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ПЕРЕДМОВА 

 

            Економічні перетворення, які тривають останнім часом на Україні, 

призвели до суттєвих змін в суспільних відносинах, що регулюються 

трудовим законодавством. А це, в свою чергу, потребує оперативного 

відображення в учбовій літературі трудового законодавства та практики 

його застосування, а також досягнення науки трудового права. 

             Трудове законодавство – єдина галузь законодавства, яка здатна не 

тільки безпосередньо вплинути на на основну виробничу силу – людей, які є 

носіями робочої сили, але захистити їх в процесі трудової діяльності від 

безробіття. Під впливом системи норм трудового законодавства формується 

правовий механізм соціального захисту працівників, розвиваються права 

людини в галузі праці, які суспільство та держава зобов’язані 

вдосконалювати.  

              Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння знаннями в 

галузі основних принципів та інститутів трудового права, ознайомлення з 

особливостями правового регулювання трудових відносин, вирроблення 

навичок роботи з нормативними матеріалами. 

              Цей конспект лекцій складено для студентів юридичного 

факультету денної та заочної форми навчання за кредитно-модульною 

системою. 

               Конспект лекцій складено з використанням навчальних праць таких 

учених: П.Д. Пилипенка та інших авторів підручника за редакцією П.Д. 

Пилипенка, В.В. Жернакова та інших авторів підручника за редакцією В.В. 

Жернакова, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Н.Б. Болотіної та ін. 

              Конспект лекцій складено відповідно до тематичного плану 

навчальної дисципліни “Трудове право”. Відповідно до тематичного плану 

конспект лекцій містить стислий виклад лекційного матеріалу з п’ятнадцяти 

тем курсу: 

1. Поняття, предмет, метод та принципи трудового права.  

2. Джерела трудового права.  

3. Суб’єкти трудового права.  

4. Трудові правовідносини. 

5.  Колективний договір та угоди.  

6. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування.  

7. Поняття та види трудового договору.  

8. Зміна змісту трудового договору.  

9. Припинення трудового договору.  

10. Робочий час та час відпочинку. 

11.  Оплата праці.  

12. Дисципліна праці та дисциплінарна відповідальність. 

13. Матеріальна відповідальність сторін трудових відносин.  
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14. Охорона праці.  

15. Трудові спори.  
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ТЕМА № 1 

ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО 

ПРАВА 

 

ПЛАН: 

1. Поняття, предмет та система трудового права 

2. Метод правового регулювання трудових правовідносин 

3. Принципи трудового права 

4. Функції трудового права України 

 

 

1. Поняття, предмет та система трудового права 

 

Трудове право – одна із основних галузей правової системи, яка 

регулює відносини, що мають значну питому вагу та соціально-економічну 

важливість у системі суспільних відносин – відносини, пов’язані із 

найманою несамостійною працею.  

Традиційно підставами для виокремлення та обґрунтування 

самостійності галузі права виступають предмет і метод правового 

регулювання. Виділяють і інші, другорядні ознаки самостійності в галузі 

права
1

. Трудове право має своєрідні предмет і метод правового 

регулювання, а також низку факультативних ознак самостійної галузі права: 

значущість суспільних відносин, які складають предмет галузі, наявність 

розвинутої системи галузевих принципів права, наявність розвинутої 

системи джерел права та єдиного кодифікованого акту, наявність галузевої 

системи правового примусу (в т.ч. юридичної відповідальності) тощо. 

Однак, найголовнішим критерієм для виділення окремої галузі права є 

її предмет – сукупність (система) тих суспільних відносин, які регулюються 

нормами відповідної галузі права. Варто погодитися із тезою про те, що 

саме предмет правового регулювання визначає специфіку методу правового 

регулювання, галузевих принципів права, функцій галузі і тенденції 

розвитку її норм
2
. Саме предмет галузі права традиційно покладається в 

основу доктринального визначення поняття відповідної галузі права.  

З першого погляду, предмет, тобто коло відносин, регульованих 

трудовим правом є очевидним – відносини з приводу праці або трудові 

відносини. Однак, таке твердження було б доволі приблизним і неточним. 

Спершу слід зазначити, що наука трудового права визнає 

неоднорідність предмета трудового права. Найбільш поширеними є два 

                                                        
1
 Див.: Головина А.А. Критерии образования самостоятельных отраслей права в системе 

российского права : автореф. дис. … канд. юрид. наук.: 12.00.01. – Москва, 2012. – 34 с. 
2

 Вишневецька С.В.Предмет трудового права // Науковий вісник Чернівецького 

університету. – 2000. – Випуск 75. Правознавство. – С. 54. 
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підходи до такої неоднорідності: 1) поділ відносин, що входять до предмета 

трудового права, на: (а) трудові відносини (власне трудові відносини), які 

визнаються основою (ядром) предмета трудового права та (б) відносини, 

тісно пов’язані із трудовими (П.Д. Пилипенко); 2) поділ відносин, що 

входять до предмета трудового права, на: (а) індивідуальні трудові 

відносини і (б) колективні трудові відносини (Н.Б. Болотіна). Обидві 

концепції мають переваги і недоліки, однак переважає перша. Втім, обидві 

концепції визнають основоположний, провідний характер саме трудових 

відносин, які виникають між працівником і роботодавцем з приводу 

використання найманої праці на підставі трудового договору, тобто, власне 

трудових відносин (індивідуальних трудових відносин). Інші групи 

відносин визнаються похідними від власне трудових відносин, такими, що 

існують лишу у зв’язку із першими та не можуть існувати без них. 

Тому для початку необхідно визначити, які ж відносини є власне 

трудовими. Як уже зазначалося, не всі відносини, пов’язані із працею, 

можна віднести до власне трудових відносин як основи (ядра) предмета 

трудового права.  

Трудове право регулює відносини добровільної, найманої, 

несамостійної, залежної праці, які виникають на підставі трудового 

договору. Досить вичерпно наводить розрізнювальні ознаки такої найманої 

праці Н.Б. Болотіна: 

1. трудові відносини виникають на підставі угоди між працівником і 

роботодавцем, така угода у трудовому праві отримала спеціальну назву – 

термін «трудовий договір» (див. ст. 21 Кодексу законів про працю України); 

2. це праця юридично несамостійна, а така, що протікає в рамках 

визначеного підприємства, установи, організації (юридичної особи) або в 

окремого громадянина (фізичної особи); 

3. відбувається виконання роботи певного виду (трудової функції); 

4. така праця здійснюється з підляганням трудовому розпорядку, 

встановленому на конкретному підприємстві або ж визначеному 

роботодавцем – фізичною особою; 

5. ця праця здійснюється не на основі власних коштів виробництва, а 

за рахунок коштів (капіталу) роботодавця; 

6. вона здійснюється не на свій страх і підприємницький ризик, а 

шляхом виконання під час роботи вказівок та розпоряджень роботодавця 

або уповноваженого ним органу і за гарантовану оплату; 

7. трудовий договір, як правило, укладається на невизначений строк і 

лише у випадках, передбачених законодавчими актами, на визначений 

строк; 

8. здійснення трудової діяльності переважно відбувається у колективі 

працівників (трудовому колективі); 

9. виконання протягом встановленого робочого часу певної міри 

праці (норм праці); 
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10. отримання від роботодавця у встановлені терміни винагороди за 

роботу, що виконується; 

11. забезпечення роботодавцем гарантій у встановлених випадках, 

передбачених трудовим законодавством; 

12. передбачається обов'язкова участь роботодавця у фінансуванні 

соціального страхування працівника
3
. 

Користуючись згаданими критеріями та ознаками можна відокремити 

такі суспільні відносини, які, хоча і стосуються праці, однак не входять до 

предмету трудового права. Наприклад, не регулюються трудовим правом: 

1) відносини самостійної праці (праці «на себе»). До цієї категорії слід 

віднести ведення індивідуального домашнього господарства, ведення 

особистого селянського господарства, працю членів фермерського 

господарства, діяльність так званих «самозайнятих осіб» (осіб, які 

самостійно забезпечують себе роботою) – фізичних осіб-підприємців, 

приватних нотаріусів, адвокатів тощо. Такі особи самостійно керують своєю 

працею, здійснюють діяльність на власний ризик, у власних інтересах та за 

власний рахунок, без підпорядкування встановленому розпорядку. 

Самостійну працю розуміють як працю, організовану самим суб'єктом 

трудової діяльності, який сам вирішує, що йому виробляти, яку кількість 

часу працювати і відпочивати, як реалізовувати результати своєї праці і 

використовувати одержаний прибуток
4
. 

2) виконання робіт (надання послуг) на підставі цивільно-правових 

договорів. Як і трудове право, цивільне право в ряді випадків вимагає 

регулювання відносин, що виникають у зв'язку з людською працею. Але 

принципова відмінність цих двох галузей, як правильно наголошує 

Є.Б. Хохлов, полягає в тому, що цивільне право має своїм предметом працю 

уречевлену, воно регулює не працю, а відносини, які виникають з приводу 

результату праці: праця, уречевлена в товарі як предметі купівлі-продажу, 

результат праці як предмет договору підряду, авторського договору і т.п. 

Трудове право регулює перш за все суспільно-трудові відносини
5
. 

Традиційно визначають, що предмет трудового права охоплює не 

лише власне трудові відносини. Ми підтримуємо точку зору, згідно з якою 

поряд із власне трудовими відносинами (ядром предмета трудового права) 

до предмета трудового права належать відносини, тісно пов'язані з 

трудовими.  

Таким чином, предмет трудового права можна уявити як наступну 

систему суспільних відносин: 

1) суспільні відносини з працевлаштування; 

                                                        
3 Болотіна Н.Б. Трудове право України : Підручник. – 4-те вид., стер. – К. : Вікар, 2006. – 

С. 50-51. 
4
 Курс российского трудового права. В 3-х томах. Т. 1. Общая часть / Под ред. Е.Б. Хохлова. 

– СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996. – С. 89. 
5
 Хохлов Е.Б. Суъективное трудовое право в системе права // Правоведение. – 1996. – № 2. – 

С.68. 
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2) трудові відносини; 

3) виробничі відносини, тобто відносини з організації роботодавцем 

праці працівників та управління спільним процесом праці; 

4) відносини з професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів безпосередньо на виробництві; 

5) відносини виробничої демократії, тобто відносини з участі 

працівників, їх колективів та органів представництва в управлінні 

виробництвом, встановленні умов праці, захисті прав і законних 

інтересів працівників; 

6) відносини з охорони праці та створення для працівників безпечного 

і комфортного виробничого середовища; 

7) процесуальні відносини, тобто відносини з вирішення трудових 

спорів; 

8) відносини з нагляду і контролю за дотриманням трудового 

законодавства; 

9) охоронні відносини, тобто відносини із реалізації примусових 

заходів та запобігання правопорушенням у сфері суспільної 

організації праці
6
. 

