 

елементів протиправної поведінки, що характеризують її як акт зовнішнього 

прояву об’єктивної дійсності; 

3) суб’єкт правопорушення, яким може бути фізична або юридична 

особа, що вчинила правопорушення. Фізична особа характеризується такими 

ознаками, як дієздатність та наявність певного віку, з якого настає юридична 

відповідальність за конкретне правопорушення;   

4) суб’єктивна сторона правопорушення, яка  полягає у психологічному 

ставленні особи до вчинюваного нею діяння та наслідків. До її ознак 

належить вина, мотив, ціль та особливий психологічний стан особи [306, с. 9-

10]. 

Підсумовуючи вищесказане, потрібно надати наступне визначення 

юридичної відповідальності: «Юридична відповідальність – це: 

– один із видів соціальної відповідальності, який закріплений у 

законодавстві держави, забезпечується самою державою та настає у випадку 

наявності складу правопорушення;  

– юридичний обов’язок особи, яка порушила встановлені державою 

норми права, відповісти перед суспільством та державою, зазнавати заходів 

державного примусу та понести визначене за певне  правопорушення 

конкретний вид покарання». 

Враховуючи те, що трудове право є складовою частиною вітчизняного 

законодавства, особа за порушення його норм повинна нести юридичну 

відповідальність, встановлену нормами закону. Отже, відповідальність за 
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порушення внутрішнього трудового розпорядку настає у випадку, коли особа 

не дотримується або ж порушує передбачений законом, підзаконними 

нормативно-правовими актами, актами договірного характеру та локальними 

нормативно-правовими актами правила, які регулюють внутрішній трудовий 

розпорядок на підприємстві, в установі або організації. 

Відповідальність за порушення правових норм внутрішнього трудового 

розпорядку – це один із видів юридичної відповідальності та підвидів 

трудової відповідальності, що встановлена законом України. Вона, як і 

трудова відповідальність, ґрунтується на принципах справедливості, 

законності, невідворотності, доцільності, обґрунтованості та гуманізму. 

Основною підставою для притягнення працівника до юридичної 

відповідальності за порушення норм внутрішнього трудового розпорядку є 

вчинення ним трудового правопорушення. Трудовим правопорушенням слід 

вважати винне, протиправне діяння (дію або бездіяльність), яке полягає у 

невиконанні або ж неналежному виконанні працівником своїх трудових 

обов’язків.  

Отже, відповідальність за порушення внутрішнього трудового 

розпорядку – це встановлені державою, уповноваженими органами, 

трудовим колективом та роботодавцем види юридичних стягнень, які особа 

повинна понести у випадку порушення або ж невиконання норм 

внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на конкретному 

підприємстві, в установі чи організації.  

У доктрині трудового права прийнято розрізняти два основні види 

трудових правопорушень, а саме: трудове майнове правопорушення та 

дисциплінарний проступок [307, с. 46]. Cпільним для даних правопорушень є 

невиконання працівником своїх трудових обов’язків. Дані правопорушення 

зумовлюють і відповідні види відповідальності за їх вчинення: матеріальну 

та дисциплінарну [308, с. 47]. Як правило, за порушення норм внутрішнього 

трудового розпорядку настає дисциплінарна або ж матеріальна 
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відповідальність. Проте існує цілий ряд винятків, що стосується окремих 

категорій працівників. 

У випадках, коли працівник вчиняє правопорушення, яке підпадає під 

норми не тільки внутрішнього трудового розпорядку, але й під конкретні 

статті адміністративного чи кримінального законодавства, він буде нести 

відповідальність не тільки дисциплінарну чи матеріальну, але й кримінальну. 

Отже, існують випадки, коли особа, порушуючи правила внутрішнього 

трудового розпорядку, несе не тільки дисциплінарну чи майнову 

відповідальність, але й цивільно-правову, адміністративну та навіть 

кримінальну. 

Як зазначає І.В. Новосельська, для всіх видів трудової відповідальності 

притаманні такі спільні ознаки:  

1) це види відповідальності одного суб’єкта трудових правовідносин 

перед іншим, так звані внутрішні її види;  

2) зв’язок видів трудової відповідальності з державою має 

опосередкований, латентний характер і зумовлений наявністю відповідних 

правових норм і правом працівника оспорювати дії іншої сторони в суді; 

3) конкретні склади правопорушень, за які передбачено трудову 

відповідальність, у трудовому законодавстві в повному обсязі не 

передбачені;  

4) суб’єктами, які притягуються до трудової відповідальності, можуть 

бути як сторони трудових правовідносин так і їх представники [309, с. 65].  

Такі ж самі ознаки притаманні і відповідальності за порушення норм 

внутрішнього трудового розпорядку. Крім того, вони ще характеризуються 

особливим суб’єктом встановлення такої відповідальності (роботодавець або 

ж уповноважена ним особа чи орган) та особливим порядком й умовами 

притягнення особи до відповідальності, які визначаються по-різному щодо 

тих чи інших категорій працівників. 

Розглянемо основні види юридичної відповідальності за порушення 

норм внутрішнього трудового розпорядку. Трудове законодавство України 
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розрізняє два види відповідальності за порушення норм  трудового права, що 

регулюють внутрішній трудовий розпорядок: матеріальну та дисциплінарну 

відповідальність. 

Дисциплінарна відповідальність є одним із видів юридичної 

відповідальності і полягає в обов’язку працівника відповісти перед 

роботодавцем за скоєний ним дисциплінарний проступок та, відповідно, 

понести дисциплінарне стягнення, яке передбачене нормами трудового 

законодавства. Особливість даного виду відповідальності полягає в тому, що 

працівник несе цю відповідальність перед роботодавцем, а не перед 

державою чи уповноваженими на те державними органами, як це 

передбачено кримінальною чи адміністративною відповідальністю [90, с. 18]. 

Дисциплінарна відповідальність – це особливий вид відповідальності, яка 

настає виключно за порушення норм трудового права.  

Дисциплінарна відповідальність настає у випадках порушення норм 

внутрішнього трудового розпорядку, тобто  невиконання або неналежне 

виконання працівником своїх обов’язків, недотримання розпорядку робочого 

дня, невиконання вимог технологічного процесу тощо.  

У КЗпП не надається визначення поняття дисциплінарного проступку 

та не зазначаються його елементи. Проте для дисциплінарного проступку, на 

відміну від інших правопорушень,  характерними  є певні особливості, а 

саме: 

1) суб’єктом проступку може бути тільки особа, яка перебуває у 

трудових відносинах із роботодавцем та порушила норми внутрішнього 

трудового розпорядку [307, с. 20]; 

2) суб’єктивну сторону дисциплінарного проступку характеризує вина, 

яка може бути виражена у формі прямого або непрямого умислу та 

необережності. Вина у формі прямого умислу передбачає, що особа 

усвідомлювала протиправність свого діяння, передбачала його шкідливі 

наслідки й бажала або свідомо допускала їх настання.  Проте, як показує 

практика,  у більшості випадків вина виражається у формі необережності. 
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Необережність, у свою чергу, передбачає, що особа усвідомлювала 

протиправність своєї поведінки, передбачала її шкідливі наслідки, проте 

легковажно розраховувала на їх відвернення, або не передбачала, хоча 

повинна була їх передбачити [3, с. 24]; 

3) об’єктом дисциплінарного проступку є затверджений на 

підприємстві, в установі чи організації внутрішній трудовий розпорядок;  

4) об’єктивною стороною дисциплінарного проступку виступають 

шкідливі наслідки та причинно-наслідковий зв’язок між наслідками та 

діянням працівника, який порушив внутрішній трудовий розпорядок [3, с. 

24]. 

Отже, особливий суб’єкт дисциплінарного проступку, суб’єктивна 

сторона,  об’єкт та об’єктивна сторона  даного виду правопорушення 

визначають його сутність та характеризують як вид правопорушення, що 

настає лише у випадку невиконання або порушення норм виключно 

трудового права України. 

Аналізуючи судову практику, можемо дійти висновку, які саме 

порушення правил внутрішнього трудового розпорядку є визначальними, до 

них належить: 

1) безпідставна відмова працівника підприємства без поважної на те 

причини укласти трудовий договір з роботодавцем про повну матеріальну 

відповідальність; 

2) ухилення або відмова без поважної на те причини від медичного 

огляду працівників окремих визначених законом професій; 

3) безпідставна відмова працівника пройти у робочий час спеціальне 

навчання та скласти іспит з техніки безпеки у випадках, коли це є 

обов’язковою умовою допуску до роботи; 

4) безпідставне перебування працівника в робочий час не на своєму 

робочому місці, а в приміщені іншого цеху без поважної на те причини та 

інші випадки, які визначені судовою практикою України [310, с. 13]. Дані 

види порушень норм трудового права є основними підставами притягнення 
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працівника до дисциплінарної відповідальності та накладання на нього 

одного із видів дисциплінарного стягнення. 

Науковці та дослідники відповідальності за порушення внутрішнього 

трудового розпорядку виокремлюють систему правових ознак, які 

характеризують дисциплінарну відповідальність, яка включає такі складові: 

–   законність – дисциплінарна відповідальність може настати тільки за 

умови вчинення працівником дисциплінарного проступку; за один 

дисциплінарний проступок працівник несе одне дисциплінарне стягнення; 

види дисциплінарних стягнень чітко визначені законодавством; органи, 

уповноважені притягувати особу до дисциплінарної відповідальності, а 

також підстави, умови та строки притягнення до відповідальності чітко 

визначені в КЗпП; 

–  обґрунтованість та справедливість  – полягає у притягненні особи до 

дисциплінарної відповідальності індивідуально; строки дії стягнення 

обмежені та визначений порядок зняття дисциплінарного стягнення; 

– додержання правових гарантій – роботодавець зобов’язаний 

затребувати від працівника письмових пояснень з приводу порушень 

внутрішнього трудового розпорядку; строк притягнення до відповідальності 

визначений КЗпП; до трудової книжки записи про стягнення під час роботи 

не заносяться; працівник має право оскаржити дисциплінарне стягнення; 

стягнення повинно бути накладене у письмовій формі уповноваженим 

органом у вигляді наказу чи розпорядження та доведено працівнику під 

підпис [3, с. 142]. 

Наявність усіх вищеперелічених ознак є обов’язковою умовою 

застосування до працівника дисциплінарної відповідальності. Роботодавець в 

обов’язковому порядку повинен дотримуватись даних вимог законодавства, 

що характеризують дисциплінарну відповідальність. Недотримання або ж 

ігнорування з боку роботодавця хоча б однієї з даних ознак дисциплінарної 

відповідальності, дають працівникові право оскаржувати правомірність 

застосування до нього дисциплінарного стягнення.  
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У практиці накладання на працівників дисциплінарних стягнень 

виробився чіткий механізм притягнення особи до відповідальності, який 

складається з таких елементів: 

1) виявлення роботодавцем або уповноваженим на те органом 

дисциплінарного проступку (роботодавець зобов’язаний відразу ж зажадати 

від працівника, що порушив норми внутрішнього трудового розпорядку,  

письмові пояснення для того, аби з’ясувати причини та обставини, за яких 

було вчинено даний дисциплінарний проступок); 

2) застосування до працівника дисциплінарного стягнення (при цьому 

роботодавець повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і 

заподіяну ним шкоду для підприємства, обрати вид стягнення та видати 

відповідний наказ чи розпорядження); 

3) виконання роботодавцем дисциплінарного стягнення (полягає в 

повідомлені працівникові під розписку про оголошене в наказі стягнення, у 

разі звільнення працівника за порушення норм трудового розпорядку, в день 

звільнення роботодавець повинен видати працівникові копію наказу чи 

розпорядження  про звільнення з роботи, належно оформлену трудову 

книжку та розрахуватися з ним згідно із законодавчо визначеним порядком); 

4) оскарження дисциплінарного стягнення працівником у порядку, 

встановленому чинним законодавством, чи припинення дисциплінарного 

провадження у зв’язку із закінченням строку його застосування (6 місяців), 

зняття накладеного дисциплінарного стягнення, визнання дисциплінарного 

стягнення накладеним незаконно у порядку, встановленому чинним 

законодавством [311, с. 17]. Наявний порядок притягнення працівника до 

дисциплінарної відповідальності закріплений у статтях чинного КЗпП. Проте 

даний порядок не є обов’язковим та універсальним для усіх галузей 

економіки. Специфіка різних професій, різний ступінь відповідальності, яка 

покладена на працівників під час виконання ними службових обов’язків, 

зумовлює застосування до них особливого порядку притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. 
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Деякі науковці при дослідженні дисциплінарної відповідальності за 

порушення внутрішнього трудового розпорядку виділяють обставини, які 

пом’якшують або ж обтяжують дисциплінарну відповідальність. 

До обставин, які пом’якшують дисциплінарну відповідальність 

відносяться: 

1) вчинення працівником дисциплінарного проступку вперше за 

період роботи на конкретному пілприємстві; 

2) вчинення дисциплінарного проступку з необережності, якщо на 

це вказують об’єктивні ознаки правопорушення; 

3) малозначність заподіяної шкоди підприємству. 

При визначенні виду дисциплінарного стягнення роботодавець або ж 

уповноважена ним особа чи орган, як правило, беруть до уваги дані 

обставини та, враховуючи їх, призначають мякшу міру покарання для 

працівника. 

До обставин, які обтяжують відповідальність працівника,  відносяться: 

1) вчинення проступку не вперше; 

2) настання шкідливих наслідків для підприємства, установи, 

організації; 

3) прямий умисел працівника; 

4) вчинення дисциплінарного проступку в нетверезому стані, в стані 

наркотичного чи токсичного сп’яніння; 

5) втягнення в здійснення порушення правил внутрішнього 

трудового розпорядку інших працівників підприємства [312, с. 245]. 

За наявності даних обставин роботодавець. як правило, застосовує 

суворішу міру дисциплінарного стягнення, яка дозволена законом або іншим 

нормативно-правовим актом 

У теорії трудового права розрізняють два основні види дисциплінарної 

відповідальності, а саме: 

1) загальна відповідальність (стягнення застосовується до усіх без 

винятку працівників); 
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2) спеціальна відповідальність (стягнення застосовується до окремої 

категорії працівників на підставі визначених нормативно-правових актів: 

статутів, законів, положень тощо) [313, с. 54]. 

На нашу думку, даний поділ є доцільним при розмежуванні та 

характеристиці дисциплінарної відповідальності. Ми вважаємо, що його 

потрібно прийняти на законодавчому рівні. Це внесе ясність, чіткість та 

зрозумілість у порядок притягнення осіб до дисциплінарної відповідальності 

за порушення внутрішнього трудового розпорядку.  

Загальна дисциплінарна відповідальність передбачена КЗпП України. 

Відповідно до ст. 147 КЗпП на працівника, який порушив правила 

внутрішнього трудового розпорядку, може накладатися одне із таких 

стягнень: 

1) догана; 

2) звільнення [314]. 

Законодавець до визначення видів відповідальності за порушення 

внутрішнього трудового розпорядку підходить доволі абстрактно та 

загально, віддаючи перевагу локальним актам правового регулювання. 

Отже, він перекладає обов’язок визначення видів відповідальності за 

порушення внутрішнього трудового розпорядку на роботодавця та 

уповноважені ним органи. Ми вважаємо, що дана тенденція є не зовсім 

прийнятною для правової системи України, адже таким чином 

провокується можливість неоднакового визначення видів відповідальності 

та порядку і механізму притягнення осіб до такої відповідальності на 

різних підприємствах однієї галузі економіки.  

Законодавство не передбачає конкретних підстав накладання такого 

стягнення як догана та не вказує, з якою періодичністю вона може 

накладатися, що є також значним недоліком при регулюванні даного 

питання. Щодо звільнення, то в цьому випадку в статтях 40 та 41 КЗпП 

встановлено вичерпний перелік підстав розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця . 
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Ст. 1471 КЗпП визначає органи, які мають право притягувати осіб, що 

вчинили  порушення внутрішнього трудового розпорядку, до 

дисциплінарної відповідальності, а саме: 

1) уповноважені роботодавцем органи, які мають право приймати 

працівника на роботу  (обирати, затверджувати чи призначати його на 

посаду); 

2) вищестоящі органи, які зазначені в частині першій ст. 1471 КЗпП.  

Право вибору дисциплінарного стягнення залишається за 

роботодавцем. Стягнення має бути призначене з урахуванням ступеня 

тяжкості вчиненого працівником проступку та результатів роботи 

працівника. Також у ст. 149 КЗпП закріплений принцип, згідно з яким за 

один дисциплінарний проступок до працівника застосовується одне 

дисциплінарне стягнення [3].   

Ми вважаємо, що з приводу визначення ступеня тяжкості 

вчинюваного працівником проступку та з приводу вибору виду 

дисциплінарного стягнення  держава в особі законодавчих органів повинна 

видати окремий нормативно- правовий акт, який розтлумачить основні 

принципи, обтяжуючі та пом’якшуючі ознаки, коло питань, якими при 

цьому повинен керуватися роботодавець.  

Строки застосування дисциплінарного стягнення регулюються ст. 148 

КЗпП, у якій зазначається, що дисциплінарне стягнення повинно бути 

застосоване власником підприємства, установи чи організації  одразу ж 

після виявлення проступку, але не пізніше  одного місяця з дня його 

виявлення, при цьому час звільнення працівника від роботи у зв’язку із 

його тимчасовою непрацездатністю або ж перебування працівника у 

відпустці не враховується при обчисленні даних строків [315]. Строк 

давності притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності 

становить шість місяців.  

З метою виявлення обставин, умов та тяжкості вчинюваного 

працівником дисциплінарного проступку законом передбачено службові 
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перевірки або розслідування. На час проведення таких перевірок перебіг 

давності виявленого проступку призупиняється [316]. Також у КЗпП 

визначається порядок зняття та порядок оскарження працівником 

накладеного на нього дисциплінарного стягнення. 

Проте в чинному КЗпП відсутній розділ, який би систематизував усі 

вищезазначені статті та забезпечив би чіткий механізм притягнення особи 

до дисциплінарної й матеріальної відповідальності. Частина таких статей 

міститься в главі ІХ, частина – в главі Х, що призводить до відсутності в 

законі чіткої унормованості відповідальності за порушення норм 

внутрішнього трудового розпорядку. 

До певної категорії працівників можуть застосовуватись окремі, 

визначені законами, статутами та іншими нормативно-правовими актами, 

стягнення. Зокрема це стосується працівників суду, прокуратури, органів 

внутрішніх справ, державних службовців,  працівників гірничих 

підприємств та ін. 

До суддів згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 

(стаття 109) за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку 

можуть бути застосовані такі види дисциплінарних стягнень: 

1) попередження; 

2) догана  з позбавленням права на отримання доплат до посадового 

окладу судді протягом одного місяця; 

3) сувора доган з позбавленням права на отримання доплат до 

посадового окладу судді протягом трьох місяців; 

4) подання про тимчасове (від одного до шести місяців) відсторонення 

від здійснення правосуддя  з позбавленням права на отримання доплат до 

посадового окладу судді та обов’язковим направленням судді до 

Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення 

кваліфікації, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження 

щодо суддів, та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження 

здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді; 
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5) подання про переведення судді до суду нижчого рівня; 

6) подання про звільнення судді з посади [317]. 

Аналіз судової практики дозволяє виокремити основні випадки 

притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Найчастіше 

дисциплінарне стягнення накладалося за: 

 1) невжиття заходів щодо розгляду справи (заяви, скарги) протягом 

встановленого законом строку;  

2) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні 

правосуддя. 

До прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників 

навчальних, наукових та інших установ прокуратури згідно Закону України 

«Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [221], на прокурора можуть 

бути накладені такі дисциплінарні стягнення: 

1) догана; 

2) заборона на строк до одного року на переведення до органу 

прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі 

прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім Генерального 

прокурора); 

3) звільнення з посади в органах прокуратури. 

Також цим Законом визначаються особливості, пов’язані із 

застосуванням даних видів дисциплінарних стягнень. 

Для працівників органів внутрішніх справ (далі – ОВС) також 

визначений особливий порядок застосування дисциплінарних стягнень. 

Згідно із Законом України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх 

справ України» до начальницького та рядового складу ОВС можуть бути 

застосовані такі види дисциплінарних стягнень: 

1) усне зауваження; 

 2) зауваження; 

3) догана; 

 4) сувора догана;  
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5) попередження про неповну посадову відповідність;  

6) звільнення з посади;  

7) пониження в спеціальному званні на один ступінь;  

8) звільнення з органів внутрішніх справ [131].  

До державних службовців відповідно до Закону України «Про 

державну службу» застосовуються такі видів дисциплінарних стягнень: 

1) зауваження; 

2) догана; 

3) попередження про неповну службову відповідність; 

4) звільнення з посади державної служби.  

Даним Законом також передбачені основні вимоги та принципи, на 

яких повинний будуватися  внутрішній трудовий розпорядок державних 

службовців [293].  

Також спеціальний вид дисциплінарних стягнень застосовується до 

працівників гірничих підприємств. Гірничий закон України  від 06 жовтня 

1999 року, який регламентує основні правила внутрішнього трудового 

розпорядку на гірничих підприємствах, відсилає нас до постанови Кабінету 

Міністрів України  від 13 березня 2002 року № 294, якою затверджено 

Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств, що 

передбачає такі види дисциплінарних стягнень, як догана та звільнення [318]. 

Закон також визначає особливий порядок, умови та підстави накладання 

дисциплінарного стягнення.  

Отже, як ми бачимо, різні сфери економічної діяльності, різні ступені 

відповідальності працівника та особливості внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства вимагають особливого підходу до визначення 

порядку та умов застосування до таких працівників дисциплінарної 

відповідальності. 

На жаль, держава законодавчо не встановила перелік категорій 

працівників, до яких визначений особливий порядок застосування 

дисциплінарних стягнень. Тому, на нашу думку, потрібно здійснити  
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законодавчу класифікацію особливих категорій працівників та встановити 

основні правила та принципи, за якими б визначалися  умови, порядок та 

механізм притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих категорій 

працівників. 

У трудовому праві, крім дисциплінарної відповідальності за порушення 

норм внутрішнього трудового розпорядку, також передбачена матеріальна 

відповідальність. Як зазначає О.В. Кузніченко,  матеріальна відповідальність 

є самостійним видом відповідальності та похідним видом від  юридичної 

відповідальності, яка являє собою особливий вид соціальної 

відповідальності[319].  Дослідник також схиляється до думки, що 

матеріальна відповідальність, з погляду трудового права, є ретроспективною. 

На нашу думку, майнова відповідальність за порушення внутрішнього 

трудового розпорядку – це передбачений нормами КЗпП, іншими законами 

України, підзаконними та локальними нормативно-правовими актами 

юридичний обов’язок  особи понести матеріальний вид стягнення у випадку 

завдання підприємству, установі чи організації матеріальної шкоди через 

невиконання чи порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.     

Для того, аби визначити види матеріальних стягнень, які 

застосовуються до працівника за майнове трудове правопорушення,  

передбачене нормами внутрішнього трудового розпорядку, потрібно 

з’ясувати, які норми законодавства України встановлюють таку 

відповідальність. 

Матеріальна відповідальність за порушення норм внутрішнього 

трудового розпорядку передбачена такими нормами чинного законодавства 

України: 

1) главою ІХ КЗпП, яка визначає загальні підстави та умови 

матеріальної відповідальності працівників, порядок визначення шкоди, 

нанесеної працівником підприємству, розмір матеріальних стягнень та ін. [9];  

2) Законом України «Про визначення розміру збитків, завданих 

підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), 
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недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та 

валютних цінностей» від 06 червня 1995 року [320]; 

3) постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення 

(псування) матеріальних цінностей». Постанова регламентує механізм, 

завдяки якому визначають розміри збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення чи псування матеріальних цінностей та ін. [321]. 

Зміст матеріальної відповідальності полягає в тому, що працівник або 

власник чи уповноважений ним орган в обов’язковому порядку повинен 

відшкодувати іншій стороні матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок 

невиконання або порушення правил внутрішнього трудового розпорядок. 

Трудове законодавство передбачає матеріальну відповідальність обох сторін 

трудових правовідносин. Це забезпечує, перш за все, їх рівність та захищає, 

як працівника так і роботодавця, від неправомірних посягань на їх 

права[312]. Законодавством визначено ряд підстав виникнення та 

припинення матеріальної відповідальності.  

Особливістю застосування матеріальної відповідальності є те, що, на 

відміну від дисциплінарної, де особа притягується до відповідальності 

виключно органами підприємства (установи чи організації), на якому 

працює,  до матеріальної відповідальності особа притягується  

адміністрацією підприємства лише у випадках, коли сума збитку не 

перевищує одну третину заробітку працівника, в інших випадках 

притягнення до відповідальності здійснюється в судовому порядку.  

Також, на відміну від дисциплінарної відповідальності,  матеріальна 

відповідальність може застосовуватись до працівника навіть після розірвання 

трудового договору [322]. Дані ознаки матеріальної відповідальності 

характеризують її як особливий вид відповідальності, притаманний 

трудовому праву.  

Отже, ми прийшли до висновку, що матеріальна відповідальність є 

самостійним та самодостатнім видом юридичної відповідальності за 
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порушення внутрішнього трудового розпорядку, яка має свої особливості та 

відмінності від інших видів відповідальності. 

У трудовому законодавстві існують випадки, коли протиправне діяння, 

яке передбачене правилами внутрішнього трудового розпорядку, підпадає 

під відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні 

правопорушення. Такі порушення внутрішнього трудового розпорядку 

закріплені в КУпАП. До них віднесено наступні: 

 1) порушення визначеного порядку працевлаштування іноземців та 

осіб без громадянства; 

2) виплату заробітної плати не в повному обсязі; 

3) невиконання вимог посадових осіб центрального органу виконавчої 

влади у сфері управління праці [323].  