Тісний зв'язок власне трудових відносин та інших відносин, 

охоплених предметом трудового права, виражається в тому, що відносини, 

тісно пов’язані із трудовими передують власне трудовим відносинам (н., 

відносини працевлаштування), існують паралельно з ними (наприклад, 

колективні трудові відносини, відносини з охорони праці, відносини 

дисциплінарної відповідальності) або виникають після закінчення власне 

трудових відносин (наприклад, відносини з розгляду трудових спорів, 

відносини матеріальної відповідальності). Деякі з цих відносин можуть як 

існувати паралельно із власне трудовими, так і виникати після закінчення 

власне трудових (наприклад, відносини з вирішення трудових спорів). 

Відносини, тісно пов’язані із трудовими, таким чином, мають вторинний 

службовий характер щодо власне трудових відносин: забезпечують їх 

виникнення, забезпечують їх урегульованість та нормальний розвиток та 

належне припинення. 

Відмежування трудового права від суміжних галузей права 

Крім трудового права, що є головною галуззю у регулюванні трудових 

і тісно пов'язаних з ними відносин, відносини застосування праці частково 

регулюються й іншими галузями, у тому числі конституційним, цивільним, 

господарським, адміністративним, кримінально-виконавчим, цивільним 

процесуальним, міжнародним приватним правом, правом соціального 

забезпечення тощо. 

Конституційне право є основною галуззю, що регламентує права і 

обов'язки людини, у тому числі й у соціально-економічній сфері. Реалізація 
                                                        

6
Щербина В.І. Трудове право України : Підручник / За ред. В.С. Венедіктова. – К. : Істина, 

2008. – С. 16-17. 
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таких найважливіших конституційних прав, як право на працю, право на 

відпочинок, право на страйк із метою захисту соціальних і економічних 

інтересів, на здорові й безпечні умови праці, на достатній рівень життя 

неможлива без взаємодії конституційних положень і механізмів їхньої 

реалізації, встановлених трудовим правом. Наприклад, здійснення права на 

працю забезпечується забороною необґрунтованої відмови у прийнятті на 

роботу (ст.22 Кодексу законів про працю), а конституційне положення про 

гарантії від незаконного звільнення реалізується через вичерпний перелік 

підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника, встановлений 

у законодавстві про працю. 

Найбільший зв'язок у трудового права – із правом цивільним, оскільки 

трудове право виділилося з нього, і в цивільному праві залишилися деякі 

види договорів, пов'язаних із працею (договори підряду, побутового 

підряду, доручення, послуг). Але на відміну від цивільного права, що 

регулює майнові відносини, й, отже, результат праці, трудове право регулює 

не тільки й не стільки результат, скільки процес праці. Трудове право 

регулює не упредметнену, а живу працю, і багато в чому це пояснюється 

неможливістю відокремити здатність до праці як об'єкта, що володіє 

певними майновими характеристиками, від його носія – людини. Ні 

здатність до праці, ні сама праця, ні робоча сила не можуть бути товаром, 

оскільки вони не мають головної товарної ознаки – можливості відділятися 

від власника і бути самостійним предметом обігу. Відрізняється трудове 

право від цивільного і за методом правового регулювання. Для трудового 

права характерне сполучення договірного й законодавчого регулювання, 

участь самих суб'єктів трудових відносин у встановленні умов праці за 

допомогою локальної нормотворчості, підпорядкування однієї сторони 

трудових відносин – працівника, іншій – роботодавцеві. У цивільному праві 

діє не імперативний, а диспозитивний метод, заснований на договірному 

способі регулювання відносин і юридичній рівності сторін. 

З адміністративним правом у трудового права багато спільного у 

сфері регулювання відносин державних службовців, атестованих 

співробітників органів внутрішніх справ та інших працівників, чия праця 

(служба) регламентується актами як адміністративного, так і трудового 

законодавства. Службово-трудові відносини зазначених працівників 

регулюється загальними нормами трудового права, крім випадків, коли 

наявне спеціальне диференційоване правове регулювання. З іншого боку, у 

структурі предмета трудового права можна спостерігати організаційно-

правові відносини у праці, оскільки в регулюванні процесу праці, де діє 

єдиноначальність в управлінні виробництвом, використовується метод 

владного підкорення, властивий адміністративно-правовому регулюванню. 

Таким чином, трудове право України можна визначити як самостійну 

фундаментальну галузь правової системи України, систему правових норм, 

які регулюють суспільні відносини добровільної, найманої, несамостійної, 
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залежної праці, які виникають на підставі трудового договору (власне 

трудові відносини), та відносини, тісно пов’язані з трудовими. 

Система трудового права – це об’єктивно зумовлене об’єднання 

взаємопов’язаних, внутрішньо узгоджених правових норм, які розподілені 

по різних структурних підрозділах i регулюють відокремлену сферу 

трудових i безпосередньо пов’язаних з ними суспільних відносин. Тобто це 

науково обґрунтована внутрішня будова трудового права, яка полягає у 

поділі правових норм за змістом на загальну та особливу частини, а також 

на структурні підрозділи за предметною ознакою регулювання
7
. 

Трудове право України розподіляється загальну та особливу частини.  

Загальна частина трудового права об'єднує в собі правові норми, які 

мають фундаментальне та універсальне значення для регулювання відносин, 

що складають його предмет. До загальної частини трудового права 

включаються: 

- норми, які визначають завдання трудового права; 

- норми, які визначають коло відносин, що їх регулює трудове право; 

- норми, які визначають зміст трудової правосуб'єктності; 

- норми, які визначають основні принципи трудового права; 

- норми, які визначають форми організації роботодавцем праці 

працівників та управління спільним процесом праці; 

- норми, які визначають форми участі працівників в організації праці 

та управлінні виробництвом; 

- правовий інститут колективно-договірного регулювання трудових 

відносин. 

Особливу частину трудового права становлять правові інститути або 

групи норм, які регулюють певні складові трудових відносин або інші 

відносини, які належать до предмету трудового права. До інститутів 

трудового права, які включаються до особливої частини, належать: 

- трудовий договір; 

- працевлаштування; 

- робочий час і час відпочинку; 

- нормування і оплата праці; 

- дисципліна праці і дисциплінарна відповідальність працівників; 

- матеріальна відповідальність сторін трудових відносин; 

- охорона праці; 

- праця жінок, молоді та осіб із зниженою працездатністю; 

трудові спори; 

- нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства; 

діяльність профспілок та інших органів виробничої демократії
8
. 

                                                        
7
 Дмитренко Ю.П. Трудове право України : пiдручник. – К .: Юрiнком Iнтер, 2009. – С. 56. 

8
Щербина В.І. Трудове право України : Підручник / За ред. В.С. Венедіктова. – К. : Істина, 

2008. – С. 23-25. 
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Систему трудового права слід відрізняти від системи законодавства 

про працю як сукупності нормативних правових актів, що регулюють 

трудові й тісно пов'язані з ними відносини. Система законодавства про 

працю може не збігатися із системою трудового права, оскільки складається 

не з об'єктивно існуючих норм права, а зі створених у встановленому 

порядку нормативних актів, які мають свої зовнішні характеристики – 

найменування нормативного акта і його структурних елементів, розподіл на 

статті, пункти і т. д. Законодавчий масив не має розподілу на загальну й 

особливу частини, і законодавчі акти можуть систематизуватися, наприклад, 

за такою ознакою, як юридична сила
9
. 

Від системи трудового права як галузі права необхідно відрізняти 

систему трудового законодавства та систему науки трудового права. 

Система трудового законодавства характеризується складом, 

співвідношенням і внутрішньою побудовою джерел трудового права 

(законів, указів, постанов тощо). На відміну від системи трудового права, 

яка відображає взаємозв'язок правових норм і поділ їх на правові інститути, 

система трудового законодавства являє собою взаємозв'язок і поділ джерел 

права. Таким чином, система трудового законодавства – це об'єктивний 

розподіл та встановлення ієрархії нормативно-правових актів, які 

регулюють трудові та тісно пов'язані з ними відносини. Система науки 

трудового права включає сукупність наукових поглядів, висновків та думок, 

які пов'язані з дослідженням норм трудового права України, практики їх 

застосування та трудового законодавства інших країн
10

. 

 

2. Метод правового регулювання трудових правовідносин 

 

Для характеристики трудового права України важливе значення має 

не тільки предмет, але й метод правого регулювання. Під методом слід 

розуміти сукупність прийомів та способів, за допомогою яких право 

впливає на суспільні відносини. Метод правового регулювання не 

обирається довільно, він обумовлюється, у підсумку, предметом правового 

регулювання, тобто особливостями тих суспільних відносин, які для певної 

галузі права складають предмет правового регулювання.  

Отже, метод трудового права – це сукупність прийомів і способів 

правового впливу на поведінку учасників трудових та тісно пов’язаних з 

ними відносин. 

Первинними методами визнаються такі:  

                                                        
9 Трудове право : підручник / В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та ін.; за 

ред. В.В. Жернакова. – X. : Право, 2012. – C. 34. 
10

Щербина В.І. Трудове право України : Підручник / За ред. В.С. Венедіктова. – К. : Істина, 

2008. – С. 25. 



 12 

1) централізоване, імперативне регулювання (метод субординації), за 

якого регулювання зверху донизу здійснюється на владно-імперативних 

засадах; 

2) децентралізоване, диспозитивне регулювання (метод координації), 

за якого правове регулювання визначається переважно знизу, на його хід і 

процес впливає активність учасників суспільних відносин, що регулюється 

певною галуззю права
11

. 

Зазначимо відразу, що для трудового права характерне поєднання 

обох названих методів правового регулювання. У таких інститутах, як 

колективний договір, трудовий договір, заробітна плата учасники трудових 

відносин мають значну свободу у встановленні своїх прав та обов’язків; 

регулювання відбувається найчастіше за погодженням сторін, а втручання 

держави та її директиви досить обмежені. В інших інститутах – 

дисциплінарна відповідальність, матеріальна відповідальність, охорона 

праці, трудові спори – поведінка учасників трудових відносин передбачена, 

свобода їх поведінки обмежена, втручання держави і законодавства значне, 

а можливості договірного регулювання – обмежені
12

. 

Поєднання у трудовому праві диспозитивного та імперативного 

методів відбувається з деякою перевагою на користь децентралізованого 

правового регулювання. Це пояснюється насамперед тим, що основу 

трудових відносин складають відносини, які регулюються на договірному 

рівні. Навіть відносини трудової дисципліни, внутрішнього трудового 

розпорядку, а отже, і субординація при цьому є результатом добровільно 

взятих на себе працівником зобов’язань щодо дотримання встановлених 

роботодавцем правил
13

. 

Будь-яка галузь права, у тому числі й трудове право, на всіх етапах 

розвитку права використовує такі юридичні можливості впливу на суспільні 

відносини з метою забезпечення необхідної поведінки учасників цих 

правовідносин: 

- припис (робіть лише так); 

- заборона (тільки так не робіть); 

- дозвіл (робіть, як вважаєте за потрібне); 

- рекомендація (було б добре, якби зробили так)
14

. 