Як бачимо, дані правопорушення стосуються в більшій мірі 

роботодавця або ж уповноваженого ним органу чи особи, що здійснює 

відповідні адміністративно-розпорядчі функції. У КУпАП вказується на 

термін в один місяць невиплати зазначеної заробітної плати, що не лише 

відмежовує дисциплінарну відповідальність від адміністративної, але й 

стосується лише тих виплат, які є регулярними [324, с. 320]. Цим 

забезпечується реальне відшкодування завданих матеріальних збитків для 

підприємства. 

Наступним видом юридичної відповідальності за порушення 

внутрішнього трудового розпорядку є кримінальна відповідальність. Цей 

особливий вид юридичної відповідальності застосовується до спеціального 

суб’єкта – державного службовця.  

Наприклад, такий вид відповідальності застосовується до працівників 

правоохоронних органів у випадку перевищення службових ними 

повноважень, внаслідок чого  було завдано  істотної  шкоди  охоронюваним  

законом  правам чи особам., тобто у випадку вчинення дій,  які не 

передбачені і виходять за межі повноважень працівника правоохоронних 

органів [325]. Відповідно до санкції вказаної статті, а саме статті  365 
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Кримінального кодексу України, передбачена кримінальна відповідальність у 

вигляді позбавлення волі та заборони займатися певною діяльністю до трьох 

років. Зазначений вид відповідальності вказує на обов’язкове подальше 

звільнення особи із лав правоохоронних органів. У той же час, статтею 13 

Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України передбачено 

таке дисциплінарне стягнення як звільнення з органів внутрішніх справ, яке 

накладається начальниками, яким надано право прийняття на службу до 

органів внутрішніх справ [131]. Отже, притягнення особи до кримінальної 

відповідальності, як наслідок, тягне за собою накладання на таку особу 

дисциплінарного стягнення. 

До військовослужбовців застосовується кримінальна відповідальність 

за вчинення порушень, які не входять до компетенції регулювання 

Дисциплінарним статутом Збройних сил України, але передбачені 

Кримінальним кодексом України. 

Так, згідно з пунктом 45 Дисциплінарного статуту Збройних сил 

України за вчинення кримінального  правопорушення  військовослужбовець 

притягується до кримінальної відповідальності [326]. 

 У свою чергу, кримінальна відповідальність настає за вчинення 

наступних кримінально-карних діянь: у випадку непокори, а також іншого 

умисного невиконання наказу; порушення статутних правил взаємовідносин 

між військовослужбовцями за відсутності ознак підлеглості; порушення 

статутних правил внутрішньої служби, а також інших  передбачених 

Кримінальним кодексом України випадках [325]. 

Отже, кримінальна відповідальність за порушення встановлених 

правил поведінки особливим суб’єктом трудових правовідносин 

застосовується у передбачених кримінальним законом випадках. Основними 

ознаками застосування такого виду відповідальності є вчинення діяння, що 

носить суспільно-небезпечний характер, особливим суб’єктом – державним 

службовцем.  
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Особливий вид юридичної відповідальності за порушення 

внутрішнього трудового розпорядку встановлюється безпосередньо 

локальними нормами правового регулювання, а саме правилами 

внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи чи організації. 

Як правило, при застосуванні дисциплінарної відповідальності 

роботодавці керуються нормами КЗпП, зокрема ст. 147, та аналогічно 

дублюють дані види відповідальності у правилах внутрішнього трудового 

розпорядку. Проте деякі роботодавці з метою стимулювання роботи 

працівників  встановлюють окремі види відповідальності, незалежно від 

основних, визначених у законі. 

 Зокрема до таких стягнень можна віднести: 

1) заходи матеріального характеру: 

а) повне або часткове позбавлення премій; 

б) позбавлення  винагороди за підсумками роботи за рік; 

в) позбавлення працівника іншого наданого раніше  матеріального  

заохочення, передбаченого системами оплати праці; 

2) заходи громадського стягнення, тобто  стягнення, що накладаються 

трудовим колективом [327]. Особливістю даних видів відповідальності є те, 

що вони визначаються виключно в локальних нормативно-правових актах 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку  та встановлюються і 

забезпечуються роботодавцем чи уповноваженим ним органом. 

Проаналізувавши вітчизняне законодавство на предмет порядку, умов 

та підстав притягнення особи до юридичної відповідальності за порушення 

норм трудового законодавства, потрібно зазначити наступне. Вітчизняна 

система юридичної відповідальності за порушення норм внутрішнього 

трудового розпорядку є далеко недосконалою. Зокрема існують такі 

недоліки: 

1) підвищення якості роботи здійснюється за рахунок збільшення видів 

дисциплінарних стягнень та кількості осіб, притягнених до відповідальності, 
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а не за рахунок збільшення заохочень та матеріальних винагород 

працівників; 

2)  відсутність в КЗпП чіткої регламентації підстав, порядку та умов 

притягнення особи до відповідальності за порушення норм внутрішнього 

трудового розпорядку; 

3) відсутність розмежування видів відповідальності за діяння, яке 

порушує норми внутрішнього трудового законодавства та норми інших 

законів;  

4) дисциплінарні стягнення, закріплені в правилах внутрішнього 

трудового розпорядку,  не визначають особливостей процедури притягнення 

особи до відповідальності, а лише повторюють та декларують уже прийняті 

законами норми; 

5) законом не визначено юридичні наслідки повторного притягнення 

особи до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності протягом чітко 

визначеного періоду. 

Отже, провівши дослідження наявних у правовій доктрині видів 

відповідальності за порушення норм внутрішнього трудового розпорядку та 

проаналізувавши вітчизняну правову систему на предмет дисциплінарної та 

майнової відповідальності за порушення внутрішнього трудового 

розпорядку, ми прийшли до наступних висновків. 

Інтереси роботодавця та працівника не завжди збігаються, що 

призводить до виникнення різного роду конфліктних ситуацій. Для того, аби 

зменшити кількість даних спорів, держава, уповноважені органи та 

роботодавець повинні чітко регламентувати права, обов’язки, умови роботи 

працівника та встановити норми юридичної відповідальності за порушення 

визначених правил внутрішнього трудового розпорядку.  
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Висновки до Розділу 3 

1. Структуру механізму правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку складають: 

1) типові правила; 

2) галузеві положення (статути, інструкції);  

3) локальні акти регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

2. Структура механізму забезпечення міжнародно-правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку складається з наступних 

елементів: 

1) сукупності норм міжнародного права, які знаходять своє 

відображення у конвенціях, міжнародних договорах, актах та інших 

нормативно-правових документах міжнародної нормотворчості; 

2) правових відносин, які виникають між роботодавцем та 

працівником з приводу реалізації останнім права на працю; 

3) юридичних фактів, тобто конкретних життєвих ситуацій, які 

виникають у процесі виконання дотримання або ж порушення встановленого 

міжнародно-правовим регулюванням внутрішнього трудового розпорядку; 

4) актів реалізації взаємних прав та обов’язків, які виникають у 

процесі дотримання суб’єктами трудових правовідносин визначеного 

внутрішнього трудового розпорядку. 

3. Необхідність використання локального правового регулювання  та 

забезпечення механізму його здійснення зумовлена наступним:  

1) переходом до ринкової економіки та запровадженням плюралізму 

різних форм власності, що вимагає створення нового механізму регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, який повинен охопити як метод 

прямого державного управління, так і процеси саморегулювання;  

2) особливостями застосування праці у різних сферах економічної 

діяльності та суспільного життя, в яких роботодавці провадять свою 

діяльність; 
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3) сутністю самого внутрішнього трудового розпорядку, що має ознаки 

управлінських, розпорядчих та владних функцій роботодавця у трудових 

відносинах 

4. Поняття механізму забезпечення локально-правового регулювання 

внутрішнього трудового регулювання визначено як систему локально-

правових засобів, способів та форм, регламентованих державою, 

уповноваженими органами та роботодавцем з метою забезпечення 

внутрішнього трудового розпорядку, враховуючи усі особливості та умови 

роботи на конкретному підприємстві, в установі чи організації; 

5. Основними елементами механізму забезпечення локальних 

нормативно-правових актів, що встановлюють внутрішній трудовий 

розпорядок організації, є сукупність  правозастосовних актів, які визначені 

суб’єктами трудових правовідносин. До них належать наступні:  

1) статут;  

2) положення про структурний підрозділ;  

3) правила внутрішнього трудового розпорядку;  

4) колективний договір; 

5) посадові положення й інструкції;  

6) положення про оплату праці; 

7) документи, що регламентують технологічний процес в організації. 

7. Система гарантій внутрішнього трудового розпорядку складається із 

окремих її елементів, що дозволяє в повній мірі забезпечити всі встановлені 

трудові права та свободи особи і громадянина. Вона дає змогу контролювати 

поведінку суб’єктів трудових правовідносин для попередження зловживання 

ними своїми повноваженнями. Ми вважаємо, що, виходячи із специфіки 

забезпечення та реалізації гарантій внутрішнього трудового розпорядку, 

доцільно їх класифікувати за сферою дії на загальні гарантії (забезпечення 

трудових прав усіх працівників незалежно від правового статусу) та 

спеціальні гарантії (передбачені для певної категорії працівників); 
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РОЗДІЛ 4 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ 

 

4.1 Проблеми та недоліки правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку 

 

Взаємодія працівників та роботодавців у процесі праці 

супроводжується необхідністю роботодавця створювати безпечні та здорові 

умови праці та обов’язком працівника дотримуватися трудової дисципліни на 

підприємстві, в установі організації. Нормативно-правове регулювання 

забезпечення трудової дисципліни втілюється через принцип оптимального 

поєднання централізованого та локального правового регулювання трудових 

і пов’язаних з ними відносин, що зумовлює численні проблеми та недоліки в 

частині встановлення правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Дотримання трудової дисципліни, підпорядкування працівника 

внутрішньому трудовому розпорядку, виконання ним сумлінно своїх 

трудових обов’язків створює можливості для роботодавця досягнути мету 

процесу праці, створювати в подальшому належні умови праці і спільно з 

трудовим колективом управляти процесом праці. Однак проблеми та 

недоліки правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку 

зумовлюють диспропорцію у реалізації своїх обов’язків  і прав сторонами 

трудового договору. 

Зазначимо, що поняття «проблема» може розглядатися різнопланово і 

вживатися у декількох семантичних значеннях, а саме: 1) як необхідність 

нового напрямку в певній сфері теоретичного знання; 2) як вимога аналізу 

основних понять і принципів наукової теорії; 3) як конкретне завдання 

теоретичного і методологічного дослідження; 4) як форма вираження 

необхідності розвитку наукового пізнання [328, c. 173]. З цього випливає, що 

поняття «проблема» тісно пов’язане з  процесом пізнання, його розвитком та 
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стимулюванням, формуванням підходів до аналізу певних складових 

наукової теорії. 

У словнику іншомовних слів зазначається, що це слово походить від 

грецького «προβλήμα» і вживається у наступних значеннях: 1) складне 

теоретичне або практичне питання, що потребує розв’язання, вивчення, 

дослідження; 2) те, що важко вирішити, подолати [329, c. 462]. Тобто з цього 

можна зробити висновок, що термін «проблема» тлумачиться як питання, яке 

потребує вирішення задля досягнення певного результату – соціального, 

економічного, правового тощо. 

Поряд із цим, це поняття також розглядається в якості задачі, 

вирішення якої орієнтоване не стільки на досягнення практичного 

результату, скільки на вироблення нової або рефлексію вже 

використовуваної методологічної позиції [330, c. 152].  Проблема також 

розглядається у значенні пошуку рішення в межах існуючої системи, що 

передбачає використання традиційних засобів для вирішення нагальних 

питань. Такі традиційні засоби використовуються для розкриття суті 

проблеми і виокремлення шляхів її розв’язання.  

У правовому розумінні термін «проблема» розглядається як 

неузгодженості правової системи, внутрішні суперечності, які потребують 

вирішення правовими засобами [331, c. 266].   

А.М. Колодій зазначає, що правова проблема – це питання відсутності, 

неналежності, невідповідності норм права реальним суспільним відносинам, 

що впливають на стан правового регулювання і взаємодію учасників таких 

відносин [332]. 

На основі вищевикладеного можна констатувати, що правова проблема 

– це питання теорії та практики реалізації і застосування права, що виступає 

завданням теоретичного, методологічного дослідження і є формою розвитку 

наукового знання, яке впливає на отримання конкретних соціальних, 

економічних та правових результатів. 
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Розглядаючи першу проблему правового регулювання правил 

внутрішнього трудового розпорядку, зазначимо, що наразі вони виступають 

однією з форм локального правового регулювання. Як правильно зауважує    

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

централізованих та децентралізованих засад правового регулювання 

трудових та пов’язаних з ними суспільних відносин [333, c. 87]. Вдале 

поєднання централізованого і локального методів регулювання забезпечує 

реалізацію принципу єдності та диференціації умов праці [334, с. 94]. В.О. 

Голобородько обстоює думку, що централізоване та локальне правове 

регулювання внутрішнього розпорядку є самостійними та самодостатніми 

видами, які не виключають і не замінюють один одного. Вчений вказує на те, що 

правове регулювання здійснюється саме за допомогою поєднання 

централізованого і локального регулювання,    більше того – оптимального їх 

співвідношення [246, с. 348, 351]. Тобто поєднання рівнів правового 

регулювання забезпечує єдиний правовий підхід до формування належного 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Поряд із цим, створення 

засад трудової дисципліни, її закріплення на підприємстві залежить також від 

існування належного ступеня впорядкування локальних та централізованих 

норм. 

З вищезазначеного, на наш погляд, випливає, що перша проблема 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні полягає в 

оптимальному поєднанні і балансі централізованого та локального правового 

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

норм є характерним не різний ступінь загальності, а різна межа їх дії [335, с. 12]. 

З цим, на нашу думку погодитися важко, оскільки, враховуючи ознаки локальної 

норми, для останніх характерна обмеженість сфери дії та застосування за колом 

осіб, порівняно із загальними. Це пов’язано з тим, що правила внутрішнього 

трудового розпорядку приймаються на певному конкретному підприємстві 

(Типові – на загальнодержавному рівні), поширюються на коло працівників 

певної кваліфікації та спеціальності і використовуються з метою утвердження 
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трудової дисципліни. Таким чином, правила внутрішнього трудового 

розпорядку діють обмежено в часі, за колом осіб і ступенем загальності. 

Принцип оптимального поєднання зводиться до того, що основні гарантії 

захисту трудових прав учасників трудових правовідносин встановлюються 

законами і підзаконними актами, а решту правил регулювання праці сторони 

визначають за погодженням між собою в порядку, передбаченому 

централізованими нормами [336, c. 257]. Отже, за основу розуміння 

словосполучення «оптимальне поєднання» слід взяти те, що таке «поєднання» є 

найбільш сприятливим, таким, що дозволяє якнайкраще реалізувати означений 

принцип на практиці [337]. 

Аналізуючи вищевикладене, можемо констатувати, що забезпечення 

оптимального балансу і поєднання централізованого і локального правового 

регулювання означає врахування як публічних, так і приватних засад трудового 

права в цілому із усуненням основних проблем і недоліків регулювання правил 

внутрішнього трудового розпорядку в Україні. Потрібно враховувати і те, що 

правове регулювання трудових відносин може здійснюватися лише за умов 

належного централізованого регулювання, адже локальне правове регулювання 

не повинно виходити за його межі. 

Проте науковці сходяться на думці, що локальна норма поєднує в собі як 

процес застосування, так і процес правоутворення. Також за допомогою 

локальних норм усуваються прогалини у праві [335, 13; 338]. На думку В.К. 

Самигуліна, головне призначення локальних правових норм полягає не просто у 

регулюванні внутрішніх відносин на підприємстві, а в «дорегулюванні» їх з 

метою конкретизації загальних норм та заповнення прогалин. Заповнення 

прогалин у праві локальними нормами не лише можливе, а й у ряді випадків – 

необхідне [339,  с. 6-7]. 

Однак ми вимушені констатувати, що в Україні у роботодавців і 

працівників склалося стереотипне уявлення, що правила внутрішнього 

трудового розпорядку є пережитком радянської правової системи, а тому 

фактично не впливають на процес праці, формально регулюючи питання 
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трудової дисципліни на підприємстві, в установі, організації. Більше того, 

неграмотно розроблені правила внутрішнього трудового розпорядку, 

неврахування в останніх сучасних вимог не тільки створює прогалини у праві, а 

й перешкоджає реалізації основоположних прав та обов’язків працівників і 

роботодавців. 

В.В. Форманюк у цьому контексті зазначає, що легітимність встановлення 

роботодавцем трудового розпорядку і здійснення ним господарської, у тому 

числі дисциплінарної влади, випливають із визначень на законодавчому рівні 

основних трудових прав і обов’язків працівників і роботодавців, серед яких: 

право роботодавця вимагати від працівників виконання ними трудових 

обов’язків, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, 

притягувати працівників до дисциплінарної відповідальності, приймати локальні 

нормативно-правові акти, а серед кореспондуючих цим правам обов’язків 

працівників – дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, 

дотримання трудової дисципліни [340, c. 36]. 

Таким чином, на наш погляд, проблема оптимального поєднання 

централізованого і локального правового регулювання виникла у зв’язку з 

несумісністю нормативно-правового регулювання із реальними потребами у 

встановленні відповідного кола прав та кореспондуючих їм обов’язків 

працівників і роботодавців. Крім цього, централізоване та локальне регулювання 

на даний час оптимально не співвідносяться через невідповідність 

законодавчого забезпечення реальному стану трудових та пов’язаних з ними 

відносин. 

Друга проблема у правовому регулюванні правил внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні пов’язується із способом встановлення відповідних 

локальних правових норм. С.С. Тюрін включає до системи норм, які 

встановлюють дисципліну, наступні правові норми: 1) норми, що визначають 

координацію в спільній праці великої кількості людей та організацій, 

субординацію між керівниками й підлеглими шляхом закріплення службових 

обов’язків і прав службовців та адміністрації; 2) норми, що встановлюють 
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повноваження громадських організацій, права та обов’язки громадян і ті, що 

регламентують процедуру здійснення юридичних дій;  3) норми, що визначають 

методи забезпечення дисципліни; 4) норми, що регламентують застосування 

заходів заохочення за успіхи в службі та зразкове виконання обов’язків; 5) 

норми, що встановлюють заходи впливу за порушення дисципліни; 6) норми, що 

регулюють процедуру й порядок накладення дисциплінарних стягнень, тобто 

дисциплінарно-процесуальні норми [341, с. 16-17]. На основі вищевикладеного 

можемо констатувати, що саме від способу закріплення прав та обов’язків 

працівників і роботодавців у відповідних нормах залежатиме практична і повна 

реалізація їх у процесі праці. Трудова дисципліна в межах правил внутрішнього 

розпорядку повинна лише конкретизувати ті права і обов’язки, які гарантовані 

на законодавчому рівні, однак в Україні такий стан правового регулювання не 

забезпечується.  

Чинним Кодексом законів про працю України [9], зважаючи на 

положення ст.ст. 2, 139, 141), права та обов’язки працівників і роботодавців 

належно не регулюються. Якщо трудові права працівника більшою чи 

меншою мірою в основному кодифікованому акті визначені, що трудові 

права роботодавця практично не знаходять свого втілення на законодавчому 

рівні. Фрагментарний і неточний характер носять основоположні трудові 

права працівників (працювати чесно та сумлінно, своєчасно і точно 

виконувати розпорядження роботодавця, дотримуватися вимог трудової 

дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися 

до майна власника, з яким укладено трудовий договір) та кореспондуючі їм 

обов’язки роботодавця (забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, 

неухильно дотримуватися законодавства про працю і правил охорони праці, 

уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їхньої 

праці та побуту). Проте дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку серед основоположних обов’язків працівників передбачається у 

ст. 21 Кодексу законів про працю, однак механізм реалізації такого права 

чітко у кодифікованому акті трудового законодавства не визначений. 
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На думку П.Д. Пилипенка, принципи локального (децентралізованого) 

правовстановлення варто закріпити у Кодексі законів про працю України з 

врахуванням вже існуючого досвіду та майбутніх перспектив [267, с. 66].             

Н.Ф. Чубоха вказує, що не тільки про принципи в даному контексті повинна 

йти мова. Зокрема специфічною ознакою децентралізованих нормативно-

правових актів є спосіб встановлення їх норм. Децентралізовані норми 

встановлюються роботодавцем самостійно або ж за погодженням чи спільно 

з профспілковим органом, який уповноважений на представництво трудового 

колективу. Однак, поряд із цим, такі правила прийняття децентралізованих 

нормативно-правових актів були зорієнтовані на великі державні 

підприємства з обов’язковою єдиною профспілковою організацією (зокрема з 

наявністю профспілкового комітету). На сьогодні ситуація змінилася, адже 

існує значна кількість малих приватних підприємств, на яких переважно 

відсутні профспілкові організації [333, c. 93]. Відсутність профспілкових 

організацій створює ситуації, за яких рішення приймається індивідуально 

роботодавцем і часто без врахування інтересів працівників. Тому, на наш 

погляд, представництво інтересів працівників у трудовому праві перед 

роботодавцем повинно розвиватися поряд із розширенням локального 

правового регулювання праці. 

На думку Л.І. Антонової, до локального правового регулювання, яке 

завжди є нормативним, відносяться форми трудового права, створені на 

підприємстві, в установі, організації, а саме: правила внутрішнього трудового 

розпорядку, колективні договори, посадові інструкції, інші акти, які 

приймаються безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях 

роботодавцем самостійно, за погодженням з органом професійної спілки, 

іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом чи 

самостійно трудовим колективом. В основі такого локального регулювання 

лежать правила поведінки, вимоги, приписи, заборони, дозволи загального 

характеру, які виступають мірилом, масштабом, якому має відповідати 

діяльність відповідних суб’єктів [342, c. 10-11].  Однак, на наш погляд, таке 
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мірило повинно бути визначене спочатку повною мірою і комплексно на 

рівні трудового законодавства, а потім конкретизовано у правилах 

внутрішнього трудового розпорядку. Передбачення таких положень 

дозволить врегулювати питання гарантій у процесі правового регулювання 

праці і заповнення прогалин правового регулювання. 

В.М. Даниленко, на нашу думку правильно зазначає наступне: 

«Децентралізоване нормативне регулювання  праці, його зміст, межі та сфера 

застосування визначаються, відповідно, кодифікованими актами, 

законодавчими ті іншими нормативними актами, а також конститутивними 

(базовими) нормативними актами» [343, c. 26]. 

Таким чином, з цього випливає проблема своєрідного «делегування 

державою» своїх повноважень органу, який може і не створюватися, що 

робить неможливим розробку правил внутрішнього трудового розпорядку із 

забезпеченням прав працівників на участь в управлінні підприємством, 

установою, організацією. Вважаємо зазначену ситуацію необґрунтованою та 

такою, що створює важелі для роботодавця зловживати своїм 

привілейованим становищем у порівнянні із працівником. 

Наступною проблемою є статичність норм правил внутрішнього 

трудового розпорядку. С.С. Лукаш констатує, що в більшості випадків у 

науці трудового права внутрішній трудовий розпорядок розуміють як 

припис, заснований на нормах об’єктивного права, як реалізацію цих норм на 

рівні трудових правовідносин або порядок трудової поведінки учасників 

спільної праці, обумовлений локальним нормативним правовим актом – 

правилами внутрішнього трудового розпорядку [344, c. 206]. Проаналізуваши 

вищевикладене, ми не можемо погодитися із цією позицією, адже за такої 

ситуації нівелюється динаміка локального правового регулювання праці. На 

наш погляд, регулювання в імперативному порядку правил внутрішнього 

трудового розпорядку перешкоджає роботодавцю спільно з працівниками (за 

домовленістю) встановлювати зазначені правила. Звісно ж, потрібно 

враховувати, що основоположні права та обов’язки сторін трудового 
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договору повинні визначатися на рівні законодавства, однак закріплення в 

договірному порядку правил внутрішнього трудового розпорядку тільки 

сприяє реалізації сторонами трудового договору повного комплексу своїх 

прав та обов’язків. 

Не погоджуємося в цьому контексті з Л.А. Сироватською, яка під 

внутрішнім трудовим розпорядком розуміє  «порядок поведінки, взаємодії 

між працівниками на конкретному підприємстві, в установі, організації в 

процесі трудової діяльності» [345, c. 228]. Вчена практично зводить всю 

нормативну основу внутрішнього трудового розпорядку до правил такого 

розпорядку, що є невиправданим, оскільки  перетворює дані правила на 

статичний правовий регулятор, який не може піддаватися змінам з боку 

працівників і роботодавців. 

Позиція договірного встановлення правил внутрішнього трудового 

розпорядку вже поверхово знаходила свій розвиток у юридичній літературі. 

Так, І.Я. Кисельов вказує на те, що необхідно виділяти три елементи 

трудового договору: 1) зобов’язальні; 2) особисто-правові; 3) організаційні. 

Зобов’язальні елементи полягають в тому, що обидві сторони трудового 

договору – роботодавець і працівник – беруть на себе взаємні зобов’язання: 

роботодавець – надати працівникові роботу за обумовленою трудовою 

функцією, своєчасно і у повному обсязі сплачувати заробітну плату і 

забезпечити умови праці, передбачені трудовим законодавством, 

колективними договорами і угодами , локальними нормативними актами, а 

працівник як зустрічне зобов’язання – зобов’язується виконувати певну 

роботу – трудову функцію, визначену трудовим договором. Особисто-

правові елементи трудового договору проявляються у тому, що працівник 

зобов’язується особисто виконувати свою роботу, а організаційний елемент – 

у тому, що працівник зобов’язується дотримуватися чинних у місці його 

роботи (в організації) правил внутрішнього трудового розпорядку [346, c. 

118].  
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З цього випливає, що правила внутрішнього трудового розпорядку 

можуть бути частиною і трудового договору, адже їх встановлення залежить 

від спільної волі працівника і роботодавця. Однак ми не погоджуємося з тим, 

що правила внутрішнього трудового розпорядку – це виключно елемент 

організаційно-управлінських відносин, адже за умови включення їх 

положень до трудового договору такі правила носитимуть ознаки власне 

трудоправових локальних норм. 

В.В. Форманюк зазначає, що підпорядкування правилам внутрішнього 

трудового розпорядку означає, що особиста вольова діяльність здійснюється 

в умовах кооперованої праці. Саме кооперована праця визначає дію правових 

норм, які регламентують режим робочого часу і часу відпочинку, 

відповідальність за невиконання або неналежне виконання трудових 

обов’язків, тобто правових інститутів саме трудового права. При цивільних 

правовідносинах праця здійснюється поза правилами внутрішнього 

трудового розпорядку [340, с. 36].  

Ми погоджуємося з такою позицією і вважаємо, що такі положення на 

деяких підприємствах, в установах, організаціях також визначаються на рівні 

колективних договорів і угод в силу їх поширення на широке коло 

працівників. При цьому основні права і обов’язки працівників 

конкретизуються на рівні відповідних актів колективно-договірного 

регулювання з передбаченням конкретних санкцій за їх невиконання або 

заохочень у вигляді стимулювання дотримання трудового законодавства та 

правомірних розпоряджень роботодавця. 

Отже, ми вважаємо, що, роботодавець і працівники організації, їхні 

представники, спільно розробляючи та приймаючи правила внутрішнього 

трудового розпорядку,  рівною мірою зобов’язані виконувати положення 

цього документа. Відповідно, договірне встановлення таких правил лише 

підтвердить: 1) рівність працівника і роботодавця при формулюванні і 

встановленні положень внутрішнього трудового розпорядку; 2) можливість 

змінювати правила внутрішнього трудового розпорядку за волею сторін 
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трудового договору; 3) можливість визначення конкретних особливостей і 

умов праці працівників, , можливість вчасно реагувати на зміни у трудовому 

законодавстві в умовах його постійного реформування. 

Четвертою проблемою правового регулювання правил внутрішнього 

трудового розпорядку є відсутність розроблених і відповідних реаліям 

сучасності правил внутрішнього трудового розпорядку. Так, на 

законодавчому рівні прийняті Типові правила внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників і службовців підприємств, установ і організацій 

[147], Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

навчально-виховних   закладів системи Міністерства  освіти України [121], 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату 

Держводгоспу України [347], Правила внутрішнього трудового розпорядку 

для працівників центрального апарату Міністерства аграрної політики 

України [348] та ще ряд інших документів, однак всі вони дуже застарілі і не 

враховують необхідність прийняття Трудового кодексу. Зокрема, як 

правильно вказує С.С. Лукаш, на значному числі підприємств, де прийняті 

правила внутрішнього трудового розпорядку, в основному відтворюється 

текст Типових правил внутрішнього трудового розпорядку працівників і 

службовців від 1984 року. Відмінності полягають лише в тому, що 

організація враховує при їхній розробці зміст технологічного процесу, 

особливості режиму праці працівників. У деяких організаціях правила 

внутрішнього трудового розпорядку взагалі не розробляються [344, c. 217]. 

Аналізуючи вищевикладене, зазначимо, що для органів державної 

влади та місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання є властивим 

копіювати норми застарілих нормативних актів, не турбуючись про їх 

відповідність/невідповідність чинному трудовому законодавству. Такий стан 

речей призводить до порушення прав та обов’язків працівників і 

роботодавців, визначених на централізованому рівні. Крім цього, існування 

зразка врегулювання питань внутрішнього трудового розпорядку дозволило 
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б спростити діяльність суб’єктів трудових та пов’язаних з ними відносин по 

впорядкуванню зв’язків між собою. 

Ще однією проблемою правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку є відсутність серед законодавчо встановлених джерел 

трудового права локальних актів трудового права (в тому числі і правил 

внутрішнього трудового розпорядку). Правила внутрішнього трудовго 

розпорядку виконують функцію самозахисту прав роботодавця, про що 

вперше у своїх дослідженнях зауважував Л.С. Таль. Зазначений вчений, 

аналізуючи юридичну природу господарської влади, підкреслював, що 

господар вправі застосувати примусові чи каральні норми для підтримки 

належного порядку на підприємстві. Л.С. Таль зазначав також, що господар 

може у відведених йому межах користуватися для зазначеної мети засобами, 

якими він фактично володіє, не звертаючись за допомогою до держави [349, 

c. 34]. 

Зауважимо, що господарська влада роботодавця не повинна стати 

перепоною для працівників у реалізації свого права на участь в управлінні 

підприємством, установою, організацією. Таке право має випливати із 

централізованого регулювання як мінімальний трудовий стандарт для 

працівників. Водночас, правове регулювання основних прав та обов’язків 

працівників повинно покладатися на роботодавця, який у правилах трудового 

розпорядку зобов’язаний чітко зазначити, що саме він вимагає задля 

досягнення того результату, який буде слугувати метою залучення 

конкретного працівника до виробництва. 

Поряд з цим, зауважимо, що не для всіх працівників є можливим 

встановлення правил внутрішнього трудового розпорядку. Так, сьогодні 

поширеними стають аутсорсинг та дистанційна праця. На наш погляд, для 

таких працівників неможливо фактично встановити правила внутрішнього 

трудового розпорядку, оскільки він визначається працівниками самостійно. І 

навіть у випадку, коли такі правила будуть встановлені, сумнівною є 

можливість роботодавця контролювати їх дотримання дистанційними 
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працівниками, адже суть умов праці останніх – віддалена робота над 

завданнями роботодавця. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можемо визначити наступні 

проблеми правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку: 1) 

наявність складнощів оптимального поєднання і балансу централізованого та 

локального правового регулювання; 2) проблеми способу встановлення 

відповідних локальних правових норм правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 3) статичність норм правил внутрішнього трудового розпорядку; 

4) відсутність розроблених і відповідних реаліям сучасності правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 5) відсутність серед законодавчо 

встановлених джерел трудового права локальних актів трудового права (в 

тому числі і правил внутрішнього трудового розпорядку). 

Аналізуючи термін «недолік», зазначимо, що поряд з «проблемою» 

дане поняття в будь-якому випадку носить негативне значення. Так, у 

«Словнику української мови» воно розглядається як: 1) перегляд; 2) 

упущення; 3) помилка; 4) негативна риса, ознака кого-, чого-небудь; 5) 

відхилення від норми, дефект; 6) відсутність належної кількості чи якості 

чого-небудь [350, c. 293-294]. Більше того, у практичному словнику 

синонімів української мови вказується, що під досліджуваним поняттям слід 

розуміти недогляд, хибу, помилку, огріх, недотягнення, промах, упущення, 

(дефект) ваду, ґандж, мінус, порок [351, с. 238]. Отже, в семантичному 

розумінні недоліки постають як певні прогалини, негативні риси, дефекти, 

вади, відхилення тощо. 

У юридичному розумінні поняття «недолік» підлягає, на наш погляд, 

розширеному тлумаченню. Так, сучасні вчені-теоретики як правові проблеми 

розглядають правові колізії (Є.В. Бойко [352, c. 76], В.І. Єрьоменко [353, c. 

24]), правотворчі помилки (В.І. Риндюк [354, c. 21]), конкуренцію правових 

норм (О.Р. Михайленко [355, c. 83]), правові дефекти (І.С. Шутак [356, c. 86]) 

тощо. Тобто поняття «правовий недолік» охоплює різнорідні тлумачення і 

має багато синонімів-відповідників, що може створювати певну 
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термінологічну плутанину. Проте правовий аналіз поняття «недолік» 

дозволить знайти оптимальне значення для його вживання у нашому 

дослідженні. 

Аналізуючи вищевикладене, можемо констатувати, що недоліками в 

трудовому праві також виступають прогалини, колізії, конкуренція норм 

тощо. Враховуючи те, що правове регулювання правил внутрішнього 

трудового розпорядку охоплює систему правових норм, що є частиною 

локального правового регулювання, ми можемо стверджувати про наявність 

у даній частині і певних недоліків правового регулювання, які можливо 

усунути відповідними правовими засобами (аналогією права, аналогію 

закону, прийняттям нових норм права і скасуванням старих, прийняттям 

окремого кодифікованого акта про працю тощо). 

Першим недоліком правового регулювання правил внутрішнього 

трудового розпорядку в Україні, на нашу думку, є існування саме «типових» 

правил внутрішнього трудового розпорядку [147], що означає їх формальну 

«загальнообов’язковість», але аж ніяк не практичну цінність для всіх 

підприємств, установ і організацій. М.Е. Дзарасов вказує, що наразі 

необхідно прийняти нові Типові правила внутрішнього трудового розпорядку 

з огляду на те, що діючі на даний момент застаріли і не відповідають 

потребам сучасної економіки. Дані правила повинні носити рекомендаційний 

характер [357, с. 15].  

Аналізуючи вищевикладене, зазначимо, що, незважаючи на охоплення 

всього трудового права принципами дисциплінарних правовідносин і 

механізмами ефективного підтримання дисципліни праці, необхідність 

дисциплінарного підпорядкування працівника роботодавцю в сучасному 

трудовому законодавстві носить об’єктивний характер, оскільки випливає із 

суті трудового договору, який має певний предмет і закріплює не конкретні 

розпорядження і завдання роботодавця, а межі його впливу на поведінку 

працівника. Без цього трудові відносини на сьогоднішній день неможливі, 

так як інша модель невигідна роботодавцям. Останні зацікавлені в стабільній 
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наявності у них робочої сили, яка має обмежені окремі особисті права і 

свободи, що є характерним для сьогоднішнього дня і дозволяє планувати на 

довгострокову перспективу діяльність організації. 

З урахуванням викладеного вважаємо недоліком чинного трудового 

законодавства те, що в ньому закріплюється обов’язковість так званих 

«типових» правил внутрішнього трудового розпорядку, які не враховують 

особливості умов праці, право реалізації здатності до праці, важкі, небезпечні 

умови праці, що можуть впливати на стан дотримання правил внутрішнього 

трудового розпорядку працівниками, а також специфіку діяльності 

конкретного підприємства. На наш погляд, такі правила повинні бути 

«примірними», але аж ніяк не «типовими». 

Другий недолік правового регулювання правил внутрішнього 

трудового розпорядку вважаємо в обмеженості закріплення у трудовому 

законодавстві інформаційних прав працівників в частині регулювання правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Так, Г.В. Хникін вказує на те, що 

правила внутрішнього трудового розпорядку розглядаються як професійно-

етичний кодекс, цілями якого є локальна регламентація трудових відносин і 

встановлення комплексу взаємних прав та обов’язків роботодавця і 

працівників [124, с. 47].  На думку ж В.В. Форманюка, видається доцільним 

включити до розділу Трудового кодексу України, присвяченому прийому і 

звільненню на роботу, обов’язок посадових осіб організації ознайомити 

працівника з дорученою роботою, локальними нормативно-правовими 

актами і провести інструктаж з охорони праці, закріпити підстави 

обґрунтованої відмови в прийомі на роботу у зв’язку з особливостями 

професії [340, c. 47]. Ми вважаємо недоліком правового регулювання правил 

внутрішнього трудового розпорядку, що в трудовому законодавстві не 

закріплено права роботодавця відмовити працівнику у прийнятті на роботу, 

який не погоджується із встановленими на підприємстві правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, якщо такі мають узгоджену з іншими 

працівниками форму.  Право працівників на інформацію станом на сьогодні 
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обмежується роз’ясненням роботодавцем умов праці, правил техніки безпеки 

і охорони праці, однак не випадків повідомлення про зміни у правилах 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Така пропозиція науковців кореспондує ст. 2 Європейської соціальної 

хартії [358], де гарантується право працівників на одержання будь-якого виду 

інформації, пов’язаного з місцем роботи. Також погоджуємося з думкою Г.В. 

Хникіна, що переваги закону, пов’язані з його лаконічністю чи абстрактністю 

дефініції, в конкретних умовах перетворюються в недоліки [124, c. 51]. 

Таким чином, встановивши інформаційні права у сфері правового 

регулювання правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавець 

виконає свої міжнародні зобов’язання в частині забезпечення реалізації 

трудових прав працівників та роботодавців. Більше того, поінформованість 

працівників про умови праці свідчитиме про виконання обов’язку 

роботодавця із забезпечення основоположних умов праці. 

Третім недоліком правового регулювання правил внутрішнього 

трудового розпорядку є обмеженість їх правового регулювання в 

національному законодавстві. Так, порівняно з чинним Кодексом законів про 

працю [67] у главі 8 проекту Трудового кодексу України [359] «Внутрішній 

трудовий розпорядок» більш детально регулюються питання прийняття, 

затвердження, дії за часом, простором і колом осіб правил внутрішнього 

трудового розпорядку як акта локальної нормотворчості. У ч. 1 ст. 265 

Проекту зазначено, що внутрішній трудовий розпорядок регулюється 

локальними актами роботодавця та іншими актами. Однак таке положення 

суперечить сутності внутрішнього трудового розпорядку як стану розвитку 

суспільних відносин, коли роботодавець не здатен самостійно, без участі 

працівників, здійснювати регулювання трудового розпорядку.  

Також вважаємо недоліком зазначеного проекту Трудового кодексу 

України [359] те, що трудовий колектив фактично усунений від участі у 

затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку. В порівнянні з 

ним більш прогресивними є положення чинного законодавства, які 
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визначають, що такі правила затверджуються зазвичай на зборах трудового 

колективу.  В.М. Толкунова зазначає, що у трудовому колективі у процесі 

спільної праці забезпечується єдність і поєднання інтересів суспільства, 

роботодавця і працівника. Трудові колективи покликані примножувати 

матеріальні і духовні багатства країни, раціонально використовувати наявні 

ресурси, проявляти невтомну турботу про членів колективу, про поліпшення 

умов їх праці, побуту і відпочинку [360, c. 202].  На думку О.М. Барабаша, 

однією з ознак трудового колективу є те, що це об’єднання працівників, 

організаційно оформлене із встановленою внутрішнім трудовим розпорядком 

дисципліною праці і єдиноначальністю в процесі праці, із взаємною 

відповідальністю працівників і роботодавця за реалізацію трудових прав та 

виконання трудових обов’язків [361, c. 8-9]. 

Аналізуючи вищевикладене, можемо зауважити, що правова 

організація діяльності трудового колективу здійснюється за допомогою 

правил внутрішнього трудового розпорядку і усунення об’єднання 

працівників від участі у складанні, внесенні змін і затвердженні цих правил 

призводить до монополізму роботодавця і зловживання ним своєю 

господарською владою на конкретному підприємстві, в установі, організації. 

При цьому, на нашу думку, у такому локальному нормативному акті повинні 

встановлюватися не лише зобов’язання працівників, а й зобов’язання 

роботодавця щодо забезпечення трудової дисципліни, створення безпечних, 

належних і здорових умов праці. 

Г.І. Чанишева вказує на те, що юридичне оформлення волі трудового 

колективу у вигляді рішення загальних зборів (конференції) необхідне при 

встановленні і зміні колективних умов праці, укладенні колективного 

договору, затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку, 

вирішенні колективних трудових спорів та в інших випадках здійснення 

трудовим колективом повноважень, передбачених законодавством [362, с. 9]. 

Зауважимо, що, крім взаємних прав та обов’язків працівників і 

роботодавця, правила внутрішнього трудового розпорядку можуть 
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встановлювати порядок прийому і звільнення працівників, режим роботи, час 

відпочинку, застосовувані до працівників заходи заохочення і стягнення. 

Оскільки Кодекс законів про працю України [9] встановлює вичерпний 

перелік заходів дисциплінарного стягнення, передбачення інших їх видів, 

якщо це не стосується специфічних категорій працівників, наприклад, 

прокурорів, може призвести до погіршення закріплених у законодавстві 

трудоправових гарантій.  

На підставі вищевикладеного можемо виокремити ще один недолік 

правового регулювання правил внутрішнього трудового розпорядку  –  

непоодинокі випадки включення роботодавцем вимог, які погіршують 

становище працівників порівняно із гарантіями, закріпленими у трудовому 

законодавстві. До них можна віднести дрес-код, правила етики в офісних 

приміщеннях тощо. 

У частині встановлення порядку прийому та звільнення працівників 

правила внутрішнього трудового розпорядку можуть містити вказівки на те, 

яким чином в організацію запрошуються співробітники, які процедури 

конкурсного відбору для них можливі, де саме слід пройти медогляд при 

вступі на роботу, як вирішити протиріччя, що виникло між двома 

претендентами на посаду, тощо. Для звільнення можна сформулювати точну 

послідовність дій, якої має дотримуватися кожен з учасників процедури 

припинення трудового договору по кожній з підстав. У цьому значенні 

підготовка правил внутрішнього трудового розпорядку повинна бути 

доручена професійному юристу. Інспектору ж відділу кадрів залишиться 

тільки неухильно дотримуватися даних у правилах вказівок. До речі, спірна 

по відношенню до Кодексу законів про працю України процедура передачі 

справ і документів через «обхідний лист» (вона незаконна при обміні на 

нього трудової книжки) можлива тільки через її встановлення і 

формулювання в локальних нормах. 

Правила потрібні також для вказівки на пріоритетні форми заохочення 

співробітників. Відповідно до ст. 143 глави Х «Трудова дисципліна» Кодексу 



 

 

298

законів про працю України [9] до працівників підприємств, установ та 

організацій можуть застосовуватися будь-які заохочення, що містяться в 

таких правилах, затверджених трудовими колективами. 

 Видається, що стосовно порядку застосування дисциплінарних 

стягнень та заохочень (хоча про це в Кодексі законів про працю України 

нічого не сказано) також можуть прийматися локальні норми, що 

включаються саме в правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Наприклад, можна передбачити, що оголошення наказів про заохочення і 

покарання проводиться публічно на зборах працівників, які в організації 

проводяться щомісяця, або доводяться до відома працівників на щоденних 

зборах, або такі накази вивішуються інспектором відділу кадрів на 

спеціальному стенді тощо. Є всі підстави стверджувати, що при іншому 

способі застосування до працівника заходів заохочення (стимулювання) і 

покарання встановлений законодавством механізм не буде відповідати 

критерію ефективності. 

Ще одним недоліком правового регулювання правил внутрішнього 

трудового розпорядку є термінологічна невизначеність даного поняття в 

Кодексі законів про працю України [9]. Зауважимо, що у розділі Х «Трудова 

дисципліна» основного кодифікованого акта, який включає норми, що 

регулюють внутрішній трудовий розпорядок, не закріплено ні поняття 

внутрішнього трудового розпорядку, ні вимог до відповідного акта локальної 

нормотворчості. Так, К.М. Гусов та В.М. Толкунова об’єктом 

дисциплінарного проступку вважають внутрішній трудовий розпорядок 

конкретної організації, але зауважують, що це лише теоретична конструкція, 

яка проте застосовується на практичному рівні [363, с. 76-77]. Л.Ю. 

Прогонюк об’єктом трудового правопорушення вважає трудові та пов’язані з 

ними інші правовідносини, які зазвичай охороняються правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. Ми дотримуємось позиції про те, що 

об’єктом дисциплінарного проступку є відносини, які виникають у зв’язку з 

виконанням працівником своїх трудових обов’язків, передбачених правилами 
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внутрішнього трудового розпорядку певного підприємства, та іншими 

нормативно-правовими актами, оскільки дисциплінарний проступок 

спрямований саме на невиконання або неналежне виконання трудових 

обов’язків [364, с. 61]. 

Крім цього, П.Д. Пилипенко та Ю.П. Пилипенко зазначають, що 

очевидним недоліком юридичного закріплення можна вважати й те, що 

законодавець, не надавши визначення поняття «внутрішній трудовий 

розпорядок» в базовому законі, використовує різного роду мовні конструкції, 

які не тільки не полегшують розуміння відповідного терміна, а навпаки 

ускладнюють пізнання суті досліджуваного правового явища [10, с. 113]. В 

даному дослідженні зазначених науковців розглядається невдалий 

український переклад російського слова «подлежать» як «підлягати», що 

насправді повинно перекладатися як «підпорядковуватися». Зазначимо, що 

правові недоліки даного визначення полягають у різнопорядковості 

відповідників – російського і українського – одного і того ж поняття, що 

призводить до невдалої правової конструкції, з аналізу якої випливає, що за 

великим рахунком працівник просто підпадає під правила внутрішнього 

трудового розпорядку, але не підпорядковується їм. І тільки шляхом 

системного тлумачення ст. 21 Кодексу законів про працю України [9], де 

вказано на обов’язок працівника дотримуватися внутрішнього трудового 

розпорядку, можливо встановити, що тільки за умови виконання правил 

працівники можуть дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку, 

оскільки правила є локальним нормативним актом, який визначає суть, зміст 

і вимоги до трудової дисципліни працівників. 

Ще один недолік правового регулювання правил внутрішнього 

трудового розпорядку полягає у відсутності закріплення принципів взаємодії 

працівника та роботодавця в процесі затвердження цих правил. Наразі у 

трудовому законодавстві не врегульовано перелік питань і умов, обов’язкове 

врегулювання яких у правилах покладається на працівників та роботодавців. 

Ми вважаємо, що слід було б чітко врегулювати структуру даного 



 

 

300

локального нормативного акта і забезпечити його виконання на рівні 

відповідних трудоправових норм. 

В.С. Венедиктов зазначає, що дотримання призначення методу 

правового впорядкування праці сприятиме покращенню правового 

становища працівника в трудових відносинах [365, с. 188]. Варто зауважити, 

що в Кодексі законів про працю України [9] законодавець структурно 

поєднав правила внутрішнього трудового розпорядку із заохоченнями та 

дисциплінарною відповідальністю, а господарська влада роботодавця має 

більше елементів, ніж одна лише трудова дисципліна. Сьогодні невідомо, які 

саме «основні права, обов’язки та відповідальність сторін трудового 

договору» можна встановлювати у правилах внутрішнього трудового 

розпорядку,  і тому часто роботодавці цим зловживають. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного можна визначити наступні 

недоліки правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку: 1) 

існування саме «типових» правил внутрішнього трудового розпорядку, що 

означає їх формальну «загальнообов’язковість», але аж ніяк не практичну 

цінність для всіх підприємств, установ і організацій; 2) в трудовому 

законодавстві не закріплено права роботодавця відмовити працівнику у 

прийнятті на роботу, який не погоджується із встановленими на підприємстві 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо такі мають узгоджену 

з іншими працівниками форму; 3) обмеженість їх правового регулювання в 

національному законодавстві; 4) трудовий колектив фактично усунений від 

участі у затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку; 5) до 

правил роботодавцем часто включаються вимоги, які погіршують становище 

працівників порівняно із гарантіями, закріпленими у трудовому 

законодавстві; 6) термінологічна невизначеність поняття «внутрішній 

трудовий розпорядок» в Кодексі законів про працю України; 7) відсутність 

закріплення принципів взаємодії працівника та роботодавця в процесі 

затвердження цих правил; 8) у трудовому законодавстві не врегульовано 
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перелік питань і умов, обов’язкове врегулювання яких у правилах, 

дисциплінарних статутах покладається на працівників та роботодавців. 

Таким чином, як випливає з нашого дослідження, правила 

внутрішнього трудового розпорядку є актом локальної нормотворчості, від 

якого залежить реалізація працівниками права на участь в управлінні 

підприємством, установою, організацією, обов’язок роботодавця 

забезпечувати трудову дисципліну. Однак правове регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку і форм його втілення в цілому являє 

собою комплексну проблему, вирішити  яку може прийняття нового 

Трудового кодексу України. Застарілість нормативно-правових положень, які 

врегульовують вимоги до складання і затвердження правил внутрішнього 

трудового розпорядку, спричиняє знецінення праці, звуження обсягу прав 

працівників. 

Тому на підставі викладеного можна говорити про необхідність 

детального перегляду чинного законодавства про працю на предмет 

відповідності його реальним суспільним відносинам, а також правовим 

засадам функціонування внутрішнього трудового  розпорядку як правової 

конструкції. Більше того, правове регулювання встановлення правил 

внутрішнього трудового розпорядку на локальному рівні повинно бути 

розширене і регулюватися іншими актами, а не тільки посадовими 

інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

 

 

 4.2 Основні тенденції подальшого розвитку правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні 

 

Локальне нормотворення на підприємстві, в установі, організації 

залежить від поєднання волі працівників і роботодавців у межах 

врегулювання відносин участі у розвитку процесу праці. Стимулювання 

розширення правового регулювання на рівні локальних актів призводить до 
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переміщення трудового права у напрямку власне приватного права і 

зменшення публічно-правових засад регулювання трудових та пов’язаних з 

ними відносин. Станом на сьогодні регулювання правил внутрішнього 

трудового розпорядку визначається як пріоритетний напрям діяльності в 

частині реформування трудового законодавства у зв’язку з продовженням 

євроінтеграційного курсу України, що викликає потребу виокремлення 

сучасних тенденцій розвитку трудоправового регулювання. 

Нові тенденції правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні обумовлені необхідністю забезпечити відповідність 

норм національного трудового законодавства міжнародним та європейським 

вимогам у частині гарантування належного рівня взаємодії працівників та 

роботодавців. Становлення європеїзації трудового законодавства має 

відбуватися поряд з процесами переформатування правосвідомості 

радянського зразка,  що будується на всебічному і всеохоплюючому впливові 

нормативно-правового забезпечення процесу праці. 

Актуальність нашого дослідження обумовлена необхідністю 

виокремлення сфер, які потребують свого правового регулювання в частині 

забезпечення оптимального поєднання централізованого і локального 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Зауважимо, що 

виникнення аутсорсингу, аутстафінгу, дистанційної праці, використання 

позаштатної праці в цілому зумовлює новий підхід до обов’язку роботодавця 

і його реальної можливості забезпечити трудову дисципліну і до обов’язку 

працівників дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку на 

підприємстві, в установі, організації.  