Припис як спосіб правового регулювання суспільних відносин 

виражається у покладанні відповідною правовою нормою прямого 

юридичного обов'язку здійснити певні юридично значимі дії в умовах, 

передбачених даною нормою. Наприклад, відповідно до ст. 128 КЗпП 

                                                        
11

 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – 

М. : Статут, 1999. – С. 370-371. 
12 Трудовое право России. – М., 1998. – С. 27. 
13

 Трудове право України : Академічний курс : Підручник. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, 

З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Видавничий Дім «Ін 

Юре», 2006. – С.23. 
14

 Дмитренко Ю.П. Трудове право України : підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – С.47. 
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України встановлюється обмеження розміру відрахувань із заробітної 

плати, до ст. 153 КЗпП України на кожному підприємстві повинні бути 

створені безпечні і нешкідливі умови праці. 

Сутність заборони як виду правового впливу на трудові відносини 

полягає в тому, що правова норма покладає на своїх адресатів юридичний 

обов'язок утримуватися від здійснення певних значущих дій в умовах, які 

передбачені відповідною нормою (наприклад, ч. 3 ст. 26 КЗпП України 

заборонено встановлювати випробувальний строк при прийнятті на роботу 

окремим категоріям працівників, ст. 190 КЗпП України забороняє залучати 

неповнолітніх до праці на важких роботах та з шкідливими та небезпечними 

умовами праці та ін.). 

Дозвіл – прийом регулювання, побудованого на засадах автономії, 

юридичної рівності суб'єктів, угоди сторін, їх непідпорядкованості між 

собою, яке має назву диспозитивного. Диспозитивне регулювання надає 

значної свободи учасникам суспільних відносин та виражається формулою 

«все, що не заборонено, дозволено». Дозвіл дає широку можливість 

сторонам самим встановлювати для себе суб'єктивні права і брати обов'язки 

щодо виконання певних трудових повноважень. Дозвіл є суб'єктивним 

юридичним правом, якому властива міра можливої поведінки, що 

забезпечує можливість вибрати варіант власної поведінки (наприклад, 

дозвіл на працевлаштування особам з 14 та 15 років регулюється частинами 

2, 3 ст. 188 КЗпП України; дозвіл на встановлення умов розірвання 

контракту (ч.3 ст. 21 КЗпП України) та ін. 

Спорідненим, близьким до дозволу способом правового регулювання 

є встановлення законодавством можливості сторін врегульовувати свої 

відносини на договірних засадах.  

Рекомендація – законодавча пропозиція сторонам самим, як правило 

на взаємовигідній основі, урегулювати певні відносини. Рекомендація 

використовується державними органами з метою надання можливості 

власникам і уповноваженим ним органам альтернативи самостійно 

вирішувати конкретні питання з урахуванням побажань держави. 

Рекомендаційні норми не є обов'язковими для сторін. Якщо сторони не 

прийняли відповідної норми, то рекомендаційна норма не може бути 

застосована при вирішенні спору, що виник між сторонами
15

 (наприклад, 

відповідно до ст. 51 КЗпП України скорочена тривалість робочого часу 

може встановлюватись для жінок, які мають дітей віком до 14 років, ст. 9
1
 

КЗпП України рекомендує роботодавцям встановлювати для працівників 

додаткові порівняно з чинним законодавством трудові і соціально-побутові 

                                                        
15

 Прокопенко В. І. Трудове право України : Підручник. – 3-тє вид., перероб. та допов. – X.: 

Консум, 2002. – С. 27. 
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пільги). Тут часто супровідним є слово «може». Між способами дозволу та 

рекомендації іноді окремими авторами ставиться знак рівності
16

. 

Отже, метод трудового права характеризується сукупністю 

відповідних прийомів, що виражаються у комплексному поєднанні 

централізованих (імперативних) та децентралізованих (диспозитивних, 

автономних) засад регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними 

суспільних відносин. 

Для вірного розуміння змісту норм трудового права та найбільш 

ефективної їх реалізації важливо розуміти особливості методу правового 

регулювання трудових та тісно пов'язаних із ними відносин.  

Перше, що характеризує метод трудового права – це особливості 

правового становища суб'єктів трудових відносин. Суб'єкти трудових 

відносин є вільними в укладанні та розірванні трудового договору, є 

рівними учасниками відносин. Однак, специфічною ознакою цих 

суспільних зв'язків є організаційна підпорядкованість працівника 

роботодавцеві. Внаслідок вільного укладення трудового договору в його 

сторін виникають несиметричні права і обов’язки, а працівник добровільно 

згоджується підлягати внутрішньому трудовому розпорядку, інакше кажучи 

– підлягати так званій «хазяйській владі» роботодавця. Остання включає три 

основні складові: 1) організаційну – право роботодавця самостійно 

визначати шляхи, способи використання засобів виробництва та трудових 

ресурсів (звичайно, в межах трудової функції працівника та інших умов 

трудового договору та з урахуванням приписів трудового законодавства); 

2) регулятивну – право роботодавця самостійно (а у випадках, коли це 

передбачено нормами трудового права, то і з відомою участю працівників та 

їх представників) встановлювати локальні норми, які регулюють трудові 

відносини на підприємстві; 3) дисциплінарну – право роботодавця 

самостійно, якщо інше не передбачене законом, застосовувати до 

працівника заходи дисциплінарної та матеріальної відповідальності, інші 

заходи трудо-правового примусу. Однак основою взаємин у трудових 

відносинах є договірний характер залучення до праці, перерозподілу 

трудових ресурсів та їх раціонального використання.  

Наступне, що характеризує метод трудового права – це поєднання 

централізованого, локального та індивідуального правового регулювання 

трудових відносин. Державне втручання у трудові відносини відбувається у 

двох основних формах – шляхом видання законодавства про працю, що 

розраховано на загальне використання, і за допомогою делегування прав 

сторонам соціально-економічного партнерства та сторонам трудових 

відносин щодо впорядкування трудових відносин на договірних засадах. 

Трудове законодавство повинно встановлювати основні правові засади, і 

гарантії здійснення громадянами України конституційного права на працю 
                                                        

16
 Дмитренко Ю.П. Трудове право України : підручник. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – С. 47-

50. 
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та ефективні примусові засоби забезпечення реалізації норм трудового 

права та захисту прав і законних інтересів сторін трудових правовідносин, 

передусім – працівника як організаційно та матеріально слабшої сторони 

трудових відносин.  

В умовах ринкових відносин виникає нагальна потреба посилення 

локального правового регулювання, врахування реальних можливостей 

конкретного підприємства, установи, організації. Такий підхід особливо 

важливий у питаннях правового регулювання нормування та оплати праці, 

ефективного використання робочого часу, участі працівників в органах 

виробничої демократії, створенні комфортного виробничого середовища та 

вирішенні соціальних проблем працівників. Важливим моментом 

колективно-договірного регулювання трудових відносин є співвідношення 

законодавства і колективного договору чи угоди. Індивідуальне правове 

регулювання трудових відносин є невід'ємною складовою характеристики 

особливостей методу трудового права. Вкрай важливим є використання 

такого різновиду трудового договору як контракт. Контракт відрізняється 

від звичайного письмового трудового договору не формою, а сутністю. 

Контракт є яскравою формою вираженням індивідуального правового 

регулювання трудових відносин. Інший спосіб, який характеризує 

особливості методу трудового права – це єдність і диференціація правового 

регулювання трудових відносин. Більшість норм трудового права 

поширюється на усіх працівників, проте для окремих категорій працівників, 

трудові відносини яких мають особливості, законодавець встановлює 

спеціальні норми. Наприклад, особливості правового регулювання трудових 

відносин встановлюються для державних службовців (Закон України «Про 

державну службу»
17

), працівників ОВС (Закон України «Про міліцію»
18

, 

Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом 

ОВС
19

, Дисциплінарний статут ОВС
20

), прокуратури (Закон України «Про 

прокуратуру»
21

, Дисциплінарний статут прокуратури
22

), педагогічних та 

науково-педагогічних працівників (Закони України «Про освіту»
23

, «Про 

                                                        
17

 Про державну службу : Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної 

Ради України. – 1993. – № 52. – ст. 490. 
18

 Про міліцію : Закон України від 20.12.1990 № 565-XII // Відомості Верховної Ради 

України. – 1991. – N 4. – ст. 20. 
19

 Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким 

складом органів внутрішніх справ : Постанова Кабінету Міністрів України вiд 29.07.1991 № 114 

[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/114-91-%D0%BF 
20

 Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : Закон України від 

22.02.2006 N 3460-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – N 29. – ст. 245. 
21

 Про прокуратуру : Закон України вiд 05.11.1991 № 1789-XII // Відомості Верховної Ради 

України. – 1991. – № 53. – ст. 793. 
22

 Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України : Постанова Верховної 

Ради України вiд 06.11.1991 № 1796-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – N 4. – 

ст.15. 
23

 Про освіту: Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 

1991. – N 34. – ст.451. 
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загальну середню освіту»
24

, «Про вищу освіту»
25

) та цілої низки інших 

категорій працівників. 

Трудове право забезпечує впорядкування і регулювання ринку 

робочої сили, оптимальні умови її виробничого використовування, 

гармонізацію соціальних відносин на основі ідеалів соціальної 

справедливості. Тому безумовною складовою методу трудового права 

визнається участь працівників та їх об'єднань у регулюванні трудових 

правовідносин. Це проявляється в тому, що працівники через громадські 

форми разом із роботодавцем встановлюють обов'язкові правила поведінки 

в локальних нормативних актах. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 142 КЗпП 

України трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях 

визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які 

затверджуються трудовими колективами за поданням роботодавця і 

профспілкового комітету. Прийняття такого акту роботодавцем самостійно 

є незаконним
26

.  

Трудове право використовує своєрідні прийоми та способи захисту 

суб’єктивних трудових прав і законних інтересів працівників. Це пов’язано 

як з порядком вирішення трудових спорів (комісія по трудових спорах, 

примирна комісія, трудовий арбітраж, суд), так й з використанням 

специфічного комплексу засобів правового примусу до виконання 

юридичних обов’язків (дисциплінарна та матеріальна відповідальність)
27

.  

 

3. Принципи трудового права 

 

Під принципами трудового права слід розуміти закріплені у чинному 

законодавстві основоположні керівні засади (ідеї), що виражають суть, 

загальну спрямованість норм трудового права і головні напрями політики 

держави в області правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з 

функціонуванням ринку праці, застосуванням і організацією найманої 

праці
28

. Існує обґрунтована думка про те, що принципами можуть бути і є не 

лише засадничі положення, які отримали пряме текстуальне закріплення у 

тому чи іншому джерелі права, а й положення, які виводяться шляхом 

аналізу змісту більш-менш значного масиву норм права. 