Тенденції правового регулювання праці обумовлюються сучасними 

завданнями, які ставляться перед кожним працівником та кожним 

роботодавцем. Регулювання взаємодії між ними і створює тенденції 

правового регулювання, що є сучасним етапом у співвідношенні трудових 

прав та інтересів працівників і роботодавців. 
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У «Словнику української мови» під поняттям «тенденція» 

розглядається: 1) напрям розвитку чого-небудь; 2) прагнення, намір, властиві 

кому-, чому-небудь; 3) провідна думка, ідейне спрямування;  4) упереджена 

думка, ідея, теза, що нав’язується [366, с. 72]. У «Словнику іншомовних слів» 

вказується, що поняття «тенденція» (з лат. «tendentia», від «tendo» – прямую, 

прагну) розглядається як: 1) напрям розвитку якогось явища; 2) ідейна 

спрямованість; 3) прагнення, схильність, властиві кому-, чому-небудь тощо 

[329, c. 568]. Тобто з цього випливає, що тенденція – це напрям розвитку 

певного кола суспільних відносин, що впливає на формування, зв’язки 

елементів у відповідній системі чи комплексі. 

Однак розуміння поняття «тенденція в праві» відрізняється від 

сучасного розуміння поняття «тенденція» на більш узагальненому рівні. Так, 

Ю.Л. Бошицький вказує, що у  ході вирішення протиріч, творчого впливу на 

правову сферу людей, викристалізовуються тенденції розвитку правової 

системи. Будучи зумовленими всім комплексом потреб суспільного процесу і 

загальнополітичного розвитку, вони відображають активну роль права у 

формуванні громадянського правового суспільства. В якості однієї з 

основних тенденцій можна визнати поступове і послідовне зближення 

природно-правових і державно-правових засад у правовій системі, що 

відбувається у міру зростання загальнолюдської культури, реалізації 

морально-гуманістичних суспільних ідеалів [367, с. 149]. С.Л. Лисенков 

вважає, що тенденції – це основні напрямки формування та розвитку 

правових норм даної галузі або її окремих інститутів [368, с. 45].  

Ми не погоджуємося з даною точкою зору, адже питання правового 

регулювання тенденцій у праві стосується його структуризації, виникнення 

нових суспільних відносин, переформатування процесу регулювання 

трудових і пов’язаних з ними відносин. Тобто тенденції у праві передбачають 

подальшу його структуризацію і обумовленість правової системи чинниками, 

що мають значення для становлення правового регулювання в цілому, 

зокрема і в межах трудового права. 
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Г.М. Ланова зауважує, що сучасне право характеризується тим, що 

воно є юридизованним правом, тобто таким правом, яке розвивається 

здебільшого не природно, стихійно, а цілеспрямовано під впливом державно-

владних дій. Це означає, що, незалежно від того, відбуваються в сучасному 

праві зміни, є вони сутнісними, чи ні, значимість свідомо-вольового фактора 

для його розвитку не тільки не зменшується, але й посилюється. Контроль 

держави поширюється на нові сфери, регулювання відносин в рамках яких 

раніше ефективно здійснювалося на основі звичаєвого права, корпоративних 

норм, договору [369, с. 115]. 

З вищевикладеного випливає, що тенденція у трудовому праві – це 

напрям становлення і розвитку правового регулювання інститутів трудового 

права, сфер трудоправового регулювання, що пов’язані з реалізацією і 

сприянням у реалізації здатності до праці. Проаналізувавши поняття 

«тенденції у праві», вважаємо, що необхідно в межах нашого дослідження 

виокремити ті з них, що є характерними для правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Так, першою такою тенденцією, на наш погляд, є розширення 

локального регулювання внутрішнього трудового розпорядку на рівні 

підприємства, установи, організації. І.Я. Кисельов запропонував свого часу 

розширити предмет трудового права (здійснити експансію трудового права) 

за рахунок розширення впливу трудового права як галузі на різновиди 

суспільно корисної праці [370, с. 14-21]. Однак таке розширення торкається 

не тільки обсягу відповідних правовідносин (трудових, організаційно-

управлінських, охоронних, забезпечувальних тощо), а й їх змісту і форм 

втілення. 

Характеризуючи функції трудового права, М.Г. Александров визначив, 

що основні функції трудового права: виробнича, захисна, функція 

забезпечення права трудящих та їх профспілкових або інших громадських 

організацій на участь в управлінні підприємствами – здійснюються у зв’язку 

з розширенням локально-правового регулювання [371, c. 10-11]. 
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Погоджуємося з думкою С.В. Бобровник, яка вказує, що на сьогодні з 

врахуванням всіх змін та доповнень, що внесені до правових норм, які 

покликані регулювати працю у нових ринкових відносинах, ряд питань, що 

повинні вирішуватися на рівні законів, регулюються або шляхом 

підзаконного правового регулювання, або локально-правовим регулюванням. 

На даному етапі важливо здійснити кодифікацію, адже кодифікацією 

називають законотворчість з упорядкування вже існуючого та чинного 

законодавства, яке здійснюється за рахунок його доповнення, зміни та 

перетворення [372, c. 38]. 

Зауважимо, що внутрішній трудовий розпорядок будується на 

господарській владі роботодавця, яка дає йому право визначати власні 

вимоги до працівників, які забезпечують йому певні соціальні та економічні 

результати. Така господарська влада обумовлюється вольовими рішеннями 

роботодавця і створенням ним умов для діалогу з працівниками, які б 

покращуючи процес своєї праці самостійно, мали додатковий стимул до 

ефективного виконання своєї трудової функції.  

У цьому контексті С.С. Лукаш зазначає, що комплексне закріплення 

господарської влади звичайно здійснюється в правилах внутрішнього 

трудового розпорядку організації. Не випадково на практиці їх доволі часто 

іменують, поряд із колективним договором, основним законом організації. 

Цим зумовлюється й особливе місце правил внутрішнього трудового 

розпорядку в системі локальних нормативно-правових актів, що регулюють 

трудовий розпорядок [344, c. 213]. 

Аналізуючи викладене, зауважимо, що наразі відсутні галузеві правила 

внутрішнього трудового розпорядку, однак це не свідчить про те, що 

роботодавець не може враховувати нормотворчий досвід попередніх 

здобутків правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку в 

Україні.  

В.В. Форманюк переконливо стверджує, що господарська влада 

роботодавців повинна бути юридично закріплена шляхом включення до 



 

 

306

переліку джерел трудового права локальних нормативно-правових актів, що 

містять норми трудового права, які приймаються роботодавцем самостійно 

або спільно з трудовим колективом (його представниками). Таке закріплення 

означало б юридичну легітимацію внутрішнього трудового розпорядку і 

трудової дисципліни як головних проявів господарської влади роботодавця 

[340, с. 40-41].  

Зауважимо, що в Кодексі законів про працю України [9] норми, які 

передбачали б встановлення вимог до локального правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, відсутні. У ст. 4 «Законодавство про 

працю» КЗпП мова йде тільки про кодифікований акт трудового 

законодавства та інші акти законодавства України, прийняті відповідно до 

нього. Ст. 11 глави 2 «Нормативно-правові та інші акти, що регулюють 

трудові відносини» проекту Трудового кодексу [359] передбачено систему 

нормативно-правових та інших актів, що регулюють трудові та пов’язані з 

ними відносини. У ч. 4 зазначеної статті локальні акти ототожнюються з 

поняттям «нормативні акти роботодавця» (деталізовані у ст. 13 проекту: 

накази, розпорядження, рішення). Однак ми вважаємо таку норму 

необґрунтованою, адже, як уже попередньо зазначалося у цьому дослідженні, 

роль трудового колективу необхідно не зменшувати, а навпаки – 

підвищувати, адже це сприяє досягненню кращих результатів у процесі 

праці. 

Отже, ми дотримуємось позиції щодо необхідності уніфікації підходу 

стосовно розширення локально-правового регулювання і залучення 

трудового колективу до встановлення правил внутрішнього трудового 

розпорядку з метою забезпечення балансу між інтересами різних сторін 

трудового договору. Потрібно враховувати інтереси працівників, оскільки 

вони є слабшою стороною трудового договору і перебувають у залежності 

від роботодавця в частині реалізації здатності до праці. 

Поряд із цим, другою тенденцією правового регулювання правил 

внутрішнього трудового розпорядку, на наш погляд, є те, що наразі наявний 
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високий ступінь втручання держави у сферу встановлення правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Така позиція обґрунтовується рядом 

вчених-правників з посиланням на всебічний характер присутності держави у 

відносинах «працівник – роботодавець». 

З цього приводу І.Н. Каширін зазначає, що локальні норми 

створюються «за уповноваженням держави» [373, c. 6]. Н.Д. Гетьманцева 

вказує на належність децентралізованих норм до так званого делегованого 

законодавства у його попередньо санкціонованому варіанті. Це означає, що 

держава наперед санкціонує правомірність встановлення прав і обов’язків 

певними суб’єктами у передбачених законом випадках. Умовами здійснення 

такої нормотворчості є те, що децентралізовані норми набувають чинності за 

умови прийняття їх в порядку, визначеному централізованим регулюванням, 

а також те, що децентралізована нормотворчість можлива за наявності 

загальної норми, яка надає суб’єктам право займатися нормотворчістю [335, 

c. 16]. Г.І. Дубських вважає, що локальні норми встановлюються 

підприємствами «з дозволу держави» [374, c. 9]. 

Тобто, як бачимо, науковцями наголошується на тому, що локальні 

норми санкціонуються попередньо державою, яка визначає порядок і межі їх 

застосування, а якщо не визначає, то в будь-якому випадку підпорядковує їх 

чинність централізованим актам трудового законодавства. Також варто 

зауважити, що базові акти трудового законодавства виступають 

конститутивною основою для локального правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку. 

У цьому контексті Р.І. Кондратьєв вказує на «реалізацію 

підприємствами та організаціями делегованого державою права на локальне 

встановлення умов праці працівників та службовців, визначеного в межах, 

передбачених законодавством» [375, c. 24]. Тобто з цього випливає, що 

локальне правове регулювання здійснюється в межах централізованого 

правового регулювання і формується за рахунок належного рівня взаємодії 

працівників і роботодавців. У даному контексті виникає питання щодо меж 
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локального правового регулювання, адже саме від них залежить ступінь 

заповнення прогалин трудового законодавства. 

Відповідно до ст. 142 Кодексу законів про працю України [9] правила 

внутрішнього трудового розпорядку затверджуються трудовими колективами 

за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового 

комітету на основі Типових правил. Станом на сьогодні ще діють Типові 

правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників і службовців 

підприємств, установ і організацій [147]. Питання, пов’язані із застосуванням 

правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються власником або 

уповноваженим ним органом у межах наданих йому прав, а у випадках, 

передбачених законодавством, і правил внутрішнього трудового розпорядку, 

спільно або за погодженням з профспілковими органами, а також трудовим 

колективом відповідно до його повноважень [147]. 

Зазначимо, що застарілість цього акта породжує протиріччя в частині 

його застосування. Так, згідно з п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду 

України від 01 листопада 1996 року № 9 «Про застосування Конституції 

України при здійсненні правосуддя» [242] закони та інші нормативні акти, 

прийняті до набуття чинності Конституцією, є чинними у частині, що не 

суперечить їй (розділ XV Конституції України [151]). У зв’язку з цим при 

розгляді справи суд може на підставі постанови Верховної Ради України віл 

12 вересня 1991 року «Про порядок тимчасової дії на території України 

окремих актів законодавства Союзу PCP» [99] застосувати нормативні акти 

колишнього Союзу PCP, які не суперечать Конституції і законам України, в 

тому числі і Типові правила. Як стверджує О.І. Процевський, такий процес 

правозастосування необхідний для приведення нормативних приписів різних 

законів  до стрункої, внутрішньо узгодженої системи зведеного тексту 

єдиного кодифікаційного закону, що регулюватиме трудові та пов’язані з 

ними відносини в майбутньому [376, c. 28]. 

Ці Типові правила складаються з семи розділів («Загальні положення», 

«Порядок прийому та звільнення робітників і службовців», «Основні 
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обов’язки робітників і службовців», «Основні обов’язки адміністрації», 

«Робочий час і його використання», «Заохочення за успіхи в роботі», 

«Відповідальність за порушення трудової дисципліни»), які об’єднують 34 

пункти. 

М.О. Драчук зауважує, що в частині, що не врегульована нормами 

трудового законодавства, правила внутрішнього трудового розпорядку 

можуть встановлювати будь-які заборони і обмеження для працівників 

організації, не порушуючи їх основних конституційних і галузевих прав і 

наданих їм гарантій. А цих прав і гарантій, як показує практика, дуже мало, 

якщо співвіднести їх кількість з числом можливих (і найчастіше правильних і 

справедливих) вимог роботодавця у сфері трудової дисципліни [377, с. 101-

102].  

Так, наприклад, працівникам можна заборонити: 

– відвідувати соціальні мережі, використовувати мережу WI-FI не з 

метою виконання своєї трудової функції і обов’язків, які покладаються на 

працівника; 

– вживати на роботі алкоголь або наркотики (Кодекс законів про працю 

України забороняє тільки з’являтися в стані сп’яніння, а ось на вживання 

заборону слід встановлювати спеціально); 

– приймати їжу на робочому місці; 

– палити (взагалі або поза спеціально відведеними місцями); 

– виносити із собою майно, предмети або матеріали, що належать 

роботодавцю, без отримання на те відповідного дозволу; 

– використовувати обладнання роботодавця без дозволу, в тому числі в 

особистих цілях; 

– приносити з собою певні предмети або товари (алкоголь, наркотичні 

засоби, товари для продажу на робочому місці тощо), зберігати їх на 

робочому місці; 

– приводити в організацію сторонніх осіб; 
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– використовувати телефонні апарати роботодавця для переговорів 

особистого характеру; 

– вивішувати оголошення поза відведеними для цього місцями без 

відповідного дозволу; 

– поширювати в організації будь-які видання, листівки, петиції; 

– залишати одяг та особисті речі поза роздягальнями та місцями, 

призначеними для їх зберігання; 

Працівників можна також зобов’язати: 

– носити певну форму (дрес-код), яку в цьому випадку повинен 

придбати роботодавець за свій рахунок – повідомляти про початок 

тимчасової непрацездатності якимось способом із зазначенням приблизної 

тривалості передбачуваної відсутності на роботі; 

– наводити порядок на робочому місці, вимикати світло, не смітити; 

– не кричати, не співати, не використовувати окремі слова і вирази; 

– не залишати без дозволу робоче місце; 

– залишати організацію у позаробочий час (або заборонити присутність 

в ній в цей час, в тому числі в обідню перерву і під час відпустки); 

– повідомляти про кожне побачене порушення трудової дисципліни 

іншими працівниками даної організації. 

Отже, на підставі вищевикладеного можемо стверджувати, що 

централізоване правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку 

обумовлює і всебічне правове регулювання відносин внутрішньотрудових, 

які впливають на організацію та управління працею. Особливості 

врегулювання на локальному рівні правил внутрішнього трудового 

розпорядку передбачають застосування положень централізованого 

законодавства як критерій для відповідності норм-правил трудової 

дисципліни. 

Наступною тенденцією подальшого розвитку правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку є поширення його на інші виробничі 

сфери: аутсорсинг, аутстафінг, дистанційну працю, лізинг персоналу тощо. 
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Зауважимо, що всі ці різновиди виробничих сфер є видами нетипової 

зайнятості. Так, І.Я. Кисельов відносив до видів такої нетипової зайнятості 

роботу за строковими трудовими договорами, роботу в режимі неповного 

робочого часу, телероботу і позикову працю [378, с. 329]. Однак сьогодні 

дані види зайнятості вже не розглядаються як нетипові, оскільки вони 

вкорінилися протягом тривалого часу свого існування в суспільстві. 

Деякі дослідники відносять до нетипових форм зайнятості лізинг 

персоналу, аутсорсинг, аутстафінг і фріланс [379, с. 43]. Аналіз наукових 

теорій і сучасного трудового законодавства дозволяє говорити про те, що під 

нетиповою трудовою зайнятістю слід розуміти цілеспрямовану діяльність 

фізичних осіб, що носить трудоправовий характер, в якій відсутній або 

видозмінений будь-який елемент власне трудових правовідносин (особистий, 

майновий або організаційний). 

Очевидно, що розвиток нетипової трудової зайнятості на основі 

трудових правовідносин є одним із проявів тенденції об’єктивної 

диференціації в правовому регулюванні праці (враховуючи принцип єдності 

та диференціації). 

При цьому основними факторами такої диференціації виступають 

тривалість трудових правовідносин, місце виконання роботи, режим праці 

або особливості реалізації трудової функції працівника, в результаті чого 

змінюються окремі істотні ознаки трудових правовідносин. 

Розглядаючи аутсорсинг та аутстафінг, ми вимушені констатувати, що 

у чинному трудовому законодавстві ці питання взагалі не регулюються. У 

науковій літературі дуже часто плутають ці поняття або ж розглядають їх у 

взаємозалежності, що є логічною помилкою. Так, Л.А. Гонча зазначає, що за 

договором аутсорсингу одна сторона (виконавець) зобов’язується надати 

працівників своєї організації для виконання на користь іншої сторони 

(замовника) за відповідну плату певної дії у вигляді надання послуги, 

виконання роботи, виконання обов’язку або продажу товару, а замовник має 

право вимагати у виконавця виконання його обов’язків за договором. Під 
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аутстафінгом розуміють виведення працівника за штат компанії-замовника та 

оформлення його в штат компанії-підрядника, при цьому він продовжує 

працювати на колишньому місці і виконувати свої колишні обов’язки, але 

обов’язки роботодавця по відношенню до нього виконує вже компанія-

підрядник [380, c. 163]. 

Аналізуючи цю точку зору зауважимо, що як аутсорсинг, так і 

аутстафінг не є цивільно-правовими договорами, однак можуть вважатися 

такими, що носять трудовий характер. Проте такі договори не можуть 

вважатися власне трудовими, оскільки їх метою не є встановлення взаємних 

обов’язків і прав працівників та роботодавців. Сторонами таких договірних 

відносин очевидно будуть тільки роботодавці.  

Цікаву позицію в даному контексті займає І.С. Шиткіна, яка вказує на 

те, що договір аутсорсингу – це змішаний договір, який об’єднує в собі 

елементи різних цивільно-правових договорів та елементи трудового 

договору, в результаті якого одна організація надає в розпорядження іншій 

організації фахівців необхідного профілю, кваліфікації для здійснення 

певних функцій в інтересах цієї організації. При цьому організація, що надає 

персонал, не бере на себе зобов’язань у частині надання будь-яких послуг (у 

сфері управління, виробництва, будівництва тощо), оскільки її єдине 

зобов’язання полягає у наданні певної кількості персоналу, відповідного 

пред’явленим до кваліфікації вимогам [381, c. 27]. Ми підтримуємо позицію, 

що договори аутсорсингу та аутстафінгу не є безпосередньо трудовими 

договорами, при цьому погоджуємося з позицією Дж. Хейвуда, який вважає, 

що аутсорсинг можна визначити як переведення внутрішнього підрозділу або 

підрозділів підприємства і всіх пов’язаних з ними активів в організацію 

постачальника послуг, що пропонує надавати якусь послугу протягом 

певного часу за обумовленою ціною [382, с. 25]. 

Аутсорсинг в юридичному розумінні вживається для позначення 

характеру послуг зовнішнього виконавця – спеціалізованої фірми – для 

виконання нею певної діяльності на користь організації-замовника. 
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Аутсорсинг, на думку Б.О. Анікіна, це сучасна методологія створення 

високоефективних і конкурентоспроможних організацій в умовах жорсткої 

конкуренції трьох економічних центрів, що склалися на початок ХХI століття 

в світі: США, Японії та Європейського Союзу [383, c. 116]. Зауважимо, що 

суб’єктний склад трудових правовідносин при цьому допускає, що на стороні 

роботодавця виступають одночасно два учасника – роботодавець і кадрове 

агентство (за  термінологією Міжнародної організації праці – приватне 

агентство зайнятості).  

У таких умовах, як зазначає С.Ю. Головіна, права та обов’язки 

працівника реалізуються і у номінального роботодавця, і у реального 

роботодавця, однак у різних пропорціях [384, с. 15]. Зауважимо, що найбільш 

проблемним є встановлення правил внутрішнього трудового розпорядку при 

аутстафінгу та аутсорсингу, адже виникає питання, який з декількох 

роботодавців буде їх встановлювати із відповідними працівниками. 

Відповідь на дане питання ґрунтується на тому, що диференціація правового 

регулювання праці за такими факторами, як розташування місця виконання 

роботи поза місцем знаходження роботодавця, здійснення трудової функції 

поза рамками колективу працівників, встановлення мобільного робочого 

місця (дистанційна праця) та здійснення трудової діяльності в 

індивідуальному порядку, у тому числі в режимі неповного робочого часу, не 

може бути підставою для виключення зазначених відносин із сфери дії норм 

трудового права, відповідно, в кожному конкретному випадку правила 

внутрішнього розпорядку носитимуть особливий, підлаштований під певну 

конкретну сферу характер. 

Розглядаючи особливості і тенденції розвитку правового регулювання 

правил внутрішнього трудового розпорядку в межах такої нетипової форми 

зайнятості як дистанційна праця, зазначимо, що І Я. Кисельов даним 

терміном визначав різновид трудової діяльності, яка виконується в місці, 

віддаленому від центрального офісу, що виключає можливість спілкування 

працівника з керівництвом і співробітниками [264, с. 402]. Схоже визначення 
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надано у статті І.І. Бородіна, де телеробота (синонім поняття «дистанційна 

праця») визначається як «процес виконання роботи працівником поза 

межами офісу за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку» [385, с. 42]. 

На наш погляд, сьогодні форми зв’язку дистанційного працівника і 

роботодавця варіюють, але відмінність між звичайним і дистанційним 

працівником, на наш погляд, полягає у виконанні останнім трудової функції 

поза місцем знаходження роботодавця і передача результатів своєї роботи 

прийнятними для роботодавця засобами зв’язку. 

В.В. Коробченко зазначає, що сама по собі дистанційна праця обмежує 

роботодавця в частині здійснення своїх повноважень з управління працею. 

Дистанційна праця  характеризується значним ступенем самоорганізації і 

самоуправління із сторони працівника, що певним чином зближує цю форму 

організації роботи з виконанням робіт за договорами цивільно-правового 

характеру. Так, зрозумілим є те, що дистанційний працівник самостійно 

встановлює для себе робочий час і час відпочинку, адже робочий час такого 

працівника не піддається чіткому обліку. Але поряд із цим, не виключається 

право роботодавця шляхом електронного документообігу встановлювати 

правила внутрішнього трудового розпорядку для такого працівника [386, c. 

209]. 

Зазначимо, що за умов виконання дистанційної роботи роботодавець 

фактично не може проконтролювати дотримання працівником правил 

внутрішнього трудового розпорядку, однак це не означає, що останні можуть 

носити для таких працівників специфічний характер. Зокрема вони можуть 

регулювати робочий час, час відпочинку з урахуванням навантаження від 

електронної обчислювальної техніки, порядок застосування заохочень та 

стягнень. На наш погляд, наявні у вітчизняному трудовому праві традиції 

регулювання надомної праці дозволяють удосконалювати існуючі норми в 

даній сфері, в тому числі законодавчо закріпити нові тенденції, пов’язані з 

розвитком дистанційної праці. 
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Характеризуючи фріланс, зауважимо, що не погоджуємося з думкою 

щодо включення даного виду нетипової зайнятості до відносин, які 

підпадають під дію норм трудового права. Так, В.В. Ігнаткіна зазначає, що 

фрілансер – це працівник, що займається приватною практикою, самостійно 

виробляє який-небудь товар або надає будь-яку послугу, як правило, 

декільком замовникам без оформлення трудових відносин. До фрілансерів 

більшою мірою відносяться працівники творчих професій: журналісти, 

фотографи, художники, архітектори, програмісти, дизайнери, перекладачі. 

Також до категорії потенційних фрілансерів можна віднести юристів, лікарів, 

вчителів та інших фахівців, які можуть займатися приватною практикою 

[387, с. 38]. Тобто з наведеного випливає, що фрілансери не мають правового 

статусу працівника і не є стороною трудового договору. Оскільки гарантії у 

сфері праці, встановлені на законодавчому рівні, поширюються лише на 

сторони трудового договору, то, відповідно, і встановлення правил трудового 

розпорядку для фрілансерів не передбачено. 

Отже, правове регулювання нетипових форм трудової зайнятості в 

даний час відповідає потребам працівників, роботодавців і держави як 

учасника і регулятора соціально-трудових відносин. Проте, не завжди 

конструкція внутрішнього трудового розпорядку узгоджується з потребами 

врегулювання і спрощення відносин між працівником та роботодавцем. 

Наступною тенденцією розвитку правового регулювання внутрішнього 

трудового  розпорядку є розширення його структури. Так, О.В. Абрамова 

вказує, що закон не передбачає спеціальних вимог до змісту правил 

внутрішнього трудового розпорядку і тому у кожному конкретному випадку 

він  визначається на розсуд самого роботодавця [195, с. 34]. 

Однак, на наш погляд, внутрішній трудовий розпорядок не зводиться 

виключно до його регулювання тільки в межах правил внутрішнього 

трудового розпорядку. Локальне правове регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку реалізовують за допомогою системи локальних 

нормативно-правових актів. Ці локальні акти сформовані за структурно-
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впорядкованою єдністю. Вважаємо, що до таких актів також можна віднести, 

крім правил внутрішнього трудового розпорядку, установчі документи (на 

підставі ч. 4  ст. 57 Господарського кодексу України [388]), положення про 

структурні одиниці юридичної особи, посадові інструкції з охорони праці, 

положення про преміювання працівників, документи, що регламентують 

технологічний процес в організації. 

Вперше у ч. 2 ст. 266 проекту Трудового кодексу [359] закріплюється 

перелік питань, що регламентуються правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, який є більш повним в порівнянні з Типовими правилами 

внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців 

підприємств, установ і організацій [147]. У будь-якому випадку такий акт 

повинен містити загальні положення, права і обов’язки працівників, їх 

відповідальність, робочий час та час відпочинку, відповідальність тощо.  

Як вказує С.С. Лукаш, елементами внутрішнього трудового розпорядку 

при цьому можуть бути умови проживання чи перебування працівника у 

помешканні роботодавця, правила поводження працівника із членами сім’ї 

фізичної особи, використання особистого майна роботодавця, доступу до 

нього, заборона розголошення будь-яких відомостей щодо особистого життя 

фізичної особи та членів його родини, можливість одночасно 

використовувати працю працівників як у особистому господарстві 

роботодавця, так і у підприємницькій діяльності, задоволення соціально-

побутових потреб працівників тощо [344, c. 215]. 

Погоджуємося з думкою Н.Ф. Чубохи, яка вказує, що змістом правил 

внутрішнього трудового розпорядку є конкретизація прав та обов’язків 

роботодавців і працівників [333, c. 97].  

Зауважимо, що складовою частиною форм, які визначають структуру 

внутрішнього трудового розпорядку, виступають посадові інструкції та 

дисциплінарні статути. На думку Н.А. Тимонова, посадові інструкції повинні 

доповнювати правила внутрішнього трудового розпорядку [389, с. 24]. 

Звернемо увагу на те, що недостатня розробленість посадових інструкцій, їх 
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хаотичне складання призводить до ускладнень реалізації працівником своїх 

трудових прав та обов’язків. 

На нашу думку, крім зазначеного, правила внутрішнього трудового 

розпорядку повинні містити дані: 1) про організацію робочих відносин в 

середині підприємства, установи, організації; 2) про взаємні обов’язки 

працівників і адміністрації; 3) про надання відпусток; 4) про відрядження 

співробітників; 5) про внутрішній режим підприємства  тощо. У правилах 

необхідно відобразити особливості специфіки діяльності підприємства, 

організації, установи чи фізичної особи. У цьому локальному акті слід також 

закріпити регламент щодо максимальної кількості ситуацій, які виникають у 

процесі господарської діяльності компанії. 

Так, при наявності в компанії змінного графіка роботи працівників, 

необхідно було б, на наш погляд, включити в правила (або вказати в 

правилах документ, яким це регламентовано) графіки змінності для таких 

працівників. Так само потрібно вказати: 1) час початку і закінчення кожної 

зміни; 2) кількість і тривалість змін, інші відомості. 

Зауважимо, що трудові права працівника хаотично закріплені у Кодексі 

законів про працю України [9], а обов’язки роботодавця взагалі в даному акті 

чітко не визначено. Тому такі аспекти повинні знайти відображення у 

правилах внутрішнього трудового розпорядку. 

Можемо погодитися з позицією В.В. Форманюка, який зазначає, що 

правила внутрішнього трудового розпорядку, як і колективний договір, 

повинні включати окремі додатки. За значимістю й обсягом локального 

матеріалу правила традиційно вважаються другим за значенням, після 

колективного договору,  локальним джерелом, тому вони можуть виконувати 

роль системоутворюючого локального документа, особливо у випадку 

відсутності в організації колективного договору. Необхідність додатків 

також диктується наявністю великої кількості відсильних норм, що мають 

місце у Кодексі законів про працю України та законах України, які повинні і 
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можуть бути реалізовані за допомогою локальних положень, що складають 

зміст правил трудового розпорядку [340, c. 48] 

Таким чином, можемо зробити висновок про те, що занадто великий 

обсяг інформації, що міститься в правилах, може перетворити цей 

внутрішній документ організації в порожню декларацію, якій не 

надаватимуть серйозного значення. 

Ще однією тенденцією правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку є створення нових правових форм його втілення. Так,             

В.В. Форманюк зазначає, що для вирішення питань забезпечення 

внутрішнього трудового розпорядку в державах Заходу розробляються книги 

для персоналу  (employee handbook) як локальні нормативно-правові акти, що 

містять інформаційно-нормативні орієнтири, розроблені в організації. Книга 

для персоналу в останні роки стала належністю багатьох великих фірм, 

відображенням їх соціальної організації, «соціального обличчя», показником 

здатності запропонувати працівникам сприятливі, досить гнучкі, такі, що 

враховують специфічні потреби кожного працівника, можливості до 

самореалізації [340, c. 53]. 

За своїм змістом книга для персоналу є поєднанням загальних 

відомостей про фірму, її історію, структуру, головні поточні завдання, 

перспективи подальшого розвитку і сукупності локальних правових норм, які 

діють в організації. У США книга для персоналу (її нормативна частина) 

розглядається зазвичай судами як невід’ємна частина трудових договорів 

працівників, зайнятих у даній організації, і, відповідно, як така, що наділена 

обов’язковою юридичною силою [390, c. 178-180]. Ми вважаємо, що 

використання таких книг персоналу набирає обертів і в Україні, що свідчить 

про гнучкість локально-правових норм. Більше того, така гнучкість 

забезпечується завдяки комплексному характеру такого документа, 

відображає її характер як джерела трудового права. 

Досліджувана книга, як правило, складається з двох частин: 

нормативної та інформаційної. Нормативна частина книги – це фактично 
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локальний кодекс праці, який повинен повністю відповідати національному 

трудовому законодавству і, водночас, максимально відображати специфіку 

фірми, заповнювати прогалини у законодавстві, покращувати умови і 

охорону праці, забезпечувати ефективність здійснення директивних 

повноважень роботодавця. 

Інформаційна частина книги для персоналу містить відомості про 

фірму, її минуле, сучасне, майбутнє і формулює основні напрямки політики 

організації в галузі використання трудових ресурсів. Нормативна ж частина в 

порівнянні з інформаційною містить  правила і процедури, які є найбільш 

важливими для даної фірми і враховують її специфіку [340, c. 54].  

Зауважимо, що на більшості підприємств України вже почали 

розроблятися книги персоналу, адже саме завдяки таким новим видам актів 

локально-правового регулювання забезпечується можливість участі 

працівників в управлінні підприємством, установою, організацією. Більше 

того, книги персоналу дозволять одразу реалізувати й інше право працівників 

– на отримання інформації про діяльність підприємства, установи, 

організації, де вони працюють. 

Ще однією тенденцією правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку є, на наш погляд, поєднання в ньому норм 

субординації і координації. Так, Т.М. Фахрутдинова вказує на наявність 

складних координаційно-субординаційних відносин між працівником і 

роботодавцем, які обумовлюють прийняття уповноваженим нормотворчим 

органом підприємства, установи, організації норм відповідного виду. 

Роботодавець, формулюючи систему вимог внутрішнього трудового 

розпорядку, встановлює норми, які містять правила трудової поведінки, 

визначають взаємовідносини суб’єктів у процесі найманої праці. В умовах 

ринкової економіки він, перш за все, розробляє, формулює, закріплює 

правила субординації і координації у виробничому колективі з урахуванням 

специфіки своєї організації, її технологічних особливостей. Встановлення 

норм субординації і координації –необхідний елемент (складова) 
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внутрішнього трудового розпорядку. Їх доцільність виправдана потребою в 

раціональному розподілі повноважень в організації, впорядкуванні зусиль 

учасників спільної праці [141, с. 20]. 

Аналізуючи дану позицію, можемо зауважити, що як координаційні, 

так і субординаційні норми закріплюються на централізованому та локально-

правовому рівні. Правила внутрішнього трудового розпорядку не можна 

трактувати, на нашу думку, як наказ роботодавця вчиняти певні дії, адже в 

них закріплюються переважно координаційні норми, що дають можливість 

повноцінно взаємодіяти працівнику та роботодавцю.  

Що ж стосується субординаційних норм, то переважна їх більшість 

сформульована в Кодексі законів про працю України [9]. Норми субординації 

закріплюють права та обов’язки працівників і роботодавця. У найбільш 

загальному вигляді вони сформульовані в єдиному кодифікованому акті 

трудового законодавства. Так, обов’язки працівника виконувати завдання 

роботодавця, підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового 

розпорядку, дотримуватися дисципліни праці і виконувати встановлені 

норми праці, дотримуватися вимог з охорони праці та забезпечення безпеки 

праці, бережного ставлення до майна роботодавця тощо покладаються на 

нього трудовим законодавством. 

Отже, на підставі вищевикладеного можна стверджувати, що в межах 

правил внутрішнього трудового розпорядку, дисциплінарних статутів 

координаційним нормам надається перевага перед субординаційними, 

оскільки завдяки їм забезпечується спільна участь працівників і роботодавців 

у процесі праці. 

Таким чином, резюмуючи, можемо виокремити наступні тенденції 

правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні: 1) 

розширення локального регулювання внутрішнього трудового розпорядку на 

рівні підприємства, установи, організації; 2) високий ступінь втручання 

держави у сферу встановлення правил внутрішнього трудового розпорядку; 

3) поширення внутрішнього трудового розпорядку на інші виробничі сфери: 
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аутсорсинг, аутстафінг, дистанційну працю, лізинг персоналу тощо; 4) 

розширення структури правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку; 5) створення нових правових форм втілення внутрішнього 

трудового розпорядку; 6) поєднання норм субординації і координації у 

локальних актах внутрішнього трудового розпорядку. 

Отже, на підставі вищевикладеного, можемо констатувати, що 

внутрішній трудовий розпорядок формується шляхом спільних зусиль 

працівника і роботодавця, а тому тенденції його правового регулювання в 

Україні мають бути спрямовані на покращання взаємодії сторін трудового 

договору, створення засад для координації в процесі праці. Реформування 

трудових відносин не має закінчуватися прийняттям Трудового кодексу 

України, воно повинно розвиватися у напрямку сприяння державою втілення 

в локальних актах підприємства, установи і організації норм, що 

встановлюють взаємну відповідальність сторін трудового договору. 

 

4.3 Напрями удосконалення правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку 

Останні десятиріччя реформування трудового законодавства 

ілюструють неефективність внесення змін до Кодексу законів про працю 

України [9]. Наявність численних проблем та недоліків у правовому 

регулюванні внутрішнього трудового розпорядку обумовлює пошук шляхів 

їх вирішення. В умовах євроінтеграційного курсу України виникає 

необхідність узгодження і гармонізації українського трудового права з 

трудовим правом Європейського Союзу, що потребує комплексного і 

нетипового підходу до вирішення нагальних проблем трудоправового 

забезпечення процесу праці.  

Модернізація економіки, інноваційні процеси вимагають більш 

гнучкого регулювання як стандартних трудових відносин, так і таких 

нетипових відносин, як, наприклад, відносини, пов’язані з дистанційною 

працею, створення більш сприятливих правових можливостей для розвитку 
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малого бізнесу. Теорія і практика трудового законодавства в сучасних 

економічних умовах нерозривно пов’язана з підвищенням якості трудового 

потенціалу, інтеграцією міжнародно-правового регулювання трудових 

відносин в національне законодавство, розширенням можливостей 

соціального партнерства в узгодженні інтересів працівників і роботодавців, 

прийняттям сучасних заходів щодо врегулювання питання внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Вирішення питань зайнятості, реалізації здатності до праці є одними з 

ключових завдань сьогодення, однак без врегулювання засобів забезпечення 

дотримання працівником трудової дисципліни ефективна робота на 

підприємстві, в установі, організації не може бути гарантована. Більше того, 

оскільки правила внутрішнього трудового розпорядку сьогодні є тим 

сегментом, який допомагає заповнити існуючі прогалини правового 

регулювання трудової дисципліни, вони потребують нового бачення 

роботодавцями значення кожного працівника для досягнення спільного 

результату. 

Актуальність нашого дослідження обумовлюється потребою 

здійснення впливу на розвиток правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, стимулювання закріплення правових норм, які б 

сприяли самовираженню працівника у процесі праці. Крім цього, прийняття 

нового Трудового кодексу є вкрай необхідним, оскільки наразі відсутні 

ефективні механізми захисту трудових прав працівників у процесі реалізації 

здатності до праці у випадку, якщо конкретного працівника було звільнено за 

недотримання (порушення) внутрішнього трудового розпорядку. Водночас, 

кінцевою метою формування напрямів удосконалення правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку є встановлення 

відповідності тих прав і обов’язків, які покладаються на працівника, правам і 

обов’язкам, які покладаються на роботодавця. 

Питанням напрямків удосконалення правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку приділяли увагу наступні вчені-
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правники: М.Й. Бару, В.В. Венедиктов, А.А. Добровольський, М.І. Іншин, 

І.Я. Кисельов, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, М.В. Лушнікова, П.Д. Пилипенко, С.М. 

Прилипко, В.І. Прокопенко, І.О. Процевський, В.Г. Ротань, В.Н. Скобєлкін, 

В.В. Форманюк, Г.І. Чанишева, Н.Ф. Чубоха, О.М. Ярошенко  та інші. Однак, 

враховуючи зміни, що тривають у всій структурі національного 

законодавства у зв’язку з виконанням плану заходів адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу, питання розробки 

конкретних напрямків і пропозицій для вдосконалення як централізованого, 

так і локально-правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку є 

ключовим у контексті забезпечення основоположних прав людини, 

громадянина, працівника та роботодавця. 

Приділяючи увагу семантичному значенню поняття «напрямок» 

зазначимо, що саме від правильного розуміння і тлумачення даного терміна 

залежить раціональне формулювання пропозицій для внесення змін до 

законодавства. Так, під поняттям «напрям» розуміють наступне: 1) лінію 

руху або лінію розміщення кого-, чого-небудь; 2) шлях діяльності, розвитку 

кого-, чого-небудь; спрямованість якоїсь дії, явища [350, c. 164]. У іншому 

словнику вказується, що напрям – це  дія за значенням дієслова 

спрямовувати; устремління якого-небудь об’єкта в певну сторону або точку; 

сукупність певних принципів та ідей, об’єднаних зв’язком [391, c. 487]. 

Тобто напрям може вживатися у значенні одиничної дії і багаторазового 

комплексу, що складається з певних одиниць: принципів правового 

регулювання і встановлення умов праці та правових засад функціонування 

внутрішнього трудового розпорядку. 

У «Словнику синонімів української мови» стосовно досліджуваного 

поняття «напрям» вживаються такі його синоніми як стремління, прагнення, 

шлях, спосіб [392, c. 902]. Однак, слова «шлях» і «спосіб» все ж таки певним 

чином відрізняються за своїм семантичним значенням. Якщо шлях – це 

певний продовжуваний напрямок, то спосіб – це характер впливу напрямку 

на відносини. 
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Отже, на підставі викладеного випливає, що поняття «напрям» слід 

розуміти як шлях розвитку, спосіб руху, спрямованість дії певного явища, що 

передбачає активне скеровування для досягнення попередньо окресленої 

мети. Дане поняття використовується для формулювання конкретних 

пропозицій щодо удосконалення певних суспільних процесів. 

Поєднуючи це поняття із значенням іншого поняття – 

«удосконалення», констатуємо, що цей термін трактується у значенні дії, за 

допомогою якої можна зробити щось кращим, досконалішим, таким, що 

відповідає ідеалу, зразку [366, c. 398]. Тобто напрями вдосконалення 

передбачають розробку і формулювання тільки найбільш доцільних, 

виважених пропозицій щодо реалізації здатності до праці. 

Згідно з науковою позицією Є.В. Погорєлова, вдосконалення 

законодавства – це діяльність компетентних органів держави по 

підтриманню якісного стану законодавства (якості його змісту і форми) 

відповідно до потреб розвитку суспільних відносин, яка спрямована на 

забезпечення ефективності правового регулювання. Така діяльність охоплює 

створення нових якісних нормативно-правових актів, а також «усунення» або 

«пом’якшення» неякісних властивостей чинного законодавства [393, c. 22]. 

Однак, розглядаючи правові напрями вдосконалення внутрішнього трудового 

розпорядку, ми вважаємо, що воно охоплює дві структурні частини: а) 

централізоване правове регулювання; б) локальне правове регулювання, а 

тому з цього випливає необхідність комплексного аналізу визначених 

проблем напрямів правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Зважаючи на проблеми та недоліки правового регулювання 

досліджуваних відносин, вважаємо, що першим напрямком повинно стати 

створення правових засад для забезпечення умов та стимулювання виконання 

працівником свого обов’язку дотримуватися трудової дисципліни. Статею 

139 Кодексу законів про працю України [9]  обов’язок працівника 

дотримуватися трудової дисципліни віднесений до його основних трудових 
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обов’язків. Але зміст зазначеного обов’язку по-різному тлумачиться в науці 

трудового права.  

О.В. Пятаков виділив обов’язок додержання трудової дисципліни як 

якісно інший обов’язок порівняно з обов’язками, що входять у трудову 

функцію працівника, який виконує особливу регулятивну роль щодо цих 

обов’язків [394, с. 32]. Обов’язок дотримуватися трудової дисципліни є 

базою ефективного виконання, втілення в реальну практику застосування 

локальних актів, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок. 

Відповідно, удосконалення його структури і змісту є чи не найважливішим і 

центральним напрямком удосконалення правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку в Україні. 

У науковій літературі визначено, що обов’язок працівника 

дотримуватися трудової дисципліни є тричленною структурою і складається 

з наступних елементів: 1) загального обов’язку працівника з концентрації 

своїх особистих зусиль на виконанні комплексу конкретних обов’язків, що 

випивають із прийнятої ним за трудовим договором трудової функції, в цілях 

досягнення виробничого  результату (елемент інтеграції трудових 

обов’язків); 2) обов’язку працівника узгоджувати свою трудову діяльність з 

діяльністю інших учасників виробничого процесу в межах передбачених для 

них прав і обов’язків (елемент координації); 3) обов’язку працівників 

підкорятися у своїй трудовій діяльності розпорядженням адміністрації 

(елемент субординації). Усі зазначені елементи органічно поєднуються між 

собою [394, с. 33]. 

З наведеного випливає, що такий обов’язок працівника як обов’язок 

дотримуватися трудової дисципліни ґрунтується на системі гарантій. Ми 

вважаємо, що цей обов’язок є центральним у межах відносин із дотримання 

внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в установі, організації, 

оскільки від нього залежать і є похідними такі інші обов’язки працівника, як 

обов’язок сумлінно виконувати трудові обов’язки, що передбачені 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, дисциплінарними статутами, 
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книгами персоналу, трудовим договором тощо, обов’язок виконувати 

встановлені норми  праці, обов’язок дотримуватися вимог щодо забезпечення 

безпеки і гігієни праці, сумлінно ставитися до майна роботодавця та майна 

інших працівників, обов’язок відшкодування шкоди, заподіяної майну 

роботодавця, нерозголошення державної чи комерційної таємниці та іншої 

захищеної законом інформації тощо.  

М.Г. Александров вважає, що трудова дисципліна охоплює виконання 

усіх обов’язків працівника (додержуватись встановленої тривалості робочого 

дня, виконувати розпорядження адміністрації  тощо) і начебто зливається з 

ними [33, c. 125]. Отже, з цього випливає, що від чіткого нормативного 

закріплення цього обов’язку, передбачення його основних складових 

залежить рівень забезпечення і прав роботодавця, оскільки останній потребує 

досягнення певних виробничих результатів. 

Однак, зважаючи на те, що у Кодексі законів про працю України [9] 

належним чином не закріплені права та обов’язки працівників і роботодавців, 

про що нами зазначалося вище, а отже, існує нагальна потреба у визначенні 

переліку основних обов’язків працівників на централізованому рівні, адже 

локальні акти, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, повинні 

лише конкретизувати права і обов’язки, що гарантовані працівникам на 

національному рівні. Тому на підставі вищевикладеного пропонуємо 

закріпити у новому Трудовому кодексі України розширений перелік прав та 

обов’язків працівників і ключовим з них визначити обов’язок дотримуватися 

трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку. 

Наступним напрямом удосконалення правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку, на наш погляд, є здійснення 

систематизації законодавства та прийняття нових Типових правил 

внутрішнього трудового розпорядку для працівників будь-якої сфери, а 

також галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку.  

Погоджуємося з думкою Є.Б. Хохлова, який зазначає, що, з одного 

боку, ефективність нормативного акта визначається тим, наскільки він 
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системний, тобто органічно вписаний в рамки певної концепції правового 

регулювання відповідних суспільних відносин. Перш ніж приступити до 

створення нового механізму правового регулювання, слід зрозуміти, що 

являє собою суб’єктний склад регульованих відносин, яким повинен бути їх 

зміст, коло об’єктів, з приводу яких вони складаються, і ті обставини, які 

забезпечують їх динаміку. Крім того, потрібно визначити цілі правового 

регулювання, оскільки кодекс, будучи актом волі держави, має виступати 

юридичним виразом політики публічної влади, визначаючи межі і форми її 

втручання в соціально-економічну сферу життя суспільства [395, с. 34]. 

З іншого боку, оскільки мова йде не про звичайний, а про 

кодифікований нормативний акт (Трудовий кодекс України), його створення 

має здійснюватися в рамках вже існуючої теоретично опрацьованої 

концепції, яка повинна визначати як його зміст, так і структуру. Протягом 

останніх років структура цього акта постійно змінювалася. Вважаємо, що в 

контексті правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку даний 

документ має містити і поєднувати норми, що регулюють трудову 

дисципліну і внутрішній трудовий розпорядок. 

Н.М. Хуторян і Д.О. Карпенко вказують у контексті необхідності 

прийняття нового Трудового кодексу України на наступне: «Новий проект 

Трудового кодексу України є відображенням реальної української дійсності в 

економічній, соціально-політичній і правовій площині» [396, c. 42]. 

Зауважимо, що стаття 268 проекту Трудового кодексу України [359] 

врегульовує питання забезпечення дотримання трудової дисципліни. У 

положеннях зазначеної статті зазначено, що дотримання трудової дисципліни 

забезпечується шляхом створення необхідних організаційних та економічних 

умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомого ставленням до 

праці, методами переконання, виховання, заохоченням за сумлінну працю. 

Аналізуючи зміст даної статті, відзначимо, що незрозумілим є питання 

стосовно того, хто створює такі організаційні та економічні умови – 

роботодавець чи держава, чи  обидва суб’єкти разом. Більше того, у ч. 1 ст. 
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265 проекту Трудового кодексу України визначено, що внутрішній трудовий 

розпорядок визначається нормативними актами роботодавця та іншими 

актами. Однак, аналізуючи положення ч. 1 ст. 266 Проекту, можна зробити 

висновок, що погодження правил внутрішнього трудового розпорядку 

здійснюється не трудовим колективом, а первинною профспілковою 

організацією. Також, враховуючи те, що на більшості підприємств, установ і 

організацій профспілка взагалі не створюється, ми вважаємо, що це 

положення для більшості роботодавців створює підстави для прийняття 

правил внутрішнього трудового розпорядку самостійно, навіть без 

повідомлення працівників про їх первинний зміст і можливості 

запропонувати свої зміни до такого акта локально-правового регулювання. 

Щоб усунути цей надзвичайно серйозний недолік, пропонуємо закріпити у 

новому Трудовому кодексі України норму, відповідно до якої роботодавець 

зобов’язаний би був під розписку повідомити всіх працівників про 

необхідність затвердження на підприємстві, в установі, організації правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Після такого повідомлення 

роботодавець затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку лише 

за умови врахування пропозицій всіх працівників, що надійшли  до 

роботодавця. 

В.О. Голобородько вказує, що на порядку денному стоїть розроблення 

нового Трудового кодексу України, який має стати домінуючим 

кодифікованим актом, який регламентує трудові та інші  пов’язані з ними 

відносини всіх фізичних осіб, які працюють за трудовим договором. 

Найголовнішим завданням Трудового кодексу має стати досягнення 

оптимального поєднання інтересів працівників і роботодавців. Новий Кодекс 

повинен не стільки проголошувати і фіксувати рівні й нормативи охорони 

праці, пільги й компенсації, скільки стимулювати розвиток економіки, що 

створить умови для реального забезпечення вищезазначених норм [397, c. 

98]. 
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Аналізуючи нормативні акти в цій частині, зауважимо, що чинні 

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку робітників і службовців 

[147] є нормативно-правовим актом радянського зразка, що поширює свою 

дію на всі підприємства незалежно від форми власності, в якому 

сформульовано певні загальні положення, що визначають трудовий 

розпорядок на підприємстві. При цьому варто зазначити, що Типові правила 

у значній частині і Основному Закону України, і чинному законодавству про 

працю. 

Погоджуємося з думкою Л.Ю. Прогонюк, яка стверджує наступне: 

«Типові правила 1984 року багато в чому не відповідають Конституції 

України, Кодексу законів про  працю України та іншим нормативно-

правовим актам. Так, правове положення, яке міститься в розділі І Типових 

правил 1984 року, про те, що праця є обов’язком кожного громадянина, 

суперечить Конституції України, яка проголошує свободу праці та заборону 

використання примусової праці» [398, с. 84]. 

Ми вважаємо, що чинні Типові правила створюють ситуацію, за якої 

правила внутрішнього трудового розпорядку на конкретному підприємстві, в 

установі, організації, які вже були одноразово затвердженими, однак до яких 

не вносилися відповідні зміни, неможливо в принципі буде змінити, адже 

типовий акт – це акт, до якого не можна вносити власні корективи, а 

необхідно сприймати як обов’язковий. Це призводить до стагнації правового 

регулювання, відсутності можливості забезпечити правові засади у сфері 

використання інноваційних підходів до втілення принципово нових правил 

внутрішнього трудового розпорядку. За таких обставин кожен роботодавець 

змушений свідомо йти на порушення, щоб встановити такі правила, які б 

враховували специфіку конкретного підприємства. В.В. Форманюк зазначає, 

що галузеві правила затверджують на підставі Типових правил міністерства 

та інші центральні органи виконавчої влади за погодженням з відповідними 

профспілковими органами з урахуванням специфіки і особливостей певної 

галузі народного господарства (транспорту, освіти, культури тощо) [340, с. 



 

 

330

46-47]. Н.Ф. Чубоха вказує, що галузеві правила є формою відображення 

особливостей правового внутрішнього розпорядку конкретної галузі 

господарства або ж певних категорій її працівників. Вони конкретизують та 

доповнюють Типові правила, враховуючи специфіку галузі, але не можуть 

суперечити останнім. Їм властиві такі ж ознаки, яким характеризуються 

Типові правила: комплекс основних нормативних положень провідних 

інститутів трудового права; їх положення наділені властивостями Типових 

правил, які не відображені в інших нормативно-правових актах; більшість їх 

положень не мають чітко визначеного імперативного характеру і можуть 

бути диференційовані  відповідно до конкретних особливостей підприємств, 

установ, організацій [333, c. 96]. 