Залежно від того, в одній, декількох чи всіх галузях права діють 

відповідні принципи, їх можна розділити на основні (загальні), міжгалузеві 

                                                        
24

Про загальну середню освіту : Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV // Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. – N 28. – ст.230. 
25

 Про вищу освіту : Закон України від 17.01.2002 № 2984-III // Відомості Верховної Ради 

України. – 2002. – N 20. – ст.134. 
26

 Трудове право : підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина, Д.І. Сіроха та ін.; за ред. проф. 

М.І. Іншина та доц. В.І. Щербини. – Х. : НікаНова, 2012. – С. 33-37 
27

 Венедиктов В.С. Трудовое право Украины (Общая часть) : Учебное пособие. – 

Симферополь : ДОЛЯ, 2004. – С.17. 
28

 Трудовое право : Учебник / Под ред. О.В. Смирнова. – М. : «ПРОСПЕКТ», 1997. – С.23. 



 17 

й галузеві. У трудовому праві, як і в будь-якій іншій галузі права, 

міжгалузеві принципи діють, виявляються не цілком, а лише стосовно 

особливостей, врегульованих нормами трудового права суспільних 

відносин. 

Галузеві принципи трудового права виражають загальні сутнісні 

властивості норм тільки даної галузі права. Таких принципів більшість, 

вони конкретизуються і виявляються в окремих інститутах і нормах залежно 

від їх змісту і цільової спрямованості. Галузеві принципи трудового права 

пов’язані з усіма або з більшістю складових її правових інститутів. Правові 

принципи трудового права в літературі називають принципами правового 

регулювання праці, до яких належать: 

1) свобода праці і можливість вільно розпоряджатися своїми 

здібностями до праці, заборона примусової праці; 

2) договірний характер трудових відносин; 

3) рівність і заборона дискримінації в праці; 

4) соціальне партнерство; 

5) недійсність умов договорів про працю, що погіршують правове 

положення працівника в порівнянні з умовами, установленими 

чинним законодавством про працю; 

6) право на справедливу винагороду залежно від виконаної роботи; 

встановлення державного мінімуму оплати праці; 

7) право на охорону праці, безпека праці, захист від трудового 

каліцтва й відшкодування збитків при одержанні трудового каліцтва 

під час виконання службових обов'язків, підвищена охорона праці 

жінок, молоді та інших працівників, що потребують спеціального 

захисту; 

8) матеріальне забезпечення у випадку непрацездатності та у зв'язку з 

материнством; 

9) право на захист трудових прав; 

10) свобода об'єднання для захисту своїх прав та свобод. 

До загальноправових відносяться принципи, що діють у рамках усієї 

системи права (принцип законності; принцип демократизму; принцип 

захисту прав людини; принцип, що закріплює пріоритет загальнолюдських 

цінностей; принцип, що закріплює рівність прав і свобод та рівні 

можливості для їхньої реалізації та ін.). 

До міжгалузевих належать принципи, що поширюються на кілька 

галузей права (наприклад, принцип свободи праці та заборони примусової 

праці є керівним положенням у галузях права, які стосуються відносин, 

пов'язані із працею – у трудовому та цивільному). Ними є: право на охорону 

здоров'я, право на об'єднання, право на захист прав і свобод усіма 

способами, не забороненими законом та ін. Деякі міжгалузеві принципи 

знаходять висвітлення й конкретизуються в галузевих принципах 

(наприклад, міжгалузевий принцип – право на охорону здоров'я – відбито в 
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принципі трудового права, що називають «право на умови праці, які 

відповідають вимогам безпеки й гігієни»; міжгалузевий принцип – право на 

об'єднання для захисту своїх інтересів у трудовому праві реалізується як 

право на об'єднання в профспілки на конкретному підприємстві, організації, 

установі). 

Російський вчений професор О.В. Смирнов виділяє чотири групи 

принципів трудового права: 

1) принципи, що виражають політику держави в області правового 

регулювання ринку праці і ефективної зайнятості;  

2) принципи, що містять керівні засади в області встановлення праці 

працівників;  

3) принципи, що визначають застосування праці працівників;  

4) принципи, що визначають охорону трудових прав працівників
29

. 

Виходячи з цієї класифікації, вказаний автор формулює такі 

принципи: свобода праці, свобода трудового договору (контракту), єдність і 

диференціація умов праці, активна участь трудящих і профспілок у 

встановленні умов праці, визначеність трудової функції, стабільність 

трудових правовідносин, забезпечення дисципліни праці, винагорода за 

працю без будь-якої дискримінації, забезпечення охорони праці і здоров'я 

працівників, гарантованість трудових прав працівників. 

Виходячи з класифікації суспільних відносин, які є предметом 

сучасного трудового права України, Н.Б Болотіна, поділяє принципи 

трудового права на два види: 1) принципи правового регулювання 

індивідуальних трудових відносин; 2) принципи правового регулювання 

колективних трудових відносин
30

. 

До принципів правового регулювання індивідуальних трудових 

відносин належать: свобода праці й заборона примусової праці; заборона 

дискримінації у сфері праці; принцип непогіршення становища працівників 

порівняно з чинним законодавством; право на справедливі й безпечні умови 

праці; право на справедливу заробітну плату, що забезпечує рівень життя, 

гідний людини, для самого працівника і членів його сім'ї; забезпечення 

працівникам мінімальних державних гарантій у сфері праці; забезпечення 

захисту трудових прав, честі та гідності учасників трудових відносин. 

Принципами правового регулювання колективних трудових відносин 

є: свобода об'єднання; реальне визнання права на колективні переговори; 

соціальне партнерство у сфері праці; забезпечення права працівників на 

участь в управлінні організацією у передбачених законом формах; 

забезпечення права на вирішення колективних трудових спорів, включаючи 

право на страйк. 

                                                        
29

 Трудовое право : Учебник / Под ред. О.В. Смирнова. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1997. – С.23-

24. 
30

 Болотина Н.Б. Трудовое право Украины : Учебник. – К. : Викар, 2003. – С. 96. 
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Основні принципи трудового права закріплено в Конституції України 

та інших найважливіших законодавчих актах. Так, у ст. 43 Конституції 

України закріплений принцип свободи праці та заборони примусової праці, 

право на справедливі й безпечні умови праці, право на справедливу 

заробітну плату. 

Розуміння основних принципів трудового права у нерозривному 

зв'язку з правами людини у сфері праці відповідає міжнародним стандартам 

та сучасним тенденціям розвитку міжнародного трудового права. Саме 

такий підхід до розуміння основних принципів трудового права втілений у 

Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці від 18 

червня 1998 р. У Декларації проголошується, що всі країни-члени мають 

зобов'язання, що випливають вже з самого факту їхнього членства в 

Міжнародній організації праці, дотримуватися, сприяти застосуванню та 

добросовісно втілювати у життя відповідно до Статуту принципи, що 

стосуються основоположних прав незалежно від того, чи були ратифіковані 

відповідні конвенції, а саме: а) свободу об'єднання та реальне визнання 

права на ведення колективних переговорів; б) скасування усіх форм 

примусової чи обов'язкової праці; в) реальну заборону дитячої праці; г) та 

недопущення дискримінації в галузі праці та занять. 

Європейська соціальна хартія (переглянута) об'єднує разом права та 

принципи, щодо яких держави повинні взяти зобов'язання для їх здійснення. 

Хартія містить перелік з 31 права та принципів, серед яких право на вільний 

вибір праці (ст. 1), на справедливі (ст. 2), безпечні та здорові умови праці 

(ст. 3), на справедливу винагороду, яка б забезпечувала достатній життєвий 

рівень для працівників та їхніх сімей (ст. 4), право всіх працівників та 

роботодавців на свободу об'єднання в національні або міжнародні 

організації для захисту своїх економічних і соціальних інтересів (ст. 5), 

право всіх працівників та роботодавців на укладення колективних договорів 

(ст. 6), право працівників на рівні можливості та рівне ставлення до них при 

вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за 

ознакою статі та ін.  

В ст. 3 проекту Трудового кодексу України пропонується закріпити 

наступні засади правового регулювання трудових відносин: 1) свободи 

праці, що включає право на працю, яку кожен вільно обирає або на яку 

вільно погоджується; 2) заборони примусової праці; 3) заборони дитячої 

праці; 4) недопущення дискримінації у сфері праці та забезпечення особам, 

які зазнали такої дискримінації, права на звернення до суду щодо визнання 

факту дискримінації та її усунення, а також відшкодування шкоди, 

заподіяної внаслідок дискримінації; 5) забезпечення повної і продуктивної 

зайнятості працівників та їх захисту від безробіття; 6) забезпечення права 

працівників і роботодавців на свободу об’єднання для захисту своїх прав та 

інтересів; 7) поєднання державного і договірного регулювання трудових 

відносин; 8) рівності прав і можливостей працівників, у тому числі 



 20 

гендерної рівності, шляхом забезпечення єдності та диференціації умов 

праці; 9) забезпечення працівникам державних гарантій у сфері праці; 10) 

гарантування працівникам своєчасної та в повному розмірі виплати 

заробітної плати, що забезпечує достатній життєвий рівень; 11) створення 

належних, безпечних і здорових умов праці та відпочинку; 12) створення 

працівникам рівних можливостей щодо їх професійного зростання, 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації; 13) забезпечення 

права працівників на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

14) гарантування права на розв’язання індивідуальних і колективних 

трудових спорів, у тому числі забезпечення права працівників на страйк; 15) 

забезпечення судового захисту трудових прав, честі та гідності учасників 

трудових відносин; 16) здійснення нагляду і контролю за дотриманням 

трудового законодавства; 17) сприяння веденню колективних переговорів з 

метою укладання колективних договорів і угод; 18) захисту від незаконного 

звільнення; 19) забезпечення права працівників на участь в управлінні 

юридичною особою - роботодавцем у порядку і на умовах, визначених 

законодавством, колективним договором, колективною угодою, статутом 

юридичної особи
31

. 

У чинному КЗпП України немає окремої норми про основні принципи 

правового регулювання трудових відносин. 

 

4. Функції трудового права України 

 

Нині в загальній теорії права немає єдності поглядів щодо питання 

про функції права. Численні позиції зводяться до того, що під функцією 

права розуміють або соціальне призначення права, або напрям правового 

впливу на суспільні відносини, або те й інше разом
32

. Функції трудового 

права – це основні напрями впливу його норм на поведінку (свідомість, 

волю) людей в процесі праці для досягнення цілей і завдань трудового 

законодавства
33

. 

Праву притаманні певні функції, які за різними критеріями 

поділяються на декілька видів (груп). Розрізняють, наприклад, соціальні 

функції права і спеціально-юридичні функції. 