 Проаналізувавши всі проблеми та недоліки правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку в цій частині, зазначимо, що видається 

необхідним включити до розділу «Прийом на роботу і звільнення 

працівників»  правил внутрішнього розпорядку норми, які закріплюють 

підстави для обґрунтованої відмови в прийомі на роботу працівників, які 

відмовляються від дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, 

дисциплінарних статутів.  

Приєднуємося також до пропозиції В.В. Форманюка, який пропонує 

включити до конкретних правил внутрішнього трудового розпорядку на 

підприємстві як обов’язкову графу  інформаційні норми, які передбачають 

підстави обґрунтованої відмови у прийнятті на роботу у зв’язку з 

особливостями професії. Так, до роботи з наркотичними речовинами не 

допускаються особи, які мають непогашену чи не зняту судимість за злочин 

середньої тяжкості, тяжкий злочин, особливо тяжкий злочин або злочин, 

пов’язаний із незаконним оборотом наркотичних засобів і психотропних 

речовин, у тому числі і виготовлені за межами України, яким пред’явлено 

обвинувачення у здійсненні відповідних злочинів, хворі на наркоманію, 

токсикоманію і хронічний алкоголізм, визнані у встановленому порядку 
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непридатними до виконання робіт, пов’язаних з оборотом наркотиків і 

психотропних речовин [340, c. 48]. 

Отже, на підставі вищевикладеного можна констатувати, що правила 

внутрішнього трудового розпорядку повинні бути динамічним і гнучким 

актом локально-правового регулювання, оскільки саме завдяки його 

існуванню можливо створити умови для приведення у відповідність наявного 

регулювання до реального стану суспільних відносин. 

Наступним напрямом удосконалення правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку має бути встановлення балансу 

централізованого і локального регулювання трудових відносин при 

встановленні внутрішнього трудового розпорядку з врахуванням того, що на 

рівні законодавства передбачаються мінімальні трудоправові стандарти, а на 

рівні локально-правового регулювання  вони конкретизуються і 

доповнюються. При цьому вважаємо, що на сьогодні слід зменшувати 

втручання держави у локальне регулювання трудових і пов’язаних з ними 

відносин загалом. 

З.Я. Козак вказує, що в упорядкуванні трудових відносин розрізняють 

дві межі державного втручання: верхню (зовнішню) і нижню (внутрішню). В 

основу такого розмежування покладаються діалектичні категорії можливості 

і необхідності. Верхня межа розглядається як можливість державного 

втручання (регулювання), за якого всі відносини, що знаходяться поза її 

межею, є недосяжними для державної влади або їх регламентація є 

недоцільною, тобто такою, що суперечить завданням і функціям правової 

держави. У цьому випадку впорядкування трудових та пов’язаних з ними 

відносин повинно здійснюватись за допомогою правових засобів іншими 

суб’єктами локальної нормотворчості. За цих обставин локальне 

правовстановлення не повинно виходити за межі й суперечити стандартам, 

закріпленим державою [189, c. 356]. 

Однак, ми не можемо погодитися з такою позицією, адже з наведеного 

випливає, що локальне правове регулювання навіть у частині покращення 
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трудових стандартів не може виходити за межі централізованого 

регулювання праці, що є невиправданим. Тож, на наш погляд, стосовно 

поліпшення становища працівника, надання йому набагато вищих стандартів 

забезпечення здатності до праці було б доцільно передбачити можливість 

локально-правового регулювання в частині затвердження правил 

внутрішнього трудового розпорядку на конкретному підприємстві, в 

установі, організації, виходячи за межі жорсткого централізованого 

правового регулювання. 

Доцільно погодитися із думкою вченого-правника Ю.П. Пилипенка, 

який вказує, що локально-правове регулювання хоча й здійснюється в межах, 

окреслених централізованим законодавством, має самостійне значення й 

займає самодостатнє, рівноцінне місце поряд з централізованим; суспільні 

відносини вимагають необхідності й доцільності використання відповідного 

виду правового регулювання; для внутрішнього трудового розпорядку 

характерним є поєднання локального і централізованого правового 

регулювання; правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку 

здійснюється всією сукупністю нормативно-правових засобів, підґрунтя яких 

становлять локальні акти; основними нормативно-правовими засобами 

локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку є 

нормативно-правові акти й нормативно-правові договори, які разом з 

правовими звичаями формують цілісну систему узгоджених і 

взаємопов’язаних норм права [10, с. 113]. 

Поряд з цим, звернемо увагу на те, що внутрішній трудовий 

розпорядок, який враховує специфіку діяльності підприємства, особливості 

організації праці, вимоги до кількості працівників, їх кваліфікації, 

особливості займаних ними посад, регулюється відповідними локальними 

правовими актами. Однак, характеризуючи рівень закріплення 

централізованого регулювання внутрішнього трудового розпорядку, 

зауважимо, що у проекті Трудового кодексу України [359] не дається 
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легальної дефініції поняття «внутрішній трудовий розпорядок», що 

суперечить меті централізованого регулювання у сфері праці. 

Погоджуємося з критичними висловлюваннями Д.В. Журавльова, який 

зазначає, що невиправданим є розкриття у ст. 264 проекту Трудового кодексу 

України змісту внутрішнього трудового розпорядку з повторенням обов’язків 

працівника і роботодавця, оскільки у статтях 22 та 27 вже містяться права та 

обов’язки працівників та роботодавців. Незрозуміло також, про які саме акти, 

окрім нормативних актів роботодавця, що регулюють внутрішній трудовий 

розпорядок, ведуть мову розробники Кодексу в його ч. 1 ст. 265. З точки зору 

законодавчої техніки, далекою від досконалості є позиція останніх, за якою 

правові норми, присвячені забезпеченню дотримання трудової дисципліни й 

заохочення за успіхи в праці, містяться в гл. 8 «Внутрішній трудовий 

розпорядок» (книга третя «Умови праці»), а ті, що стосуються 

дисциплінарної відповідальності, – у гл. 1 «Відповідальність працівників» 

(книга 8 «Відповідальність сторін трудових відносин»). І це при тому, що й 

заохочення, і примус є методами забезпечення трудової дисципліни. 

Логічніше, на думку автора, було б ці норми об’єднати у спеціальній главі 

під назвою «Трудова дисципліна» [397, с. 98-99]. 

Аналізуючи викладене, можемо констатувати, що, оскільки чітке 

дотримання внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в установі, 

організації важливе для всіх сфер діяльності людей, необхідно уважно 

ставитися до розробки кодифікованих актів і, зокрема, актів, що регулюють 

внутрішній трудовий розпорядок. Також зауважимо, що на централізованому 

рівні існують спеціальні закони, які визначають внутрішній трудовий 

розпорядок і до яких відносяться наступні: Закон України «Про державну 

службу» [293], Закон України «Про дипломатичну службу» [399], Закон 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» [400] та інші. 

Зосередимо увагу й на тому, що у зв’язку з недисциплінованістю 

працівників, яка у цих сферах може призвести до надзвичайно негативних 

наслідків для суспільства, на нашу думку, виправданим буде закріплення їх 
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посадових обов’язків, видів дисциплінарних стягнень у інших актах 

локального і одночасно централізованого правового регулювання – 

дисциплінарних статутах. Однак у Кодексі законів про працю України [9] не 

конкретизовано, у яких випадках можливо врегульовувати положення 

внутрішнього трудового розпорядку дисциплінарними статутами та 

нормативно-правовими актами роботодавця, відмінними від правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Тому пропонуємо передбачити у 

Трудовому кодексі норму, відповідно до якої дисциплінарними статутами 

регулюється суспільно важлива діяльність державних службовців і 

працівників, що працюють на об’єктах підвищеної небезпеки, працівників 

залізничного транспорту. 

Отже, на підставі вищевикладеного можемо стверджувати, що такий 

напрям правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку як 

встановлення балансу між централізованим і локальним регулюванням 

повинен будуватися на принципах співрозмірності, верховенства права і 

доцільності, оптимальності і справедливості з  метою удосконалення 

відносин у сфері праці. 

Ще одним напрямом удосконалення у досліджуваній сфері є, зокрема, 

підвищення рівня стимулювання працівників за досягнення у сфері 

внутрішнього трудового розпорядку, виконання трудової функції без 

зауважень з боку роботодавця. Словник під загальною редакцією В.Б. 

Шапаря дає наступне визначення поняття «стимул»: «Це спонукання, ефект 

якого опосередкований психікою людини, її поглядами, почуттями, 

настроями, інтересами, прагненнями тощо. Причому стимул не 

ототожнюється з мотивом, але іноді може перетворюватися на нього [401, с. 

632]. Тобто стимул виступає заохоченням до здійснення подальшої 

діяльності, прояву ініціативи працівником у процесі здійснення своєї 

трудової діяльності. 

С.С. Каринський вказує, що вчені зазвичай розрізняють три групи 

підстав стимулювання: 1) досягнення зразкових результатів праці; 2) точне й 



 

 

335

чітке виконання та перевиконання визначених показників; 3) сумлінне 

щоденне виконання трудових обов’язків незалежно від врахування яких-

небудь наперед встановлених показників і строків роботи [402, с. 17].  

Незважаючи на те, що формально стимулювання не прив’язується до 

показників виконання роботи, кількісні критерії вимірювання якості 

виконання трудової функції насправді, на наш погляд, заважають 

працівникам (особливо працівникам органів внутрішніх справ, суддям, 

прокурорам) виконувати якісно і повно свою роботу.  

Як відзначає багато дослідників, правове стимулювання пов’язане із 

здібностями індивіда, що зазнає на собі безпосереднього впливу правових 

стимулів як у змістовному, так і в динамічному відношенні [403, с. 279].  

Т.М Фахрутдинова вказує, що такий елемент норми трудового права як 

стимул характеризується наділенням дисциплінованого працівника 

додатковими правами в порівнянні з порушниками вимог внутрішнього 

трудового розпорядку. Це, як уже зазначалося, властиво, насамперед, 

рекомендаційним нормам, що встановлюють вимоги належної трудової 

поведінки працівників. Стимул часто, як і санкція, безпосередньо не входить 

до структури локальної норми трудового права. Але якщо санкція самостійно 

не розробляється і приймається роботодавцем, то стимули сумлінної праці 

формулюються і закріплюються роботодавцем у локальних нормативних 

правових актах [141, с. 28-29].  

Ю.П. Битяк зазначає, що стимулювання праці державних службовців, 

зокрема, проявляється в належній оплаті, визначенні оптимальних посадових 

окладів і преміальних винагород, заохоченні їх з боку безпосередніх 

керівників, вищих органів [404, с. 282]. Аналізуючи дану позицію, 

зауважимо, що правове регулювання правил внутрішнього трудового 

розпорядку ґрунтується на системі стимулювання і притягнення до 

відповідальності. Правила внутрішнього трудового розпорядку, 

дисциплінарний статут, посадові інструкції, на жаль, просто передбачають 

перелік заохочень, але не визначають порядок їх застосування. Тому 
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доцільно було б передбачити градацію застосування заохочень, що наразі не 

визначено ні трудовим законодавством, а тим більше не практикується у 

локально-правовому регулюванні у зв’язку з «невигідністю» такого підходу 

для роботодавця.  

Зазначимо, що мета заохочення (стимулу) – не тільки стимулювати 

працівників до подальших успіхів у роботі. Це також стимул до сумлінного 

виконання трудових обов’язків іншими працівниками. Виборний орган 

профспілкової організації бере участь у визначенні працівників, до яких 

застосовуються заохочення. Зауважимо, що трудові колективи наділені 

правом самостійно висувати працівників для морального і матеріального 

заохочення, однак часто відсутня процедура фактичного заохочення 

працівника, оскільки роботодавець не бажає витрачати свої матеріальні і 

нематеріальні ресурси на встановлення правил регулювання застосування 

заохочень до конкретних працівників. Система стимулювання праці в певній 

мірі заснована на адміністративно-правових методах управління, проте їх не 

замінює. Мета стимулювання полягає не в самому спонуканні людини до 

роботи, а у формуванні мотиву виконувати обумовлені трудовими 

відносинами обов’язки на більш високому рівні. 

Складнощі реформування положень доктрини трудового права 

полягають у данному контексті в тому, що протягом тривалого часу були 

усталеними консервативні уявлення про те,  що стимулювання – це не що 

інше, як дисциплінарні стягнення. Так, І.Е. Звечаровський вказує, що будь-

які спроби розгляду системи заохочувальних заходів в якості 

альтернативного покаранню засобу забезпечення правової поведінки 

«оголошувалися позаправовими стимулами, які діють за межами конкретних 

правовідносин» [405, с. 113]. 

К.О. Нефагіна, натомість, вказує, що проблема стимулювання в праві 

викликає численні суперечки, завдяки чому існують дві основні концепції, 

що розкривають зміст стимулювання. Перша концепція пов’язує 

стимулювання лише з таким способом впливу як застосування пільг і 
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заохочень, а друга  –  характеризує стимулювання як спосіб впливу, який 

об’єднує в собі заходи як заохочення, так і примусу [406, с. 85]. 

Ми вважаємо, що під стимулюванням у трудовому праві слід розуміти 

передбачені нормами трудового права заходи позитивного характеру, що 

застосовуються до працівника у випадку успішного виконання останнім 

своїх трудових обов’язків і досягнення певних соціальних, економічних, 

культурних, інших результатів для роботодавця, в силу чого останній 

забезпечує подальшу мотивацію працівника для здійснення ним своїх 

трудових прав та обов’язків у процесі праці. 

Зауважимо, що ефективне стимулювання праці передбачає управління 

поведінкою суб’єктів різного рівня ієрархії з метою встановлення та 

подальшого розвитку показників праці. Виходячи з цього, необхідно 

враховувати, що спектр потреб працівників різний і обумовлений процесом 

формування особистості і впливом навколишнього середовища. 

Таким чином, такий напрям правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку як розширення заходів стимулювання впливає на 

розвиток доктрини трудового права, ступінь забезпечення трудових прав та 

обов’язків працівників і роботодавців у процесі їх взаємодії в межах трудової 

діяльності. Вважаємо, що у правилах внутрішнього трудового розпорядку як 

у акті локального правового регулювання повинні передбачатися ті додаткові 

заходи стимулювання, які покращують становище працівника в порівнянні із 

законодавством про працю. А тому пропонуємо навіть у межах конкретного 

підприємства, установи, організації приймати як акти локального 

нормотворення положення про стимулювання працівників. Зауважимо, що 

певна практика прийняття таких положень в Україні вже існує.  

Наступним напрямом удосконалення правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку є оптимізація застосування 

дисциплінарних стягнень у випадку виявлення порушення правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 
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Так, під оптимізацією розуміють діяльність із підтримання найбільш 

вигідного режиму керованого процесу [407, c. 731]. У «Словнику 

іншомовних слів» «оптимізація» (від лат. – найкращий) означає процес 

надання будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень (наприклад, 

оптимізація виробничих процесів)  [329, с. 405]. Тобто оптимізація полягає у 

виборі найкращих варіантів із запропонованих можливих і застосуванні їх 

відповідно до реалій суспільних відносин у рамках сьогодення. 

Зазначимо, що факти слушного виконання суб’єктами трудового права  

своїх трудових обов’язків та факти правопорушень виявляються у межах 

охоронних  відносин. Одночасно норми системи трудового законодавства, 

встановлюючи дисциплінарну і матеріальну відповідальність, направлені на 

зміцнення трудової дисципліни, порядку і організованості на виробництві, на 

виховання дбайливого ставлення до цінностей, що доручаються працівникам 

у процесі праці [408, c. 12]. 

На зміцнення трудової дисципліни в результаті застосування 

дисциплінарних стягнень вказує й М.І. Іншин. Зокрема науковець зазначає, 

що існує потреба у формуванні законодавчо забезпеченої необхідності 

передбачення норм матеріальної і дисциплінарної відповідальності до 

винних осіб, а також заохочення і стимулювання якісного виконання 

трудових обов’язків. Ця виховна функція системи трудового законодавства 

проявляється і в тому, що за її допомогою формується особистість 

працівника як члена сучасного суспільства [336, c. 35]. 

У внутрішньому трудовому розпорядку дисциплінарні стягнення 

відіграють одну з ключових ролей. Так, Н.М. Хуторян звертає увагу на ст. 

404 проекту Трудового кодексу [359], у якій зазначено, що підставою для 

притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності є порушення 

ним трудової дисципліни, тобто своїх обов’язків (дисциплінарний 

проступок), що випливають із трудового законодавства, колективного і 

трудового договорів. Таким чином, у ч. 1 коментованої статті не тільки 

визначена підстава притягнення працівника до дисциплінарної 
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відповідальності, але й зроблена спроба дати визначення поняття 

«порушення трудової дисципліни» (дисциплінарний проступок) як 

порушення обов’язків, що випливають із трудового законодавства, 

колективного  і трудового договорів [396, c. 326]. 

Аналізуючи дану точку зору, зауважимо, що визначення 

дисциплінарного проступку з прив’язкою до порушення виконання трудових 

обов’язків, зокрема і обов’язку дотримуватися трудової дисципліни, є 

неповним, адже вказує лише на ознаку протиправності такого порушення. 

Проте такі елементи дисциплінарного проступку, як суспільна шкода, вина 

взагалі відсутні як визначальні ознаки при кваліфікації порушення в якості 

дисциплінарного проступку. Більше того, незрозуміла і суть дисциплінарного 

правопорушення – це порушення виконання всіх обов’язків, які 

покладаються роботодавцем на працівника, чи тільки трудових. 

Л.А. Сироватською трудове правопорушення трактується як винне 

протиправне діяння, яке полягає в невиконанні, порушенні трудових 

обов’язків робітниками і службовцями і забороняється санкціями, що 

містяться в трудовому праві. При цьому вона пише, що «це родове поняття, 

що об’єднує такі види, як дисциплінарний проступок, вчинений робітником 

чи службовцем, а також майнове правопорушення, яким підприємство 

завдало шкоду працівнику або, навпаки, працівник завдав шкоду майну 

підприємства [409, с. 40]. 

Слід звернути увагу на положення Кодексу законів про працю України 

[9] та всіх проектів Трудового кодексу, що подавались до Верховної Ради 

України без винятку, які зазначають, що до окремих категорій працівників 

дисциплінарні стягнення можуть передбачатися не тільки Кодексом, 

законами, а й іншими нормативно-правовим актами (в тому числі і актами 

локально-правового регулювання). 

На сьогодні дисциплінарна відповідальність окремих категорій 

працівників: суддів, державних службовців та ін. – регулюється на рівні 

закону, а працівників залізничного транспорту – відповідним положенням. 
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При цьому хотілося б відзначити особливу змішану природу таких актів – 

вони виступають втіленням оптимального поєднання централізованого та 

локального правового регулювання. Ми вважаємо, що регулювання 

дисциплінарної відповідальності окремих категорій працівників не повинно 

бути хаотично розпорошеним у законодавстві, а має міститися в окремій 

главі нового Трудового кодексу України. 

Ст. 405 проекту Трудового кодексу України [359] передбачає 

дисциплінарні стягнення, які застосовуються до працівників за вчинення 

ними дисциплінарних проступків: зауваження, догану і звільнення. На думку             

Н.М. Хуторян, це позитивне прагнення авторів Проекту розширити види 

дисциплінарний стягнень, оскільки обмеження заходів дисциплінарного 

впливу лише двома видами не дає можливості вибрати захід, який би 

відповідав ступеню тяжкості дисциплінарного проступку, ступеню вини, 

особливостям особи порушника трудової дисципліни [410, c. 406]. 

Слід погодитися з думкою О.І. Процевського, який зазначає, що при 

укладенні трудового договору сторони обговорюють виконання певного роду 

роботи по спеціальності, кваліфікації та посади з підпорядкуванням 

внутрішньому трудовому розпорядку. Відповідно, за цією умовою 

адміністрація зобов’язана ознайомити працівника з правилами внутрішнього 

трудового розпорядку даного підприємства, установи або організації, 

провести інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної 

охорони, закріпити за ним певне робоче місце та забезпечити необхідними 

для роботи інструментами і засобами [411, с. 15 ].  

З цього випливає, що поряд із виховним впливом у межах правового 

регулювання правил внутрішнього трудового розпорядку дисциплінарні 

стягнення носять і запобіжний характер, що сприяє попередженню 

порушення зазначених правил. Більше того, догани і звільнення сьогодні 

очевидно недостатньо як заходів дисциплінарного стягнення, щоб 

попередити, запобігти виникненню правопорушень у сфері дотримання 

внутрішнього трудового розпорядку. 
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Ми погоджуємося з тим, що слід розширити перелік дисциплінарних 

стягнень і додати в частині порушення правил внутрішнього трудового 

розпорядку можливість для працівника брати участь в обґрунтуванні обрання 

стосовно нього відповідного заходу дисциплінарного стягнення через 

систему пояснень, які роботодавець повинен у такого працівника зажадати.  

Вважаємо, що для здійснення оптимізації дисциплінарних стягнень 

необхідно закріпити наступні положення: 1) розширити перелік можливих 

дисциплінарних стягнень; 2) передбачити виключну кількість випадків, за 

яких питання дисциплінарної відповідальності окремих категорій 

працівників вирішується в межах дисциплінарних статутів; 3) забезпечити 

можливість і право працівника бути поінформованим про застосування до 

нього дисциплінарних стягнень через пояснення, які роботодавець повинен у 

нього затребувати; 4) чітко визначити порядок застосування дисциплінарних 

стягнень у конкретних правилах внутрішнього трудового розпорядку.  

Таким чином, на підставі вищевикладеного можемо констатувати, що 

оптимізація дисциплінарної відповідальності у рамках дотримання 

внутрішнього трудового розпорядку виконує роль запобіжного фактора, що 

діє за умови повного дотримання і виконання роботодавцем заходів із 

притягнення працівника до такої відповідальності на конкретних 

нормативно-правових підставах (в умовах передбачення таких підстав 

централізованим і/або локальним правовим регулюванням). 

Отже, напрямками удосконалення правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку є: 1) створення правових засад для 

забезпечення умов та стимулювання виконання працівником свого обов’язку 

дотримуватися трудової дисципліни; 2) здійснення систематизації 

законодавства та прийняття нових Типових правил внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників будь-якої сфери, а також галузевих правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 3) встановлення балансу 

централізованого і локального регулювання трудових відносин у правилах 

внутрішнього трудового розпорядку з врахуванням того, що на рівні 
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законодавства передбачаються мінімальні трудоправові стандарти, а на рівні 

локально-правового регулювання – вони конкретизуються і доповнюються; 

4) підвищення рівня стимулювання працівників за досягнення у сфері 

внутрішнього трудового розпорядку, виконання трудової функції без 

зауважень з боку роботодавця; 5) оптимізація застосування дисциплінарних 

стягнень у випадку виявлення порушення правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Таким чином, при реформуванні трудового законодавства в контексті 

вдосконалення правового регулювання правил внутрішнього трудового 

розпорядку потрібно брати до уваги ряд таких факторів: перманентний 

розвиток видів зайнятості, розвиток правосвідомості, правове регулювання 

стимулювання і застосування дисциплінарних стягнень, рівень розробленості 

локального правового регулювання і наявність проблем та недоліків у 

централізованому правовому регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку. Проте врахування цих факторів не дасть бажаного результату у 

випадку позбавлення працівника права брати участь у розробці та 

затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку. Тому на 

роботодавця, перш за все, повинні покладатися певні права і обов’язки у цій 

сфері з метою забезпечення оптимального співвідношення його інтересів та 

інтересів працівників у процесі трудової діяльності. 

 

4.4 Зарубіжний досвід правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку: шляхи запозичення у національне трудове 

законодавство 

 

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку в Україні 

ґрунтується на надбаннях радянської правової системи, оскільки 

застосовуються застарілі Типові правила [147], прийняті ще за радянських 

часів, та Кодекс законів про працю 1971 року з численними змінами й 

доповненнями [9]. Однак сьогодні з’являються всі підстави для відмови від 
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використання джерел права, які суперечать засадам співіснування в 

демократичному суспільстві і положенням Основного Закону держави. 

Питання правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку в 

Україні потребує свого перегляду у зв’язку з потребами переусвідомлення 

значення процесу праці не як обов’язку особи, а як шляху для її 

самовдосконалення і самореалізації. 

Юридичні проблеми вдосконалення правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку не можуть повноцінно розглядатися в 

нашому дослідженні без аналізу зарубіжного досвіду в цьому контексті. 

Позитивні здобутки зарубіжних держав і держав пострадянського простору в 

частині реформування трудового законодавства повинні стати парадигмою 

для застосування в Україні. Більше того, правове регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку підпадає під пріоритетний напрямок реформування у 

зв’язку з ратифікацією Україною Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом [412]. 

Зауважимо, що актуальність нашого дослідження в умовах нагальної 

необхідності внесення змін до проекту Трудового кодексу [359] в частині 

його доопрацювання полягає у виокремленні шляхів розвитку правових 

положень, які б дозволили активізувати залучення робочої сили до ринку 

праці в Україні, стимулювали б появу нових робочих місць і мотивацію 

працівників до кар’єрного зростання. Однак, враховуючи ступінь 

заангажованості українського правового регулювання правил внутрішнього 

трудового розпорядку, до питання шляхів запозичення зарубіжного досвіду 

вчені-правники почали звертатися лише протягом останніх п’яти років. 

Світовий досвід показує, що сформована багатоукладна різностороння 

соціальна інфраструктура, яка включає систему робочих місць, соціальних 

допомог, певний обсяг соціальних послуг, розширену сферу локально-

правового регулювання, є результатом діяльності держави, яка, у свою чергу, 

залучає до вирішення проблем, які виникають, представників підприємців і 

профспілкові об’єднання [413, c. 3]. 
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Отже, з метою аналізу прогресивних правових положень в іноземному 

трудовому законодавстві необхідно встановити межі і значення понять 

«досвід», «позитивний досвід зарубіжних країн» і їх перспективний вплив на 

правову систему України у результаті творчого впровадження у вітчизняну 

правову систему.  

Зазначимо, що у «Словнику української мови» слово «досвід» 

розглядається у двох значеннях: 1) як cукупність знань, умінь, які 

здобуваються в житті, на практиці; 2) як уся сукупність чуттєвих сприйнять, 

що набуваються в процесі взаємодії людини із зовнішньою природою і 

становлять основу всіх наших знань про матеріальний світ [414, c. 382]. У 

іншому словнику дане поняття трактується у наступних значеннях: 1) 

відображення у свідомості людей законів об’єктивного світу і суспільної 

практики, отримане в результаті їх активного практичного пізнання; 2) 

сукупність знань і практично засвоєних умінь, навичок; 3) відтворення якого-

небудь явища експериментальним шляхом, створення чогось нового в певних 

умовах з метою дослідження, випробування; 4) спроба здійснити що-небудь, 

пробне здійснення чого-небудь [415, c. 196]. 

Отже, з наведених семантичних позицій випливає, що позитивний 

досвід зарубіжних країн в тій чи іншій сфері правового регулювання 

ґрунтується, на наш погляд, на цілісному правовому масиві кожної 

зарубіжної держави, що отримала сприятливі результати від практики 

застосування правових положень, які регулюють внутрішній трудовий 

розпорядок і сприяють досягненню оптимального балансу інтересів 

працівників, роботодавців і держави. 

Західноєвропейська правова культура відзначається домінуванням 

раціоналізму і політичності. Європейське право, законотворчість ґрунтується 

саме на політизованій свідомості. Західноєвропейська правова думка 

виходить, з одного боку, з нерозривності правового та політичного життя, 

права і держави, а з іншого – з протиставлення громадянського суспільства, 

держави, працівника і роботодавця [416, c. 59]. 
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Принципи західноєвропейської правової культури проявляються і в 

принципах позитивного права держав Західної Європи. Наприклад, принцип 

поваги до прав людини широко представлений у позитивному праві і в 

правозастосовній практиці країн даної спільноти. 

Однак слід зауважити, що правові системи західноєвропейських країн – 

це далеко не втілення юридичних ідеалів. І говорити про те, що вони в цьому 

сенсі являють зразок юридичної техніки, до якого слід прагнути, не варто. 

Українське трудове право немає підстав вважати правом «неповноцінним». 

Як західне, так і українське трудове право, можливо, дійсно містять у собі 

елементи, здатні в разі їх позитивного взаємного впливу впоратися із 

проблемами правового плану. 

Аналізуючи критерії, за якими здійснюватиметься наше дослідження, 

зазначимо, що Рене Давид визначав такі основні типи правових систем: 

романо-германська сім’я, сім’я загального права (common law) та сім’я 

соціалістичного права. Окрім цього, він вказував і на існування й інших 

правових систем, що характеризувалися особливим, архаїчним типом 

світогляду, а саме: мусульманської, індуїстської, іудейської, японської, 

китайської (далекосхідної), африканської [417, с. 102]. Його класифікація є 

типовою в умовах сьогодення і найбільш зручною, на наш погляд, для 

порівняльної характеристики найкращих тенденцій у правовому регулюванні 

правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Проте з точки зору М.І. Мірошниченка, враховуючи такі спільні 

критерії, як-от: генезис, термінологія, джерела права, структурна єдність, 

формалізованість закріплення норм, спільність принципів правового 

регулювання – виділяються наступні правові системи: 1) англосаксонська 

(Англія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія та ін.); 2) романо-

германська (країни континентальної Європи, Латинської Америки, деякі 

країни Африки, а також Туреччина); 3) релігійно-правова (країни, які 

сповідують як державну релігію іслам, індуїзм, іудаїзм); 4) соціалістична 

(КНР, В’єтнам, КНДР, Куба); 5) система звичаєвого права (екваторіальна 
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Африка і Мадагаскар) [418, с. 35]. Однак така класифікація видається нам 

занадто розширеною і штучно створює правові системи, які можна об’єднати 

у чотири типи: англосаксонська, романо-германська, пострадянська і 

змішана. 

 В.С. Венедиктов для класифікації моделей дослідження позитивного 

досвіду зарубіжних країн в межах трудоправового регулювання пропонує 

використовувати критерій окремих держав: Великобританії, США, Франції, 

Німеччини, пострадянських держав, скандинавських держав, азіатських 

держав тощо [419, c. 20].   

У свою чергу, І.Я. Кисельов пропонує розглядати дане питання, 

характеризуючи наступні правові системи: 1) модель розвинених держав з 

ринковою економікою; 2) модель держав, як переходять від централізовано-

планової до ринкової економіки; 3) модель незалежних держав, що 

утворилися після розпаду СРСР; 4) модель держав Центральної і Східної 

Європи; 5) модель азіатських держав [413, с. 6]. 

Беручи до уваги вищевикладені позиції, у нашому дослідженні ми 

розглянемо позитивний зарубіжний досвід держав романо-германської, 

англосаксонської, змішаної  і пострадянської правових сімей з огляду на 

близькість даної позиції до позиції Рене Давида як видатного вченого-

компаративіста.  

Вивчаючи позитивний досвід та шляхи запозичення його в  частині 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку в державах романо-

германської правової сім’ї, зауважимо, що важливим для нас в цьому плані є 

досвід Федеративної Республіки Німеччини (далі – ФРН) та Франції, 

зважаючи на найбільшу наближеність українського трудового права і 

законодавства саме до трудового права і законодавства цих держав.  

І.Я. Кисельов зауважує, що для трудового права країн Заходу 

характерне використання двох головних методів правового регулювання: 

авторитарного (централізованого) і автономного (децентралізованого), де 

законодавство (централізований метод), на відміну від колективних угод 
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(децентралізований метод), має більш широку сферу дії, характеризується 

відносною стабільністю, його застосування більшою мірою забезпечено 

органами держави [413, c. 58]. 

Як вказує С.О. Шерегов, у ФРН у частині регулювання трудових і 

пов’язаних з ними відносин домінує договірна теорія. Вона полягає в тому, 

що дисциплінарна влада роботодавця випливає із договору про найм, який 

ставить працівника в підлегле становище і, отже, наділяє роботодавця правом 

домагатися забезпечення виконання роботи, дорученої найнятій особі [420, с. 

48]. Тобто трудовий договір уже містить зобов’язання працівника 

підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку на підприємстві, в 

установі, організації. За цих обставин таке підпорядкування носитиме 

характер виконання договірних зобов’язань. 

Зважаючи на положення договірної теорії, питання внутрішнього 

трудового розпорядку у ФРН упорядковуються законодавством та 

розвиненою системою колективно-договірного регулювання. Як вказує О.А. 

Марушева, правила внутрішнього розпорядку в цій державі складає сам 

роботодавець, консультуючись інколи з представниками трудового 

колективу (профспілками), та з огляду на трудове законодавство, що діє в 

країні [188, с. 313].  Ці правила охоплюють досить широке коло питань 

трудових відносин. У них детально викладаються питання оплати праці (у 

тому числі система підвищення винагороди), тривалості робочого часу, 

понаднормової роботи, соціального страхування, охорони здоров’я, техніки 

безпеки, дисциплінарні вимоги тощо [191, с. 102]. 

Зауважимо, що в Німеччині дуже широкий комплекс повноважень 

роботодавця при наявності гарантій захисту працівника. Так, директивна 

влада дає право роботодавцеві розпоряджатися і управляти робочою силою, в 

тому числі і здійснювати прийом на роботу, переведення, звільнення, а також 

визначати організацію виробництва і праці, чисельність і структуру 

персоналу, порядок роботи, ліквідувати підприємство чи проводити його 

реорганізацію, контролювати виконання працівниками трудових обов’язків. 
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Щоб види дисциплінарних правопорушень були по можливості більш повно 

визначені, вважається, що вичерпне визначення і фіксування дисциплінарних 

проступків неможливе і тому, як виняток, роботодавець вправі залучати до 

відповідальності за проступки, які не передбачені нормативними актами 

[421, c. 79-80]. Натомість Д.В. Журавльов вказує, що за трудовим 

законодавством ФРН відносини між працівниками і роботодавцем базуються 

на принципі взаємної довіри. Виходячи з цього, всі обов’язки працівника 

охоплюються словесною конструкцією «обов’язок дотримуватися вірності 

своєму роботодавцеві», обов’язок останнього – конструкцією «обов’язок 

виявляти турботу про працівника» [397, с. 83-84]. Зауважимо, що зміст 

обов’язку зберігати вірність роботодавцеві полягає в тому, що працівник 

зобов’язаний при здійсненні своєї трудової діяльності враховувати інтереси 

роботодавця і виключати можливість завдання йому (його підприємству, 

установі, організації) будь-якої (матеріальної чи нематеріальної) шкоди. 

С.В. Венедиктов вказує, що в Німеччині трудових прав працівників 

закріплені окремим Законом «Про конституцію підприємства», 

колективними договорами, індивідуальними трудовими договорами [419, c. 

16]. Зауважимо, що своєрідні правила внутрішнього трудового розпорядку в 

Німеччині існують як додаток до колективних договорів. Однак ми не 

вважаємо можливим запозичення такого досвіду для України, адже у зв’язку 

з національними традиціями правового регулювання питання встановлення 

трудового розпорядку здійснювалося завжди окремо від колективно-

договірного регулювання. 

Досить цікавим є також і те, що у ФРН заборонено вивішувати на 

дошці оголошень накази про стягнення, що містять прізвища працівників і 

характер порушень ними правил внутрішнього трудового розпорядку [413, с. 

145]. Вважаємо, що варто було б включити у новий Трудовий кодекс таку ж 

норму з метою уникнення в майбутньому упередженого ставлення трудового 

колективу до працівника. 
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Отже, на підставі вищевикладеного можна визначити наступні шляхи 

запозичення позитивного досвіду Німеччини в частині регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку: 1) чітке закріплення прав і обов’язків 

працівників і роботодавців на централізованому рівні; 2) втілення в 

законодавстві принципу «взаємної довіри» працівника і роботодавця; 3) 

використання консультацій з представницькими органами працівників при 

затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку; 4) встановлення 

заборони вивішувати на дошці оголошень накази про стягнення, що містять 

прізвища працівників і характер порушень ними правил внутрішнього 

трудового розпорядку. Механізм реалізації даних шляхів можливий за умови 

прийняття Трудового кодексу України. 

Досліджуючи досвід правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку у Франції, зауважимо, що в цій державі працівник притягується 

до дисциплінарної відповідальності, якщо його поведінка навіть поза 

роботою завдає шкоди інтересам його роботодавця [422, c. 58]. Більше того, 

на відміну від більшості європейських країн, де поширено локально-правове 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку, у Франції майже всі 

питання, що пов’язані з даним комплексом правовідносин, регулюються на 

рівні централізованого законодавства [423, c. 67]. 

Звернемо увагу на те, що досвід Німеччини в цьому плані більш 

корисний для України, адже там більше розвинене колективно-договірне 

регулювання, локальне регулювання умов праці в цілому. Проте у Франції 

склалася міцна система взаємодії колективу працівників і роботодавця, що 

забезпечується широким представництвом трудового колективу через 

професійні спілки. Така практика отримала умовну назву «участь», під якою 

вчені-правники розглядають діяльність профспілок та інших представників 

працівників при вирішенні питань їх трудової дисципліни [424, c. 45-47]. 

Крім цього, у Франції вперше серед всіх інших європейських держав було 

закріплено принцип «двосторонньої співпраці» («laissez fair, laissez passer»), 

який обмежує участь держави у економічному житті роботодавця, але 
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забезпечує основні гарантії захисту трудових прав працівників у разі їх 

порушення [422, c. 54]. 

Цікавим є зауваження О.І. Іванова, який вказує, що правила 

внутрішнього трудового розпорядку у Франції є формалізованим з 

юридичної точки зору документом. За порушення норм, що вміщені в цих 

правилах, роботодавець має право застосовувати засоби впливу до 

працівника. Однак потрібно враховувати те, що в таких випадках  він 

повинен діяти відповідно до норм трудового права, які захищають 

працівників від свавілля й зловживання роботодавців. Поєднання 

повноважень роботодавців у сфері трудової дисципліни та працівників на 

захист від зловживань роботодавців являє собою зміст правового 

регулювання  внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в 

установі, організації [425, c. 15].  

Зауважимо, що спільним для правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку у Франції та Німеччині є те, що в обох державах 

переважне право на встановлення правил внутрішнього трудового 

розпорядку надається роботодавцю. Однак ми не погоджуємося з позицією  

О.А. Марушевої, що цей досвід слід запозичити вітчизняному законодавцю. 

Зокрема дослідниця вказує на те, що в умовах ринкових відносин виглядає 

застарілою норма чинного Кодексу законів про працю, згідно з якою правила 

внутрішнього трудового розпорядку затверджуються трудовим колективом. 

Вчена зазначає, що саме роботодавець як організатор виробничого процесу 

має бути наділений безумовним правом встановлювати певний порядок 

поведінки на своєму підприємстві [188, c. 314]. 

Ми не погоджуємося з цією позицією у зв’язку з тим, що станом на 

сьогодні участь трудових колективів у встановленні умов праці, 

внутрішнього трудового розпорядку і так фактично незначна. Більше того, у 

проекті Трудового кодексу України [359] передбачається обов’язок 

роботодавця самостійно затверджувати правила внутрішнього трудового 

розпорядку. Вважаємо зазначену ситуацію такою, що обмежує права 
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працівників, ставить їх у гірші умови, ніж попереднє законодавство про 

працю. А тому пропонуємо не враховувати відповідні норми законодавства 

Франції та Німеччини, оскільки вони не враховують особливостей 

української системи трудового права. 

Цікавим є також те, що в межах регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку французький законодавець вводить поняття «ефективний час 

роботи». Воно визначається в Трудовому кодексі Франції [426] як час, 

протягом якого працівник перебуває у розпорядженні роботодавця, виконує 

його завдання і не має можливості займатися особистими справами. Час на 

перерви, який відповідає ознакам, зазначеним вище, також відноситься до 

ефективного робочого часу. Час, який витрачається працівником на 

переодягання, якщо такий обов’язок передбачений в нормативно-правових 

актах, правилах внутрішнього трудового розпорядку або трудовому договорі, 

повинен відшкодовуватися або в грошовій формі, або у формі надання 

додаткового часу відпочинку  [427, с. 23].  

Час, що витрачається працівником на проїзд до місця роботи, не 

включається в робочий час. Однак, якщо час у дорозі конкретного 

працівника перевищує нормальний час проїзду від місця проживання до 

місця роботи, то він також має відшкодовуватися або в грошовій формі, або у 

формі надання додаткового часу відпочинку. А час, який працівник витрачає 

на проїзд між місцями роботи в одного роботодавця, включається в 

ефективний час роботи. Також у Франції існує так званий «обов’язковий 

період», протягом якого працівник, не будучи в постійному і негайному 

розпорядженні роботодавця, зобов’язаний перебувати в місці свого 

проживання або поблизу з тим, щоб мати можливість прибути на місце 

роботи і виконувати свої обов’язки. Час цього «обов’язкового періоду» 

розглядається як час ефективного робочого часу, але він не береться до уваги 

при розрахунку щоденного часу відпочинку [427, с. 24]. Тобто з цього 

випливає, що ефективний робочий час – це час, фактично затрачений на 

роботу, час впродовж якого працівник знаходиться у розпорядженні 
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роботодавця. Розрахування такого часу в Україні дозволить ефективно 

оптимізувати трудові відносини між працівником та роботодавцем .  

Отже, на підставі вищевикладеного, пропонуємо виокремлювати 

наступні шляхи запозичення досвіду правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку Франції: 1) створення системи взаємодії колективу 

працівників і роботодавця, що забезпечується широким представництвом 

трудового колективу через професійні спілки; 2) закріплення принципу 

«двосторонньої співпраці» («laissez fair, laissez passer»), який обмежує участь 

держави у економічному житті роботодавця, але забезпечує основні гарантії 

захисту трудових прав працівників у разі їх порушення; 3) закріплення 

поняття «ефективний час роботи». 

Отже, досвід романо-германської правової сім’ї у регулюванні питань 

внутрішнього трудового розпорядку показує, що при встановленні 

відповідних принципів правового регулювання і шляхів запозичення, що 

окреслені нами вище, гарантується впорядкування питань розривання зв’язку 

між працівниками та роботодавцями у процесі праці. 

Досліджуючи англосаксонський тип правової сім’ї в контексті 

регулювання питань внутрішнього трудового розпорядку, зауважимо, що 

характерною рисою сучасного англійського трудового права є суттєва роль 

колективних договорів у регулюванні найважливіших аспектів трудових 

відносин: умов праці, заробітної плати, внутрішнього трудового розпорядку 

на підприємстві, в установі, організації тощо. Більше того, у Великій Британії 

немає окремих правил внутрішнього трудового розпорядку, вони 

включаються до змісту колективного договору [428, c. 45].  

Для розгляду спорів, що виникають з приводу виконання колективних 

договорів і порушень внутрішнього трудового розпорядку, створені 

спеціальні трибунали, тому судова практика є одним з важливих джерел 

трудового права. Особливим джерелом трудового права у Великій Британії є 

кодекси практики (codes of practice), які розробляються державними 

органами (наприклад, державним секретарем з питань зайнятості) і містять 
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ряд важливих приписів та рекомендацій [419, c. 15]. Хоча формально ці 

кодекси не є правовими документами, їх зміст враховується судами та 

іншими органами при застосуванні норм права, проте їх недотримання не 

тягне за собою будь-яких санкцій. 

Т.В. Дьоміна зазначає, що у Великобританії діє дуже ліберальний 

ринок праці з мінімальним втручанням законодавчої влади, а також 

відсутністю жорсткого адміністрування. Трудові відносини в цій країні 

формувалися на рубежі XIX-XX століть на основі загального права 

договорів, таким чином закріплюючи законні обмеження щодо тривалості 

робочого часу, материнства, прав об’єднань, а також мінімальної заробітної 

плати. Законодавчий акт, який торкається питань правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку – це Закон про права у сфері найму 

(1998), (Employment Rights (Disputes Resolution) Act) [429, с. 45-46]. 

Аналізуючи дану позицію, можемо констатувати, що правове 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку у Великобританії 

будується на договірних та локально-правових засадах, що сприяє 

динамічному регулюванню трудових та пов’язаних з ними відносин. Однак 

судові прецеденти у цій сфері, які не характерні загалом для України як 

вживане  і використовуване джерело права, визначають особливості і 

можливості захисту прав працівників, тлумачення поняття «внутрішній 

трудовий розпорядок», чого не вистачає в Україні задля повної оцінки 

наявності чи відсутності порушень з боку працівника. 

О.Т. Панасюк вказує, що правила внутрішнього трудового розпорядку 

у Великобританії затверджуються одноособово власником відповідного 

підприємства, установи чи організації в межах колективного договору. Цими 

правилами регулюється організація праці, а також умови перебування на 

території відповідних підприємств як під час виконання роботи, так і після її 

закінчення, процедура прийняття та звільнення з роботи, встановлені основні 

права і обов’язки сторін трудового договору, закріплюються також такі 

питання, як робочий час та час відпочинку, а також питання заохочень та 
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відповідальності працівників за невиконання покладених на них обов’язків 

[430, c. 100-101]. 

На підставі вищевикладеного пропонуємо визначити наступні шляхи 

запозичення позитивного досвіду Англії для України: 1) розширення 

локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку; 2) 

створення правових засад для використання кодексів практики органів 

державної влади при регулюванні питань порушення працівниками 

внутрішнього трудового розпорядку; 3) забезпечення мінімального 

втручання держави у сферу встановлення внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Досліджуючи досвід Сполучених Штатів Америки (далі – США) у 

сфері встановлення правил внутрішнього трудового розпорядку, зазначимо, 

що одним з основних джерел права США, які діють на всій території США, є 

Звід законів США. Кожен із розділів даного Зводу присвячений 

регулюванню відокремленої групи правовідносин. Так, правовому 

регулюванню трудових відносин присвячений розділ 29 Зводу законів США. 

Необхідно відзначити, що положення Зводу законів США містять перехресні 

посилання на норми окремих законів, які коли-небудь приймалися з метою 

регулювання відповідних правовідносин [431, c. 155]. Зауважимо також, що з 

усіх конвенцій Міжнародної організації праці (далі – МОП), які ратифікували 

США, лише одна  спрямована на захист прав усіх працівників – це Конвенція 

МОП про скасування примусової праці № 105  [432], що не є позитивним у 

сфері забезпечення міжнародних трудових стандартів. Для порівняння 

Україна ратифікувала більшість конвенцій МОП, однак, незважаючи на це, 

стан правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку значним 

чином не покращився. 

Зауважимо, що правила внутрішнього трудового розпорядку в США 

затверджуються, так як і в Англії, одноособово  роботодавцем без жодних 

консультацій з професійними спілками. Трудове право США являє собою два 
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великі блоки правових норм: employment law (індивідуальне трудове право) і 

labor law (колективне трудове право) [433, с. 2].  

Зазначимо, що законодавство США не передбачає утворення на 

підприємствах органів представництва трудових колективів, яких-небудь 

інституціональних форм співучасті працівників і профспілок в управлінні 

корпораціями; така співучасть здійснюється, головним чином, через 

колективні договори і діяльність профспілок. Положення профспілок на 

підприємствах здебільшого визначено в колективних договорах. Також 

зосередимо увагу на тому, що у США діє спеціальна схема взаємодії 

працівників і роботодавців, яка носить назву ESOP (система участі 

працівників в управлінні підприємством), що стимулює роботодавців 

надавати захищеність від необґрунтованих звільнень працівникові і формує 

систему заохочень (ці пункти не визначаються правилами внутрішнього 

трудового розпорядку) [434, c. 325]. 

Аналіз наукової літератури дозволяє нам виокремити такі особливості 

внутрішнього трудового розпорядку у США: 1) створення правових засад для 

захищеності працівників, високі стандарти гарантій у сфері забезпечення 

робочого часу та часу відпочинку; 2) гарантії участі професійних спілок у 

припиненні роботодавцем трудових відносин з працівником на підставі 

порушення останнім правил внутрішнього трудового розпорядку; 3) 

існування простішої ніж в Україні процедури звільнення працівника, для 

достатньо лише ініціативи роботодавця; 4) дія системи ESOP – взаємодії 

працівника і роботодавця, за якою при наданні соціального пакету 

працівнику і встановленні гарантій дотримання правил внутрішнього 

трудового розпорядку роботодавцю надаються соціальні пільги. 

На підставі вищевикладеного пропонуємо наступні шляхи запозичення 

позитивного досвіду США в питаннях регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку: 1) створення системи заохочень працівників на рівні державної 

програми, а не на рівні правил внутрішнього трудового розпорядку; 2) 

забезпечення участі професійних спілок у припиненні роботодавцем 
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трудових відносин з працівником на підставі порушення останнім правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 3) забезпечення гарантій у сфері 

робочого часу та часу відпочинку. 

Отже, англосаксонський тип правової сім’ї передбачає застосування 

системи гарантування трудових прав працівників при порушенні ними 

трудової дисципліни, одноособове закріплення власником, уповноваженим 

ним органом на підприємстві, в установі і організації правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Розглядаючи досвід держав пострадянського простору в частині 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку, зазначимо, що у ст. 193 

Трудового кодексу Республіки Білорусь [435] вперше на рівні законодавчого 

акта цієї держави закріплено поняття трудової дисципліни. У той же час, у ст. 

194 Кодексу міститься перелік нормативно-правових актів, що встановлюють 

для працівників розпорядок праці. Цей перелік охоплює: 1) правила 

внутрішнього трудового розпорядку, колективні договори, угоди; 2) 

положення та інструкції з охорони праці та інші локальні нормативно-

правові акти; 3) штатний розклад; 4) посадові інструкції працівників; 5) 

графіки робіт (змінності); 6) графіки відпусток. Локальні нормативні правові 

акти, що регулюють трудовий розпорядок, не можуть погіршувати 

становище працівників порівняно з цим Кодексом та іншими актами 

законодавства, які регулюють відповідні відносини в соціально-трудовій 

сфері. 

Статути і положення про дисципліну в Республіці Білорусь діють для 

окремих категорій працівників державних організацій, де необхідно 

забезпечити особливо високий рівень трудової дисципліни, оскільки будь-які 

її порушення можуть спричинити негативні наслідки для пересічних 

громадян. Це стосується передовсім працівників, які працюють на 

транспорті, у деяких державних структурах. Дія статутів і положень про 

дисципліну поширюється не на всіх працюючих у відповідній системі, а 

тільки на тих, які виконують у ній основні, профілюючі роботи, а також на 
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представників центрального апарату [397, c. 75]. Розробка правил 

внутрішнього трудового розпорядку є безумовним обов’язком роботодавця. 

Вони встановлюються роботодавцем за участю профспілок на підставі 

Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються на 

централізованому рівні. У разі відсутності в організації профспілки, 

роботодавець самостійно розробляє даний локальний нормативний правовий 

акт. 

Отже, на підставі викладеного пропонуємо врахувати позитивний 

досвід Республіки Білорусь в частині підвищення рівня вимог до працівників 

важливих суспільно необхідних сфер, зокрема державних службовців, 

працівників транспорту, і поширення таких правил виключно на тих 

працівників, які виконують профілюючі роботи. 

Також цікавим є позитивний досвід Азербайджанської Республіки в 

частині регулювання внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в 

установі, організації. Згідно з Трудовим кодексом Азербайджанської 

Республіки [436] з метою здійснення на підприємствах контролю за 

виконанням сторонами зобов’язань за укладеними трудовими договорами, а 

також дотримання вимог трудового законодавства й забезпечення трудової 

дисципліни можуть бути прийняті правила внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства. У випадках, передбачених статутом об’єднання 

підприємств, такі правила можуть бути прийняті відповідним виконавчим 

органом об’єднання, в тому числі й підприємствами, що входять до нього 

[436].  