Перші забезпечують взаємодію права та інших соціальних явищ як 

єдності форми і змісту (соціальна, економічна, політична, культурна, 

управлінська тощо), а другі – владно-правовий вплив на суспільні 

відносини. І в другому випадку називають регулятивну і охоронну функції 

                                                        
31

 Проект Трудового кодексу України № 2902 від 22.04.2013 (доопрацьований станом на 

27.08.2013) 114 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=46746&pf35401=272086 
32

 Теория государства и права : Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М. : Юристъ, 1999. – С. 

252. 
33

 Болотина Н.Б. Трудовое право Украины : Учебник. – К. : Викар, 2003. – С. 86. 
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права
34

. Соціальні функції права – не єдині напрями його впливу на 

суспільні відносини. Розрізняють ще й спеціально-юридичні функції. Для 

трудового права можна виділити свої, специфічні, напрями владно-

правового впливу на суспільні відносини, що складають його предмет. 

Оскільки трудове право є однією з галузей (складових) системи права, 

то цілком очевидно, що йому притаманні всі ті ж самі загальноправові 

функції, що й праву в цілому. 

У літературі серед функцій трудового права виділяють виробничу і 

захисну
35

, економічну, соціальну, політичну, ідеологічну (виховну)
36

. 

П.Д. Пилипенко вважає, що трудове право виконує соціальну функцію, а 

також спеціально-юридичні функції, до яких автор відносить захисну, 

виробничу і виховну
37

. Соціальна функція, на думку Н.Б. Болотіної, 

реалізується за трьома напрямками: соціальний захист працівника; 

соціальний захист роботодавця; забезпечення соціального партнерства між 

найманими працівниками і роботодавцями
38

. В.С. Венедіктов виділяє 

чотири основні функції трудового права: соціальну, захисну (регулятивну), 

виробничу (регулятивну), виховну
39

. 

В.І. Щербина виділяє таку систему функцій трудового права: 

1) загально-юридичні функції трудового права: а) регулятивна; б) охоронна; 

2) галузеві функції трудового права: а) виробнича і захисна – під функції 

регулятивної; б) запобіжна (профілактична), відновна (компенсаційна), 

каральна – під функції охоронної; 3) основні суспільні функції трудового 

права: а) економічна; б) соціальна; в) психологічна; г) виховна; 

д) управлінська
40

.  

Отже, серед основних функцій трудового права можна виділити 

загально правові функції, властиві багатьом іншим галузям – регулятивну та 

охоронну. Регулятивна функція трудового права відображає основне 

призначення права – врегульовувати суспільні відносини, встановлюючи 

межі належної та допустимої поведінки їх учасників. Регулятивна функція 

трудового права спрямована на те, щоб забезпечити нормальну організацію 

трудових відносин, їх статику та динаміку, що відповідає вимогам 

об’єктивним законів суспільного розвитку. Варто наголосити, що трудове 

законодавство повинно відповідати взаємовиключним вимогам. З однієї 

                                                        
34 Теорія держави і права. – К., 1995. – С. 97. 
35

 Иванов С.А., Лившиц Р.З., Орловский Ю.П. Советское трудовое права: вопросы теории. – 

М. : Наука, 1978. – С. 27 
36

 Советское трудовое право / Под ред. Пашкова А.С., Сминова О.В. – М. : Юрид. лит., 1988. 

– С. 50-56. 
37

 Трудове право України : Курс лекцій для студентів / За ред. П.Д. Пилипенка. – Л.: Вид-во 

Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 2002. – С. 18-21. 
38
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Симферополь : ДОЛЯ, 2004. – С. 29. 
40

 Щербина В.І. Основні функції трудового права в умовах ринкових відносин : Монографія. 

– Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2005. – С. 55. 
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сторони, воно повинно бути стабільним, оскільки відсутність стабільності 

знижує ефективність закону. А з іншої сторони, воно повинно бути 

динамічним, тонко вловлювати зміни в соціально-економічному житті 

суспільства. З переходом від адміністративно-командної до ринкової 

економіки підвищився вплив локальної правотворчості на регулювання 

трудових відносин. Так, в централізованому порядку встановлюються 

мінімальні обов’язкові стандарти в сфері праці, а підвищення їх рівня 

знаходиться в сфері локального (договірного) регулювання праці
41

.  

Виділені вище дві похідні функції від регулятивної – виробнича і 

захисна – відображають два основні напрямки правового регулювання 

трудових відносин. Виробнича функція трудового права значно змінилася в 

сучасних умовах. Від традиційного її розуміння як функції, що 

забезпечувала виробництво, належну продуктивність праці і суворе 

дотримання правил трудової дисципліни, вона переросла у функцію захисту 

інтересів власників-підприємців, тобто роботодавців.  

Трудове право, незважаючи на його соціальну природу, не може не 

захищати інтереси другої сторони у трудових відносинах. Бо інакше воно 

або ж вступить у колізію з іншим законодавством, у першу чергу з 

законодавством про власність і про підприємництво, або ті ж самі власники-

роботодавці змушені будуть ігнорувати трудове законодавство і шукати 

інших правових шляхів для використання робочої сили поза тими, що 

передбачені цим законодавством. 

Виробнича функція трудового права спрямована також на охорону 

права власності роботодавців, на захист їхніх інтересів як власників майна. 

Якщо захисна функція забезпечує, наприклад, обмеження утримань із 

заробітної плати працівників, то виробнича, напевне, повинна гарантувати 

роботодавцю можливості стягнути повністю збитки, завдані в результаті 

заподіяння шкоди працівником, що перебуває у трудових відносинах. 

Змінюються також і шляхи забезпечення належного стану трудової 

дисципліни в сучасних умовах. Якщо раніше у цій сфері переваги 

надавалися каральним методам, посиленню відповідальності за порушення 

правил внутрішнього трудового розпорядку, то тепер виробнича функція 

має бути спрямована на розширення і вдосконалення заохочувальних 

методів для стимулювання, в першу чергу матеріального, тих, хто сумлінно 

працює і не порушує трудових обов’язків. 

Захисна функція трудового права як спеціально-юридична функція 

спрямована на охорону трудових прав та інтересів одного з безпосередніх 

учасників трудових правовідносин – працівника, – із урахуванням його 

більш слабкого (передусім в організаційному та матеріальному значенні), 

підпорядкованого становища у відносинах із роботодавцем. Правда, не 

можна вважати, що цим і вичерпується захисна функція трудового права. 
                                                        

41
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Воно покликане охороняти також інтереси інших учасників трудових та 

тісно пов’язаних з ними відносин. Але передусім ця функція забезпечує 

охорону інтересів найманих працівників, які змушені через об’єктивні 

обставини продавати свою робочу силу та піддаватися експлуатації з боку 

роботодавців. 

Захисна функція трудового права виявляється ще й в тому, що трудове 

право створює рівні можливості для реалізації громадянами своєї здатності 

працювати, встановлюючи єдині правила щодо умов праці на підприємствах 

різних форм власності. Обмежуючи ступінь експлуатації і закріплюючи 

мінімальний рівень гарантій оплати праці, відпочинку, соціального 

забезпечення тощо, трудове право гарантує особі можливості відчути себе 

повноправним громадянином своєї держави. 

Таким чином, виробнича функція виражає спрямованість трудового 

права на забезпечення інтересів роботодавця, а захисна – на забезпечення 

інтересів працівників. Ці функції, перебуваючи у відомій єдності, 

розгортаючись у правовому регулюванні трудових відносин, являють собою 

відображення досягнутого у суспільстві компромісного узгодження за 

допомогою права багато в чому протилежних інтересів сторін відносин 

найманої праці.  

Охоронна функція властива будь-якій галузі права. Не всі соціальні 

норми, здатні врегульовувати суспільні відносини, є правом. Система норм 

є правом є лише тоді, коли передбачає не тільки позитивне правове 

регулювання суспільних відносин за допомогою регулятивних норм, але і 

встановлює у так званих охоронних нормах правові наслідки (насамперед 

примусово-правового характеру) невідповідності фактичної поведінки 

суб’єктів суспільних відносин вимогам регулятивних норм права, 

невідповідності фактичного розвитку суспільних відносин їх належній 

правовій моделі.  Охоронна функція трудового права полягає саме в тому, 

що існує низка нормативних масивів, правових інститутів, які містять 

охоронні норми трудового права. Ці норми, на відміну від регулятивних, не 

регулюють безпосередньо суспільні відносини найманої праці. Вони 

розраховані на випадки, коли регулятивні норми трудового права не 

реалізуються внаслідок правопорушень, об’єктивно протиправних діянь або 

ж інших правових аномалій, передбачених гіпотезами охоронних норм. На 

основі охоронних норм та на підставі передбачених ними юридичних фактів 

– правопорушень або інших правових аномалій – виникають охоронні 

трудові правовідносини, змістом яких є права і обов’язки сторін стосовно 

застосування і зазнання заходів трудо-правового примусу. Ці заходи, у свою 

чергу, спрямовані на попередження, усунення та подолання негативних 

наслідків нереалізації регулятивних норм, осуд та покарання винних осіб. 

Заходи трудо-правового примусу за ознаками їх цільового призначення, 

підстав застосування та змісту поділяються на запобіжні заходи (запобіжна 

або профілактична підфункція охоронної функції), заходи захисту (відновна 
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або компенсаційна підфункція), заходи відповідальності (каральна 

підфункція).  

Таким чином, охоронна функція забезпечує здійснення регулятивної 

функції. Охоронна функція є уособленням такої атрибутивної ознаки 

правового регулювання трудових відносин, як забезпеченість регулювання 

правовим примусом.  

І, нарешті, суспільні функції відображають вплив трудового права на 

суміжні сфери суспільного буття. Так, економічна функція забезпечує 

можливість належного поєднання засобів виробництва і робочої сили. 

Забезпечення трудовим правом належного рівня організації, продуктивності 

праці, дисципліни праці має позитивний вплив на продуктивність і 

загальний стан національної економіки та економічних відносин. Соціальна 

функція трудового права полягає передусім в узгодженні інтересів різних 

соціальних верств населення та інших соціальних утворень (найманих 

працівників, власників засобів виробництва, держави, інших суспільних 

груп та інститутів та суспільства в цілому). Психологічна, ідеологічна та 

виховна функції трудового права, які багато в чому схожі, полягають у 

позитивному впливі правового регулювання трудових відносин на 

свідомість особи та її окремі елементи (наприклад, правосвідомість). Зміст 

цих функцій можна представити як утвердження позитивних настроїв, ідей 

та інших елементів правосвідомості, забезпечення високої правової 

культури учасників суспільно-трудових відносин, формування суспільно 

корисних поведінкових установок. Управлінська функція трудового права 

полягає в тому, що його норми є регуляторами та одночасно засобами 

здійснення управління у сфері праці на різних рівнях – від державного 

управління у сфері праці та трудових відносин і до кадрової управлінської 

діяльності на конкретному підприємстві. Трохи інший вимір управлінської 

функції трудового права являє собою те, що спеціальні норми трудового 

права регулюють так звані службово-трудові відносини, тобто трудові 

відносини осіб, залучених до державного та муніципального управління 

(державні службовці, службові особи органів місцевого самоврядування), 

здійснення інших організаційно-владних повноважень (працівники ОВС, 

прокуратури, інших правоохоронних органів) тощо. 

 

 

 

ТЕМА № 2 

ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

ПЛАН : 

1. Поняття та види джерел трудового права, внутрішні та зовнішні 

джерела трудового права 



 25 

2. Сфера дії норм трудового права 

3. Єдність та диференціація правового регулювання праці 

 

1. Поняття та види джерел трудового права, внутрішні та 

зовнішні джерела трудового права 

 

Трудове право України регулюючи трудові і тісно пов’язані з 

ними трудові відносини є сукупністю правових норм. Зовні ці норми 

мають певну форму (закон, декрет, указ, постанова тощо), яка 

визначається терміном «джерело права». Джерело трудового права 

необхідно розглядати як наслідок нормотворчої діяльності 

компетентних органів держави або уповноважених нею інших 

суб’єктів права. До них відносяться: Верховна Рада України, 

Президент України, Кабінет Міністрів України, окремі міністерства і 

відомства, підприємства, установи, організації. Способи прийняття 

норм права і форми їх вираження залежать від компетенції суб’єктів, 

уповноважених на їх створення. Тому, під джерелами трудового 

права України слід розуміти форму вираження норм трудового 

права, які приймаються чи санкціонуються компетентними 

органами. 

Джерела трудового права різноманітні за своїм складом і 

змістом. Класифікувати їх на види можна за різними підставами. 

Так, за походженням джерела трудового права України можна 

підрозділити на акти національного законодавства та міжнародні 

договори. 

Непересічне значення в умовах інтеграції України у світове 

співтовариство та правового регулювання праці в глобальній 

економічній системі мають міжнародно-правові акти. Набуття 

Україною членства у міжнародних організаціях вимагає від нашої 

держави зусиль щодо уніфікації та вдосконалення чинного 

законодавства, приведення його до світових стандартів із 

одночасним збереженням найбільш більш прогресивних норм 

трудового права направлених на захист інтересів працівників. Згідно 

із Законом України від 10 грудня 19991 року «Про дію міжнародних 

договорів на території України», укладені і належним чином 

ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід’ємну  

частину національного законодавства України і застосовуються в 

порядку, передбаченому для норм національного законодавства. 

Стаття 19 Закону України від 29 червня 2004 року «Про міжнародні 

договори України» визначає порядок дії міжнародних договорів 
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України на території України. Чинні міжнародні договори України, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства і застосовується у порядку, 

передбаченому для норм національного законодавства. Якщо 

міжнародним договором України, який набрав чинності в 

установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені у відповідному акті законодавства України, то 

застосовуються правила міжнародного договору. 

Україною ратифіковано переважну більшість конвенцій МОП, 

які мають основоположне значення для запровадження до 

національного трудового законодавства міжнародних норм і 

стандартів у сфері правового регулювання праці. Серед них можна 

назвати такі: Конвенція про встановлення мінімальної заробітної 

плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються № 131. 

Прийнята на 54-й сесії Генеральної конференції Міжнародної 

організації праці 22 червня 1970 р. Конвенцію ратифіковано 

Законом України № 2997-ІV від 19.10.2005 р.; Конвенція про 

застосування принципів права на організацію і на ведення 

колективних переговорів № 98. Прийнята на 32-й сесії Генеральної 

конференції Міжнародної організації праці 01 липня 1949 року. 

Ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР 

14.09.1956 р.; Конвенція про захист прав представників працівників 

на підприємстві та можливості, що їм надаються № 135. Прийнята 

на 56-й сесії. Генеральної конференції Міжнародної організації 

праці 23 червня 1971 р. Конвенцію ратифіковано Законом України 

№ 798-ІV від 15.05.2003 р.; Конвенція про оплачувані відпустки № 

132. Прийнята на 54-й сесії Генеральної конференції Міжнародної 

організації праці 24 червня 1970 р. Конвенцію ратифіковано 

Законом України № 2481-ІІІ від 25.05.2001 р.; Конвенція про 

оплачувані учбові відпустки № 140. Прийнята на 59-й сесії 

Генеральної конференції Міжнародної організації праці 24 червня 

1974 р. Конвенцію ратифіковано Законом України № 174-ІV від 

26.09.2002 р.; Конвенція про припинення трудових відносин з 

ініціативи підприємця № 158. Прийнята на 68-й сесії Генеральної 

конференції Міжнародної організації праці 22 червня 1982 року. 

Ратифіковано постановою  Верховної Ради України від 04.02.1994 р. 

№ 3933-ХІІ; Конвенція про скасування примусової праці № 105. 

Прийнята на 40-й сесії Генеральної конференції Міжнародної 

організації праці 25 червня 1957 р. Конвенцію ратифіковано 

Законом України № 2021-ІІІ від 05.10.2000 та ін. 

Міжнародно-правове регулювання праці має й цілком 

практичне значення для регулювання трудових відносин в Україні. І 

якщо в радянський період ратифікація міжнародно-правових актів 
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про працю носила радше політичний характер, то тепер вона 

набуває власне юридичне значення, оскільки включається додаткові 

механізми правового впливу на трудові відносини, на які не зважити 

вже не можливо. Розглянемо для прикладу ряд міжнародних норм, 

через які чітко викристалізовується такий важливий аспект 

правового регулювання праці як забезпечення свободи праці. 

Відповідно до ст. 2 Декларації соціального прогресу і розвитку, 

прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 11 грудня 1969 року, 

соціальний прогрес і розвиток ґрунтуються на повазі до гідності і 

цінності людської особистості і забезпечують розвиток прав людини 

і соціальної справедливості, що вимагає термінової і остаточної 

ліквідації усіх форм нерівності, експлуатації окремих осіб. Стаття 6 

Декларації наголошує на тому, що використання власності, у тому 

числі й на засоби виробництва, не може супроводжуватись будь-

якими формами експлуатації людини, а повинно створювати умови, 

які забезпечують дійсну рівність людей. Конвенція МОП № 29 про 

примусову чи обов’язкову працю 1930 Р., визначає примусову 

працю як будь-яку роботу чи службу, що вимагається від будь-якої 

особи під загрозою якого-небудь покарання, для якої ця особа не 

запропонувала добровільно своїх послуг. Підп. «а» п. 3 ст. 8 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, прийнятого 

Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р., і ратифікованого 

Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VІІІ від 

19 жовтня 1973 року, передбачає, що ніхто не повинен 

примушуватися до примусової або обов’язкової праці. Стаття 1 

Конвенції МОП № 105 про скасування примусової праці 1957 р. 

зобов’язує кожного члена Міжнародної організації праці, який 

ратифікую цю Конвенцію, скасувати примусову або обов’язкову 

працю і не вдаватися до будь-якої її форми: а) як засобу політичного 

впливу чи виховання або як засобу покарання за наявність чи за 

висловлювання політичних поглядів, чи ідеологічних переконань, 

протилежних усталеній політичній, соціальній чи економічній 

системі; б) як метод мобілізації і використання робочої сили для 

потреб економічного розвитку; в) як засіб підтримання трудової 

дисципліни; г) як засіб покарання за участь у страйках; д) як засіб 

дискримінації за ознаками расової, соціальної і національної 

приналежності чи віросповідання. Таким чином, примусова праця в 

Україні може бути застосована тільки за виключних обставин і 

тільки у випадках, передбачених законом. Такі обставини досить 

широко визначені ч. 3 ст. 43 Конституції України та ч. 2 ст. 33 КзпП 

України. 

Крім того, необхідно зазначити, що Україна є учасником 

багатосторонніх та двосторонніх угод, які містять положення щодо 
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правового регулювання праці та соціального захисту працівників-

мігрантів. Так, 15 квітня 1994 р. між країнами Співдружності 

Незалежних Держав укладено Угоду про співробітництва в галузі 

трудової міграції та соціального захисту трудівників-мігрантів. А 7 

березня 1997 р. укладено Угоду  між Урядом України та Урядом 

Словацької Республіки про взаємне працевлаштування громадян. 

Найбільш суттєве значення для регулювання трудових 

відносин має поділ джерел трудового права за юридичною силою 

актів. За юридичною силою, яка виражає верховенство закону, 

нормативні акти трудового права підрозділяються на закони та 

підзаконні нормативно-правові акти. За своїм значенням всі закони 

підрозділяються на конституційні, кодифіковані і поточні. 

Найвищою юридичною силою по відношенню до всіх інших законів 

наділяється Конституція України (Основний Закон). 

Конституція України є джерелом трудового права, оскільки 

вона встановлює основні соціально-економічні та трудові права 

громадян, виступає законодавчою базою для розвитку трудового 

законодавства та встановлює основні напрямки розвитку нашого 

суспільства. На її основі формується і визначається сутність та зміст 

норм трудового права України. Конституція України як джерело 

трудового права України в сучасних умовах має непересічне 

значення. В ній закріплюються основи для правового регулювання 

праці та система гарантій поважного становлення до людини-праці. 

Вирішуючи проблеми захисту інтересів людини праці в новому 

трудовому законодавстві, необхідно керуватись положеннями ст. 3 

Конституції України про визнання людини найвищою соціальною 

цінністю. Саме у цьому полягає сутність захисної функції трудового 

права, яка випливає із конституційного обов’язку держави 

утверджувати і забезпечувати права і свободи людини. І якщо 

роботодавцем може виступати як фізична, так і юридична особа, то 

працівником – тільки людина. Держава відповідно до 

конституційних норм стосовно працівника бере на себе ряд 

обов’язків. По-перше, це забезпечення правового заступництва і 

підтримки працівника взаєминах із роботодавцем. По-друге, 

гарантування правового захисту працівника від свавілля 

роботодавця діяльністю державних органів та громадських 

організацій. По-третє, усунення протиріч між інтересами працівника 

і роботодавця через їхню співпрацю. По-четверте, забезпечення 

нормами трудового права інтересів виробництва тільки до тієї міри, 

якою це забезпечує права і законні інтереси працівників. 

Захисний характер трудового права України є вираженням 

його соціальної сутності. Формування змісту норм трудового права, 

які закріплюються у трудовому законодавстві України, починаються 
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саме з Конституції. Саме конституційні норми визначають майбутні 

властивості норм трудового права. Наведемо ряд таких 

конституційних норм: забезпечення свободи праці (ч. 1 і 3 ст. 43); 

забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці (ч. 4 і 5 ст. 