Трудовий кодекс Азербайджанської Республіки містить окрему статтю, 

яка регулює питання трудової і виконавчої дисципліни статутами про 

дисципліну. Так, з метою підвищення відповідальності сторін на вказаних 

нижче підприємствах трудова і виконавча дисципліна залежно від характеру 

роботи й послуги регламентується дисциплінарними статутами на 

залізничних підприємствах, морському і річковому транспорті. Цікаво, що 

Кодексом визначається встановлення в дисциплінарних статутах норм, які 
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відмінні від положення розділу Трудового кодексу «Трудова і виконавча 

дисципліна».  

Отже, на підставі вищевикладеного пропонуємо перейняти позитивний 

досвід Азербайджану в частині регулювання на рівні дисциплінарних 

статутів норм, які не передбачені централізованим законодавством, з метою 

недопущення дублювання положень кодифікованого акта та 

дисциплінарного статуту. 

Ще одна держава, яка зарекомендувала себе позитивно в частині 

здійснення правової регламентації правил внутрішнього трудового 

розпорядку, – це Республіка Казахстан. Перевагами правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку в цій державі вчені-правники називають: 

1) визначення легальних дефініцій як трудового розпорядку (порядок 

регламентування відносин з організації праці працівників і роботодавців), так 

і трудової дисципліни (належне виконання роботодавцем і працівниками 

зобов’язань, закріплених у нормативно-правових актах Республіки 

Казахстан, а також угодах, трудових і колективних договорах, актах 

роботодавця й установчих документах); 2) регулювання на рівні статутів 

внутрішнього трудового розпорядку працівників суспільно важливих 

професій; 3) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку за 

участю  трудового колективу [397, c. 78-79]. 

Крім цього, Трудовим кодексом Казахстану передбачено 

відповідальність роботодавця у вигляді штрафу за відсутність на 

підприємстві правил внутрішнього трудового розпорядку. Отже, на підставі 

викладеного вважаємо за доцільне сформулювати такі  шляхи запозичення 

позитивного досвіду Республіки Казахстан в частині регулювання правил 

внутрішнього трудового розпорядку: 1) визначення термінів «трудовий 

розпорядок» і «трудова дисципліна» у кодифікованому акті аналогічно до 

наведеного у нашому дисертаційному дослідженні; 2) забезпечення 

встановлення в новому Трудовому кодексі України відповідальності у 

вигляді штрафу за відсутність на підприємстві, в установі і організації правил 
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внутрішнього трудового розпорядку (передбачити на законодавчому рівні не 

адміністративну, а  саме дисциплінарну відповідальність роботодавця). 

Також цікавим з-поміж пострадянських держав є досвід Республіки 

Молдова в частині регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

Зауважимо, що Трудовий кодекс Республіки Молдова [437] містить главу І 

розділу VII, присвячену правилам внутрішнього трудового розпорядку, 

згідно з якою ці правила являють собою правовий акт, що укладається на 

кожному підприємстві після консультацій з представниками працівників і 

затверджується наказом (розпорядженням, рішенням, постановою) 

роботодавця. Правила не повинні містити положень, що суперечать чинному 

законодавству, колективним угодам і колективному трудовому договору.  

Цікавими з огляду на їх нормативне закріплення є  елементи 

внутрішнього трудового розпорядку, які відрізняються від тих, що закріплені 

у інших пострадянських державах. Так, ст. 199 Трудового кодексу 

Республіки Молдова передбачає, що правила внутрішнього розпорядку 

підприємства повинні містити положення, що стосуються: а) охорони 

здоров’я та безпеки праці, а також безпеки виробництва; b) дотримання 

принципу недискримінації, недопущення сексуального домагання і будь-якої 

форми утиску професійної гідності; с) прав, обов’язків і відповідальності 

роботодавця та працівників; d) дисципліни праці на підприємстві; е) 

дисциплінарних проступків і санкцій, що застосовуються відповідно до 

чинного законодавства;  f) дисциплінарної процедури;  g) режиму праці та 

відпочинку. 

Як бачимо, досить оригінальною є структура таких правил, адже вона 

передбачає, зокрема, закріплення антидискримінаційних положень, 

недопущення домагань, безпеку праці, встановлення дисциплінарних 

процедур, що сприяє посиленню захисту трудових прав працівників і 

роботодавців.  

Цікавими є і заходи стимулювання, що закріплюються зазначеним 

Кодексом. За успіхи в роботі роботодавець може застосовувати такі види 
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заохочень:  а) оголошення подяки; б) преміювання; в) нагородження цінним 

подарунком; г) нагородження почесною грамотою. Правилами внутрішнього 

розпорядку підприємства, дисциплінарними статутами і положеннями 

можуть передбачатися й інші форми стимулювання працівників. 

Проаналізувавши норми кодифікованого акта трудового законодавства 

Республіки Молдова, пропонуємо наступні шляхи запозичення правового 

регулювання правил внутрішнього трудового розпорядку: 1) розширення 

змісту правил внутрішнього трудового розпорядку за рахунок передбачення 

таких додаткових складових, як охорона здоров’я, безпека праці та безпека 

виробництва, дотримання принципу недискримінації, недопущення 

сексуального домагання і будь-якої форми утиску професійної гідності, 

встановлення дисциплінарної процедури; 2) встановлення розширеної 

системи заохочень у сфері праці. 

Розглядаючи азіатську систему внутрішнього трудового розпорядку, 

зауважимо, що до даної правової системи належать типи систем Японії та 

В’єтнаму. Як вказує О.А. Марушева, дане питання регламентується у 

спеціальних розділах трудових кодексів Японії, а також В’єтнаму. Згідно з 

положеннями, передбаченими цими кодексами, трудовий розпорядок 

визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку. Вони повинні 

діяти на всіх підприємствах з кількістю працівників більше десяти осіб і не 

можуть суперечити законодавству [188, c. 314]. 

Зазначимо, що цікавим є порядок затвердження правил внутрішнього 

трудового розпорядку, які повинні реєструватися у провінційному управлінні 

праці і доводитися до відома кожного працівника підприємства, установи, 

організації шляхом вивішування на стендах [438, c. 191]. Звернемо увагу на 

те, що в Японії діє правило, згідно з яким всі види дисциплінарних 

правопорушень мають бути вичерпно зафіксовані в нормативних правових 

актах [188, c. 314-315]. 

Також зауважимо, що в трудовому законодавстві Японії визначено 

складові правил внутрішнього трудового розпорядку, до яких віднесено 
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наступні: 1) час початку і закінчення роботи, перерви, вихідні дні, відпустки 

(включаючи відпустки по догляду за дитиною і родичем по хворобі), робочі 

зміни (коли робота організована в дві і більше зміни); 2) порядок визначення, 

розрахунку та виплати заробітної плати (не включаючи премії та інші 

виплати), період, за який нараховується заробітна плата, і терміни її виплати, 

а також питання підвищення заробітної плати; 3) порядок звільнення з 

роботи (включаючи опис підстав для звільнення) [439, c. 60]. 

На підставі проведеного аналізу можемо зробити висновок про те, що є 

правил внутрішнього трудового розпорядку в Японії є чіткими і 

лаконічними, а реєстрація документації – бездоганна. Однак Японія теж має 

спиратися на позитивний досвід зарубіжних країн у сфері, зокрема, 

профспілкового руху, адже фактично профспілки у Японії на підприємствах, 

в установах і організаціях хоч і створюються, але надзвичайно рідко. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку у них затверджують виключно 

роботодавці. 

На підставі вищевикладеного, акумулюючи весь позитивний досвід 

Японії як  азіатської держави, вважаємо за необхідне сформулювати наступні 

шляхи запозичення правового регулювання досвіду цієї держави в частині 

регламентації правил внутрішнього трудового розпорядку: 1) запровадити 

реєстрацію в Державній службі з питань праці правил внутрішнього 

трудового розпорядку роботодавцем; 2) забезпечити належне інформування 

працівників з приводу змісту правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Таким чином, провівши глибоке дослідження світового досвіду 

правового регулювання трудового розпорядку, можемо зробити загальний 

висновок, суть якого зводиться до того, що Україні варто далі працювати над 

реформуванням трудового законодавства в частині регламентації правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Зауважимо, що запозичення норм не 

повинно бути схожм на сліпе копіювання, а має ґрунтуватися на врахуванні 

національних особливостей правового регулювання і створення засад для 
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належного співвідношення централізованого і локального правового 

регулювання праці. 

Отже, всі визначені нами шляхи запозичення позитивного зарубіжного 

досвіду у досліджуваній царині можливо реалізувати в Україні лише шляхом 

закріплення у новому Трудовому кодексі відповідних правил і норм. 

Додатковий аналіз правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку в Україні та державах світу показав багато позитивних 

характеристик, які необхідно втілити у правове регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, а тому продовження нашого дослідження буде 

актуальним і з моменту прийняття Трудового кодексу та включення 

відповідних нормативних приписів до нього. 

 

Висновки до Розділу 4 

1. До проблем правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку належать: 1) наявність складнощів оптимального поєднання і 

балансу централізованого та локального правового регулювання; 2) проблеми 

способу встановлення відповідних локальних правових норм правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 3) статичність норм правил внутрішнього 

трудового розпорядку; 4) відсутність розроблених і відповідних реаліям 

сучасності правил внутрішнього трудового розпорядку; 5) відсутність серед 

законодавчо встановлених джерел трудового права локальних актів 

трудового права (в тому числі і правил внутрішнього трудового розпорядку). 

2. До недоліків правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку віднесено: 1) існування саме «типових» правил внутрішнього 

трудового розпорядку, що означає їх формальну «загальнообов’язковість», 

але аж ніяк не практичну цінність для всіх підприємств, установ і 

організацій; 2) у трудовому законодавстві не закріплено право роботодавця 

відмовити працівнику у прийнятті на роботу, який не погоджується із 

встановленими на підприємстві правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, якщо такі мають узгоджену з іншими працівниками форму; 3) 
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обмеженість їх правового регулювання в національному законодавстві; 4) 

трудовий колектив фактично усунений від участі у затвердженні правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 5) до правил роботодавцем часто 

включаються вимоги, які погіршують становище працівників порівняно із 

гарантіями, закріпленими у трудовому законодавстві; 6) термінологічна 

невизначеність поняття «внутрішній трудовий розпорядок» у Кодексі законів 

про працю України; 7) відсутність закріплення принципів взаємодії 

працівника та роботодавця в процесі затвердження цих правил; 8) у 

трудовому законодавстві не врегульовано перелік питань і умов, обов’язкове 

врегулювання яких у правилах, дисциплінарних статутах покладається на 

працівників та роботодавців. 

3. Виокремлено наступні тенденції правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку в Україні: 1) розширення локального 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку на рівні підприємства, 

установи, організації; 2) високий ступінь втручання держави у сферу 

встановлення правил внутрішнього трудового розпорядку; 3) поширення 

внутрішнього трудового розпорядку на інші виробничі сфери: аутсорсинг, 

аутстафінг, дистанційну працю, лізинг персоналу тощо; 4) розширення 

структури правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку; 5) 

створення нових правових форм втілення внутрішнього трудового 

розпорядку; 6) поєднання норм субординації і координації у локальних актах 

внутрішнього трудового розпорядку. 

4.  Шляхи запозичення правового регулювання досвіду Японії в частині 

регламентації правил внутрішнього трудового розпорядку: 1) запровадження 

реєстрації в Державній службі з питань праці правил внутрішнього трудового 

розпорядку роботодавцем; 2) забезпечення належного інформування 

працівників з приводу змісту правил внутрішнього трудового розпорядку. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного законодавства та здобутків у правовій 

доктрині розкрити проблеми правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, а також розробити пропозиції щодо їх вирішення. 

За результатами дослідження сформульовано нижченаведені основні 

висновки. 

1. Внутрішній трудовий розпорядок – це система загальних та 

внутрішніх особливостей організації трудового процесу, регульована 

нормами моралі та права для конкретної сфери діяльності та окремого 

підприємства, установи, організації, що побудована в процесі сумісної 

трудової діяльності, забезпечує належний рівень правовідносин, організовує 

та мотивує трудовий колектив. 

2. Етапами розвитку внутрішнього трудового розпорядку на території 

нинішньої України є такі: 1) середина ХІХ ст. – 1917 р. У його рамках після 

скасування кріпацтва і започаткування фабричного виробництва 

запроваджено правила з організації праці виробничого персоналу; 2) 1917–

1921 рр. Періодична зміна влади, революції та значні суспільні 

трансформації сильно впливали на психологічне становище населення; 3) 

1922–1970 рр. Більшість із прийнятих документів дозволили покращити 

трудове становище працівника, окреслити межі дисциплінарної 

відповідальності та підвищити рівень організації виробництва за рахунок 

гнучкості правил внутрішнього трудового розпорядку; 4) 1971–1990 рр. Це 

останній період, коли українська сфера трудових відносин була одним цілим 

із загальносоюзною радянською системою; 5) 1991 рік – сьогодення. 

Останній етап становлення та розвитку внутрішнього трудового розпорядку в 

більшій мірі базується на основних законодавчих актах про працю ще 

радянських часів, які зазнали численних змін та доопрацювання. 
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3. Оcoбливocтями нopмативнo-пpавoвиx актiв, якi peгулюють питання 

внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку є наступні: 1) обмeжeнe кoлo дiї такиx 

нopмативнo-пpавoвиx актiв; 2) бiльшicть актiв, щo peгулюють дану cфepу, є 

лoкальними пiдзакoнними нopмативнo-пpавoвими актами; 3) пoєднання 

пocтiйнo дiючиx та тимчаcoвиx нopмативниx дoкумeнтiв; 4) видаютьcя 

цeнтpальними opганами викoнавчoї влади абo кepiвникoм пiдпpиємcтва, 

opганiзацiї, уcтанoви чи бeзпocepeдньo poбoтoдавцeм; 5) за пopушeння їx 

нopм пepeдбачeна диcциплiнаpна вiдпoвiдальнicть; 6) пpиймаютьcя на ocнoвi 

Типoвиx пpавил внутpiшньoгo тpудoвoгo poзпopядку для poбiтникiв та 

cлужбoвцiв пiдпpиємcтв, уcтанoв, opганiзацiй, щo затвepджeнi пocтанoвoю 

Дepжкoмпpацi CPCP за пoгoджeнням iз ВЦPПC вiд 20 липня 1984 pоку № 

213; 7) їx викoнання та дoтpимання забeзпeчуютьcя як дepжавoю, так i 

кepiвництвoм пiдпpиємcтв, уcтанoв, opганiзацiй; 8) вeлика кiлькicть цих актiв 

пpийнята щe в часи CPCP i нeкopeктнo пpивeдeна у вiдпoвiднicть з чинним 

укpаїнcьким закoнoдавcтвом. 

4. До спільних рис трудової дисципліни та внутрішнього трудового 

розпорядку необхідно віднести наступні: 1) порушення трудової дисципліни 

та внутрішнього трудового розпорядку призводить до відповідальності 

(догана або звільнення); 2) трудова дисципліна та внутрішній трудовий 

розпорядок виступають об’єктом правового регулювання як з боку 

роботодавця, так і з боку держави (локальний та централізований характер); 

3) учасниками вказаних категорій виступають сторони трудового договору; 

4) як за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, так і 

дисципліни праці передбачено ряд заохочень; 5) схожі методи забезпечення 

дисципліни праці та внутрішнього трудового розпорядку. Відмінними 

характеристиками досліджуваних категорій є наступні: 1) структура та зміст 

внутрішнього трудового розпорядку здебільшого встановлюється 

роботодавцем за погодженням із профспілковим органом підприємства, а 

відповідні характеристики трудової дисципліни розробляються на 

державному рівні; 2) сфера поширення трудової дисципліни у формі статутів 



 

 

366

та положень стосується окремих профільних працівників, тоді як внутрішній 

трудовий розпорядок у вигляді правил поширюється на всіх працівників, 

включаючи профільних; 3) внутрішній трудовий розпорядок здебільшого 

являє собою юридичну категорію, а трудова дисципліна, окрім юридичного 

характеру, містить вимоги суспільної моралі. 

5. Елементами структури внутрішнього трудового розпорядку є 

наступні: 1) порядок організації праці на конкретному підприємстві, в 

установі та організації; 2) права та обов’язки працівників і роботодавців; 3) 

робочий час та час відпочинку працівників; 4) юридична відповідальність у 

сфері внутрішнього трудового розпорядку. 

6. Способами забезпечення внутрішнього трудового розпорядку є: 

1) позитивна юридична відповідальність у сфері трудових правовідносин, 

тобто застосування заохочень; 2) негативна юридична відповідальність у 

сфері трудових правовідносин у вигляді: а) дисциплінарної відповідальності; 

б) матеріальної відповідальності. 

7. Принципи заохочення працівників за сумлінну працю поділено на 

дві групи залежно від значення при їх застосуванні: 

1) основні, які мають в обов’язковому порядку братися до уваги при 

прийнятті рішення про застосування заохочення, а саме: а) принцип 

стимулювання праці; б) принцип індивідуальності; в) принцип 

добровільності; г) принцип гласності; ґ) принцип еквівалентності; д) принцип 

обґрунтованості; 2) додаткові (допоміжні), які відіграють другорядну роль 

при прийнятті рішення про застосування заохочення до працівника: а) 

принцип ефективності; б) принцип доцільності; в) принцип різноманітності. 

8. Під механізмом забезпечення внутрішнього трудового розпорядку 

слід розуміти комплекс наявних та взаємопов’язаних між собою міжнародно-

правових засобів, за допомогою яких здійснюється регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи чи організації. 

Структура механізму забезпечення міжнародно-правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку складається з наступних 
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елементів: сукупності норм міжнародного права, які знаходять своє 

відображення у конвенціях, міжнародних договорах, актах та інших 

нормативно-правових документах міжнародної нормотворчості; правових 

відносин, які виникають між роботодавцем та працівником з приводу 

реалізації останнім права на працю; юридичних фактів, тобто конкретних 

життєвих ситуацій, які виникають у процесі дотримання або ж порушення 

встановленого міжнародно-правовим регулюванням внутрішнього 

трудового розпорядку; актів реалізації взаємних прав та обов’язків, які 

виникають у процесі дотримання суб’єктами трудових правовідносин 

визначеного внутрішнього трудового розпорядку. 

9. Механізм забезпечення локально-правового регулювання 

внутрішнього трудового регулювання – це система локально-правових 

засобів, способів та форм, регламентованих державою, уповноваженими 

органами та роботодавцем з метою забезпечення внутрішнього трудового 

розпорядку, враховуючи усі особливості та умови роботи на конкретному 

підприємстві, в установі чи організації. 

Основними елементами механізму забезпечення локальних 

нормативно-правових актів, що встановлюють внутрішній трудовий 

розпорядок організації, є сукупність правозастосовних актів, які встановлені 

суб’єктами трудових правовідносин, а саме: 1) статут; 2) положення про 

структурний підрозділ; 3) правила внутрішнього трудового розпорядку; 4) 

колективний договір; 5) посадові положення й інструкції; 6) положення про 

оплату праці; 7) документи, що регламентують технологічний процес в 

організації. 

10. Виокремлено наступні гарантії внутрішнього трудового 

розпорядку: 1) гарантію заборони безпідставної відмови у прийнятті на 

роботу та звільнення з роботи; 2) гарантію забезпечення робочого часу та 

часу відпочинку у внутрішньому трудовому розпорядку підприємств; 3) 

гарантію застосування заохочення до працівника, який належним чином 

виконує покладені на нього обов’язки; 4) гарантію забезпечення 
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правомірності накладення роботодавцем дисциплінарного стягнення на 

працівника. 

11. Відповідальність за порушення внутрішнього трудового 

розпорядку – це встановлені державою, уповноваженими органами, 

трудовим колективом та роботодавцем види юридичних стягнень, які 

особа повинна понести у випадку порушення або ж невиконання норм 

внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на конкретному 

підприємстві, в установі чи організації. 

12. Вітчизняна система юридичної відповідальності за порушення норм 

внутрішнього трудового розпорядку містить такі недоліки: 1) підвищення 

якості роботи здійснюється за рахунок збільшення видів дисциплінарних 

стягнень та кількості осіб, притягнених до відповідальності, а не за рахунок 

збільшення заохочень та матеріальних винагород працівників; 2) відсутність 

в КЗпП чіткої регламентації підстав, порядку та умов притягнення особи до 

відповідальності за порушення норм внутрішнього трудового розпорядку; 

3) відсутність розмежування видів відповідальності за діяння, яке порушує 

норми внутрішнього трудового законодавства та норми інших законів; 

4) дисциплінарні стягнення, закріплені в правилах внутрішнього трудового 

розпорядку, не визначають особливостей процедури притягнення особи до 

відповідальності, а лише повторюють та декларують уже прийняті законами 

норми; 5) законом не визначено юридичні наслідки повторного притягнення 

особи до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності протягом чітко 

визначеного періоду. 

13. Недоліками правового регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку є наступні: 1) існування саме «типових» правил внутрішнього 

трудового розпорядку, що означає їх формальну «загальнообов’язковість», але 

аж ніяк не практичну цінність для всіх підприємств, установ і організацій; 2) у 

трудовому законодавстві не закріплено права роботодавця відмовити 

працівнику у прийнятті на роботу, який не погоджується із встановленими на 

підприємстві правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо такі мають 
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узгоджену з іншими працівниками форму; 3) обмеженість їх правового 

регулювання в національному законодавстві; 4) трудовий колектив фактично 

усунений від участі у затвердженні правил внутрішнього трудового 

розпорядку; 5) до правил роботодавцем часто включаються вимоги, які 

погіршують становище працівників порівняно із гарантіями, закріпленими у 

трудовому законодавстві; 6) термінологічна невизначеність поняття 

«внутрішній трудовий розпорядок» в Кодексі законів про працю України; 

7) відсутність закріплення принципів взаємодії працівника та роботодавця в 

процесі затвердження цих правил; 8) у трудовому законодавстві не 

врегульовано перелік питань і умов, обов’язкове впорядкування яких у 

правилах, дисциплінарних статутах покладається на працівників та 

роботодавців. 

14. Виокремлено наступні тенденції правового регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку в Україні: 1) розширення локального 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку на рівні підприємства, 

установи, організації; 2) високий ступінь втручання держави у сферу 

встановлення правил внутрішнього трудового розпорядку; 3) поширення 

внутрішнього трудового розпорядку на інші виробничі сфери: аутсорсинг, 

аутстафінг, дистанційну працю, лізинг персоналу тощо; 4) розширення 

структури правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку; 

5) створення нових правових форм втілення внутрішнього трудового 

розпорядку; 6) поєднання норм субординації і координації у локальних актах 

внутрішнього трудового розпорядку. 

15. Напрямами удосконалення правового регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку є такі: 1) створення правових засад для забезпечення 

умов та стимулювання виконання працівником свого обов’язку 

дотримуватися трудової дисципліни; 2) здійснення систематизації 

законодавства та прийняття нових Типових правил внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників будь-якої сфери, а також галузевих правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 3) встановлення балансу 
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централізованого і локального регулювання трудових відносин у правилах 

внутрішнього трудового розпорядку з врахуванням того, що на рівні 

законодавства передбачаються мінімальні трудоправові стандарти, а на рівні 

локально-правового регулювання вони конкретизуються і доповнюються; 4) 

підвищення рівня стимулювання працівників за досягнення у сфері 

внутрішнього трудового розпорядку, виконання трудової функції без 

зауважень з боку роботодавця; 5) оптимізація застосування дисциплінарних 

стягнень у випадку виявлення порушення правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

16. Основними напрямами запозичення позитивного зарубіжного 

досвіду визначено такі: 1) використання консультацій з представницькими 

органами працівників при затвердженні правил внутрішнього трудового 

розпорядку (Німеччина); 2) закріплення принципу «двосторонньої співпраці» 

(«laissez fair, laissez passer»), який обмежує участь держави у економічному 

житті роботодавця, але забезпечує основні гарантії захисту трудових прав 

працівників у разі їх порушення (Франція); 3) створення правових засад для 

використання кодексів практики органів державної влади при регулюванні 

питань порушення працівниками внутрішнього трудового розпорядку 

(Великобританія); 4) дія системи ESOP – взаємодії працівника і роботодавця, 

за якою при наданні соціального пакету працівнику і встановленні гарантій 

дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку роботодавцю 

надаються соціальні пільги (США); 5) забезпечення встановлення в новому 

Трудовому кодексі України відповідальності у вигляді штрафу за відсутність 

на підприємстві, в установі й організації правил внутрішнього трудового 

розпорядку (передбачити на законодавчому рівні не адміністративну, а саме 

дисциплінарну відповідальність роботодавця) (Казахстан); 6) розширення 

змісту правил внутрішнього трудового розпорядку за рахунок передбачення 

таких додаткових складових, як охорона здоров’я, безпека праці та безпека 

виробництва, дотримання принципу недискримінації, недопущення 
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сексуального домагання і будь-якої форми утиску професійної гідності, 

встановлення дисциплінарної процедури (Молдова).  
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ДОДАТОК 2 
 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались 

на кафедрі трудового права та права соціального забезпечення Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також були 

оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Публічне 

адміністрування в сфері органів внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2015 

року), «Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи 

вдосконалення» (м. Київ, 18–19 червня 2015 року), «Наукові дослідження 

сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ століття» 

(м. Київ, 25–26 червня 2015 року), «Актуальні проблеми сучасного 

правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 2016 року), «Проблеми теорії права і 

практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 

2016 року), «Теорія і практика розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–11 

березня 2016 року), «Реформування національного та міжнародного права: 

перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року), «Актуальні 

проблеми реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–

28 січня 2017 року), «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи 

України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 року). 
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