43); забезпечення гарантованої винагороди за працю (ч. 4 і 6 ст. 43); 

обмеження свавілля роботодавця (ч. 5 ст. 43, 44); забезпечення 

всебічного розвитку особистості працівника, у тому числі шляхом 

обмеження тривалості робочого часу та гарантування часу 

відпочинку (ст. 23, 45); забезпечення рівності чоловіка і жінки в 

трудових відносинах (ч. 3 ст. 24); забезпечення поваги до гідності 

особи (ч. 1 ст. 28); гарантування невтручання в особисте та сімейне 

життя (ст. 32); гарантування свободи асоціацій працівників (ст. 36); 

та ін. Таким чином, безумовною правовою основою для розробки 

норм трудового права, сутністю і змістом яких є захист працівників, 

є норми Конституції України. 

Розвиток закріплених Конституцією України основних 

напрямків правового регулювання праці здійснюється за допомогою 

кодифікованих і поточних законів. Основним кодифікованим 

нормативно-правовим актом, що регулює трудові та тісно пов’язані 

з ними відносини є Кодекс Законів про працю України, 

затверджений Законом Української РСР № 322-VІІІ від 10 грудня 

1971 року та набув чинності з 01 червня 1972. 

Кодифіковані закони про працю – це єдиний юридично та 

логічно цільний внутрішньо узгоджений законодавчий акт, який 

визначає юридичні особливості трудового права  та його основні 

інститути. 

За час чинності Кодексу законів про працю України до нього 

внесено десятки змін і доповнень. Особливо активно внесення змін 

до Кодексу відбувалося після набуття Україною незалежності та 

прийняття у 1996 році Конституції України. Безумовно, на часі 

прийняття нового кодифікованого нормативно-правового акту, який 

регулюватиме трудові та тісно пов’язані з ними відносини. Точиться 

наукова дискусія про назву цього акту. Пропонується різні його 

назви: Кодекс праці, Кодекс законів про працю, Трудовий кодекс та 

ін. У Верховній Раді України знаходиться законопроект за № 1108 з 

назвою Трудовий кодекс України. Суб’єктом законодавчої 

ініціативи щодо прийняття такого акту виступив Кабінет Міністрів 

України. 

Характерною ознакою трудового законодавства України є 

наявність поряд з кодифікованими законами про працю достатньо 

великої кількості поточних законів, які регулюють різні аспекти 

трудових відносин чи інші групи відносин, що входять до предмету 

трудового права. До таких можна віднести Закони України «Про 
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колективні договори і угоди», «Про оплату праці», «Про відпустки», 

«Про охорону праці» та ін. Проте є й закони, які мають комплексний 

характер, регулюють різні за характером відносини, але містять 

норми трудового права. Такими є, наприклад, Закони України «Про 

вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 

залізничний транспорт» та ін. 

Крім того, трудові та тісно пов’язані з ними відносини 

регулюються нормативно-правовими актами органів державної 

виконавчої влади різних рівнів: указами Президента України 

нормативного характеру (наприклад, Указ Президента України від 

26 квітня 1995 року № 334/95 «Про затвердження на території 

України регіональних графіків початку робочого дня»); постановами 

Кабінету Міністрів України нормативного характеру (наприклад, 

Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого1995 року № 

100); нормативними актами міністерств і відомств (наприклад, 

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв 

автотранспортних засобів, затверджено наказом Міністерства 

транспорту України від 17 січня 2002 року). 

До теперішнього часу правове регулювання праці 

здійснюється значною кількістю нормативно-правових актів різного 

рівня прийнятих органами і громадськими організаціями 

колишнього Союзу РСР та Української РСР. Постановою Верховної 

Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ «Про порядок 

тимчасової дії на території України окремих актів законодавства 

Союзу РСР», встановлено, що до прийняття відповідних актів 

законодавства України на території республіки застосовуються акти 

законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані 

законодавством України, за умови, що вони не суперечать 

Конституції і законам України. Чинними до теперішнього в частині, 

яка не суперечить Конституції і законам України є норми Указу 

Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 року № 311-ІХ 

«Про умови праці тимчасових робітників і службовців», Постанова 

Секретаріату ВЦРПС від 02 квітня 1954 року «Про чергування на 

підприємствах і в установах» та ін. Відповідно до ст. 3 Закону 

України від 12 вересня 1991 року «Про правонаступництво 

України», закони Української РСР та інші акти, ухвалені Верховною 

Радою Української РСР, діють на території України, оскільки вони 

не суперечать законам України, ухваленим після проголошення 

незалежності України. Так, чинними до тепер є п. 16 і 17 постанови 

Раднаркому УРСР від 04 червня 1933 року «Про сполучення посад 

та службу родичів в установах, підприємствах та організаціях 

усуспільненого сектора». 
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Характерною ознакою джерел трудового права України є 

наявність поряд з централізованим правовим регулюванням 

локального правового регулювання. Локальні нормативні акти 

(колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку 

та ін.) приймаються на підприємствах, установах, організаціях для 

вирішення питань правового регулювання трудових та тісно 

пов’язаних з ними відносин. Головною особливістю локальних 

нормативних актів є те, що їх творцями і адресатами є трудові 

колективи підприємств, установ, організацій. Вони приймаються або 

безпосередньо трудовим колективом, або роботодавцем і 

представницькими органами трудящих, або власне самим 

роботодавцем. Зовнішньою формою вираження таких актів є 

нормативні договори, правила, положення, інструкції. Вказані 

нормативні акти займають найнижчу сходинку в ієрархії джерел 

трудового права, виражаючи децентралізацію в правовому 

регулюванні трудових відносин. Вони конкретизують і доповнюють 

акти, які прийняті в централізованому порядку, з урахуванням 

специфіки конкретного виробництва, в межах визначених 

законодавством. 

Характеристика локальних нормативно-правових актів буде не 

повною, якщо не розглянути питання про відмежування цих актів 

від правових актів з організації праці працівників. На відміну від 

актів з організації трудової діяльності працівників, локальні 

нормативні акти мають нормативне значення і містять норми 

трудового права. Акти роботодавця, які встановлюють норми, які 

встановлюють норми, що визначають спільний порядок трудової 

діяльності та розраховані на невизначене коло осіб, можна вважати 

нормативними. А от акти роботодавця, які стосуються конкретного 

робочого місця чи конкретної посади (посадова інструкція, 

інструкція про порядок виконання робіт тощо) не є нормативними, 

бо у зазначених актів відсутня головна ознака нормативно-

правового акту – його поширення на невизначене коло осіб. Такі 

акти конкретизують, формалізують трудову функцію працівника. І в 

цьому їх головне юридичне значення. 

Колосальне значення для правильного застосування норм 

трудового права має судова практика. До теперішнього часу серед 

учених і практиків точиться гостра дискусія щодо визнання судової 

практики одним із джерел права. З означеною вище проблемою 

корелюється й інша – це проблема тлумачення правових приписів та 

визначення суб’єктів уповноважених на офіційне тлумачення норм 

трудового права. Тлумачення норм права – це інтелектуальна 

вольова діяльність із з’ясування і роз’яснення змісту і смислу норм 

права. Тому значення актів Верховного і Конституційного суду в 
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нинішніх умовах важко переоцінити. В оцінці значення актів цих 

судових інстанцій ми дотримуємось позиції, що суди можуть лише 

долати прогалини в кожному конкретному спорі, виробляти певну 

судову практику – правові положення. Але акти тлумачення права, 

прийняті Верховним чи Конституційним судом, ніяк не можна 

розцінювати як результат правотворчості, а таким чином і 

джерелами права. Підстави для такого твердження містить і чинне 

законодавство України. Так, згідно з ч. 2 ст. 147 Конституції 

України Конституційний Суд України вирішує питання про 

відповідність законів та інших правових актів Конституції України і 

дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. 

Таким чином, джерела трудового права України це форма 

вираження норм трудового права, які приймаються чи 

санкціонуються компетентними органами.  

Найбільш суттєве значення для регулювання трудових 

відносин має поділ джерел трудового права за юридичною силою 

актів. За юридичною силою, яка виражає верховенство закону, 

нормативні акти трудового права підрозділяються на закони та 

підзаконні нормативно-правові акти. За своїм значенням всі закони 

підрозділяються на конституційні, кодифіковані і поточні. 

Найвищою юридичною силою по відношенню до всіх інших законів 

наділяється Конституція України (Основний Закон). 

Особливості джерел трудового права полягають: в великому 

масиві джерел трудового права як результату діяльності різних 

державних органів (Верховна Рада України, Президент України, 

Кабінет Міністрів України та ін.); в наявності нормативних актів, що 

приймаються в централізованому і децентралізованому порядку 

(загальне і спеціальне законодавство); в особливому значенні актів 

локальної нормотворчості; в активної участі профспілок і трудових 

колективів у нормотворчості (результат участі: тарифні угоди, 

правила внутрішнього трудового розпорядку, колективні договори і 

т.ін.); в наявності чинних нормативних актів колишніх СРСР та 

УРСР; в ознаки ієрархічності, тобто відповідність підзаконних 

нормативних актів Конституції та іншим законам України. 

 

2. Дія нормативних актів у часі, у просторі й за колом осіб 

Відміна чинних правових актів (повна чи часткова) наступає у 

зв’язку з прийняттям нових або внесенням змін у чинне 

законодавство. Якщо нормативний акт офіційно не відмінений, але 

суперечить прийнятим, то перший втрачає силу повністю або 

частково. Нормативні акти про працю щодо погіршення умов праці 

зворотної сили не мають. Дію нормативних актів можна розглядати 

у просторі, у часі та за колом осіб. 
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У просторі: сфера дії того чи іншого нормативного акта 

визначається суб’єктом, яким прийнято цей акт. Закони України, 

Укази Президента України, постанови і розпорядження Кабінету 

Міністрів України, нормативні акти міністерств і відомств 

поширюють свою дію на всю територію України. Окрім того, орган, 

що видав нормативно-правовий акт, може обмежити сферу його дії 

(наприклад, в окремих регіонах встановлюються районних 

коефіцієнти). 

Чинність нормативно-правових актів у просторі – це 

поширення їх юридичного впливу на всю територію держави або 

окрему її частину. У зв’язку з цим слід враховувати, що: 

- нормативні акти вищих представницьких та виконавчих 

органів влади діють на всій території держави або окремого регіону 

(якщо приймаються цільово), місцевих – в межах відповідного 

адміністративного утворення, підприємства, установи, організації; 

- якщо в межах регіону діють нормативні акти різної 

юридичної сили і між ними виникають колізії, то діє кат з вищою 

юридичною силою, за умови рівності (закон – закон, постанова - 

постанова) – той, який прийнятий пізніше; 

- дія деяких нормативно-правових актів України може 

поширюватися за межі її території (міжнародні договори, 

консульські угоди). 

Дія нормативно-правового акту у часі – це початок та 

припинення його юридичної сили. Дія у часі починається з моменту 

набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним 

чинності. Тобто до події юридичного факту застосовується той 

закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони 

настали або мали місце. Правовий акт обмежений періодом дії, 

протягом якого він має юридичну силу. Нормативно-правові акти 

набирають чинності: 

- з часу, зазначеного в самому нормативному акті; 

- з часу прийняття чи підписання (як правило, зазначається в 

правовому акті); 

- з часу опублікування нормативно-правового акта; 

- у 10-денний термін з моменту опублікування (у змісті не 

зазначено час вступу в силу); 

- з часу отримання адресатом (властиве відомчим 

нормативним актам). 

Так, у часі закон набирає чинності після 10 днів з дня його 

офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим 

законом, але не раніше дня його опублікування. Укази і 

розпорядження Президента набирають чинності через 10 днів з дня 

їх офіційного оприлюднення, але не раніше дня їх опублікування в 
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офіційному виданні («Офіційний вісник України», «Президентський 

вісник», «Урядовий кур’єр», «Офіційний вісник Президента 

України»), якщо інше не встановлено в самому указі. Укази і 

розпорядження, які не підлягають опублікуванню, набирають 

чинності з моменту одержання їх державними або іншими органами, 

якщо інше не встановлено в самому указі чи розпорядженні. У 

постановах Кабінету Міністрів України нормативного характеру має 

бути вказаний строк введення їх у дію. Якщо строк введення в дію 

не вказаний, то вони набирають чинності, як правило, з моменту їх 

прийняття. Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають 

чинності з моменту їх прийняття і опублікуванні у Зібранні постанов 

КМ України не підлягають. Президент України Указом від 10 червня 

1997 р. визначив порядок офіційного оприлюднення нормативно-

правових актів та набрання ними чинності. Закони України, укази 

Президента та постанови Кабінету Міністрів України не пізніше як у 

15-денний строк після їх прийняття і підписання підлягають 

оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих 

виданнях.  

Акти міністерств і відомств України набувають чинності через 

10 днів після їх державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, 

якщо в них не зазначений пізніший строк. 

За колом осіб: поширюється на всіх осіб, що перебувають на 

території України – громадян України, юридичних осіб, 

територіальні громади, іноземних громадян та ін. Для нормативних 

актів за колом осіб, які підпадають під їх вплив, означає, що: 

- на підставі цього акта у таких осіб виникають права і 

обов’язки4 

- громадяни України зобов’язані виконувати приписи 

нормативно-правових актів і поза межами держави; 

- окремі нормативно-правові акти розраховані на вузьке коло 

суб’єктів (інваліди, неповнолітні, іноземці та ін.); 

- особи, які перебувають на території іншої держави і наділені 

дипломатичним, консульським імунітетом, користуються особистою 

недоторканістю. Вони звільняються від юрисдикції держави 

перебування у питаннях, пов’язаних з їх службовою діяльністю. 

Таким чином, дію нормативних актів можна розглядати у 

просторі, у часі та за колом осіб. У просторі: сфера дії того чи 

іншого нормативного акта визначається суб’єктом, яким прийнято 

цей акт. Чинність нормативно-правових актів у просторі – це 

поширення їх юридичного впливу на всю територію держави або 

окрему її частину. Дія нормативно-правового акту у часі – це 

початок та припинення його юридичної сили. Дія у часі починається 

з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою 
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ним чинності. Тобто до події юридичного факту застосовується той 

закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони 

настали або мали місце. Правовий акт обмежений періодом дії, 

протягом якого він має юридичну силу. За колом осіб: поширюється 

на всіх осіб, що перебувають на території України – громадян 

України, юридичних осіб, територіальні громади, іноземних 

громадян та ін. 

 

3. Єдність і диференціація норм трудового законодавства 

Єдність і диференціація правового регулювання праці 

зумовлюються поділом законодавства про працю на загальне та 

спеціальне. 

Єдність проявляється в загальних нормах, що поширюються 

на всіх працівників та роботодавців на всіх підприємствах 

незалежно від форми власності на всій території держави. 

Єдність реалізується в уніфікації законодавства. 

Уніфікація норм трудового законодавства – це встановлення 

однакового правового регулювання праці працівників однорідних 

професій і спеціальностей у разі відсутності суттєвої відмінності в 

умовах праці (наприклад, електрик, слюсар, бухгалтер та ін.). 

Здійснюється уніфікація законодавства, наприклад, усунення різниці 

в оплаті однакової праці працівників однорідних професій і 

спеціальностей різних підприємств. 

Диференціація визначається шляхом встановлення пільг, 

переваг або певних обмежень для працівників. 

Фактори диференціації можуть бути як об’єктивного (важкі, 

шкідливі й особливо шкідливі умови праці), так і суб’єктивного 

(введення спеціальних норм в силу фізіологічних особливостей 

організму, наприклад, жінки, зокрема вагітні та ті, які мають 

малолітніх дітей, неповнолітні, особи зі зниженою працездатністю) 

характеру. 

Диференціація правового регулювання праці полягає в тому, 

що спеціальними нормами або окремими нормативними актами чи 

їх частинами: 

- конкретизуються загальні норми з урахуванням особливостей 

виробництва, місця знаходження підприємств (норми з охорони 

праці, введення підсумованого обліку робочого часу і т. ін.); 

- встановлюються пільги, тобто підвищується рівень 

соціальних гарантій для осіб, які працюють у важких і шкідливих 

умовах праці, для деяких категорій працівників: жінок, 

неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю; 

- встановлюються особливі, більш суворі, заходи 

дисциплінарної і матеріальної відповідальності тощо. 
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Диференціація норм трудового законодавства – це 

конкретизація єдиних положень, що стосуються умов праці всіх 

працівників з урахуванням роботи в окремих галузях економіки, 

характеру умов праці та правового статусу окремих категорій 

працівників. 

Критерії диференціації: 

- статус суб’єктів (вік, стать, стан здоров’я, рівень освіти, 

громадянство, допуск до державної таємниці); 

- умови праці (важкі, шкідливі); 

- територіальне розміщення підприємства (райони з 

особливими природними географічними і геологічними умовами – 

(високогір’я, Крайня Північ тощо)); 

- трудовий зв'язок з підприємством (тимчасовий працівник, 

сезонний та ін.). 

Отже, диференціація трудового законодавства не тільки не 

суперечить принципам рівності та єдності, а й сприяє послідовних їх 

реалізації шляхом диференційованого, індивідуалізованого підходу 

до регулювання різноманітних правовідносин у сфері праці з 

урахуванням зазначених факторів. Це допомагає безпосередньому 

закріпленню і встановленню в трудовому законодавстві принципу 

соціальної справедливості. 

Диференціація правового регулювання праці не повинна 

приводити до дискримінації працівників, тобто має бути виключене 

обмеження прав залежне від статі, раси, національності, мови, 

соціального становища, місця проживання, релігійних переконань та 

інших обставин, не пов’язаних з діловими якостями працівників (ст. 

22 КЗпП). 

Таким чином, єдність проявляється в загальних нормах, що 

поширюються на всіх працівників та роботодавців на всіх 

підприємствах незалежно від форми власності на всій території 

держави. Єдність реалізується в уніфікації законодавства. 

Диференціація визначається шляхом встановлення пільг, переваг або 

певних обмежень для працівників. 

Фактори диференціації можуть бути як об’єктивного (важкі, 

шкідливі й особливо шкідливі умови праці), так і суб’єктивного 

(введення спеціальних норм в силу фізіологічних особливостей 

організму, наприклад, жінки, зокрема вагітні та ті, які мають 

малолітніх дітей, неповнолітні, особи зі зниженою працездатністю) 

характеру. 

Диференціація норм трудового законодавства – це 

конкретизація єдиних положень, що стосуються умов праці всіх 

працівників з урахуванням роботи в окремих галузях економіки, 



 37 

характеру умов праці та правового статусу окремих категорій 

працівників. 

 

 

 

 

ТЕМА № 3 

СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

ПЛАН 

1. Суб'єкти трудового права  

2. Працівник як суб'єкт трудового права 

3. Правовий статус роботодавця як суб’єкта трудового 

права 

4. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права 

України 

5. Профспілковий орган підприємства як суб'єкт 

трудового права України 

6. Державні органи, як суб'єкти трудового права 

України 

 

1. Суб'єкти трудового права України 

 

Суб’єкти трудового права – це учасники індивідуальних, 

колективних трудових та інших відносин, які є предметом 

трудового права і які на підставі чинного законодавства 

наділяються суб’єктивними правами та відповідними 

обов’язками. 

Види суб’єктів трудового права: працівники, роботодавці, 

трудові колективи, профспілкові організації, державні органи. 

Кожний суб’єкт має певний статус, тобто сукупність прав і 

обов’язків, (наданих йому як учаснику правовідносин), які 

дозволяють брати участь у конкретних, пов’язаних із суспільно-

трудовою діяльністю правовідносинах, які входять до предмета 

трудового права. 

 

2. Працівник як суб'єкт трудового права 

 

Відповідно до п. 11 ст. 1 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
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безробіття» найманий працівник – це фізична особа, яка працює за 

трудовим договором чи контрактом на підприємстві, установі, 

організації або у фізичної особи – роботодавця. 

З моменту, коли фізична особа уклала трудовий договір і 

приступила до виконання своєї трудової функції, вона стає 

працівником, але для цього необхідна обов’язкова умова: наявність 

трудової правоздатності і трудової дієздатності. 

Працівником як однією із сторін трудових правовідносин 

може бути тільки фізична особа (громадяни України, іноземці, особи 

без громадянства), що має здатність до праці. 

Трудова правоздатність громадян України є рівною для всіх, 

оскільки її обсяг визначається єдиною ознакою – особистою 

здатністю до праці незалежно від статі, національності, раси, 

майнового стану тощо. Трудова правоздатність наступає, як 

правило, з досягненням шістнадцятирічного віку, а в окремих 

випадках – з досягненням п’ятнадцяти чи навіть чотирнадцяти років 

(ст. 188 КЗпП України). Допускаючи в окремих випадках працю 

неповнолітніх, трудове законодавство передбачає для них такі умови 

праці, які забезпечують їм нормальний фізичний і духовний 

розвиток (додаткові заходи з охорони праці, скорочення тривалості 

робочого дня, подовжені відпустки тощо). 

Суб’єкти трудових правовідносин характеризуються також 

дієздатністю. Під дієздатністю розуміється здатність особи своїми 

діями набувати для себе права і нести відповідні обов’язки. Трудова 

дієздатність настає з того ж віку, що й трудова правоздатність. 

Оскільки трудова правоздатність і дієздатність настають одночасно з 

досягненням громадянином визначеного в законі віку, в літературі з 

трудового права прийнято говорити про трудову право дієздатність 

як про єдине поняття. Це пояснюється тим, що праця є особистою 

вольовою діяльністю особи і трудові обов’язки не можна 

здійснювати через представника. Тому трудова право дієздатність 

фізичної особи працівника наступає, як правило з рядом обмежень 

праці, з 16 років (ст. 188 КЗпП України), як виняток – з 15 або 14 

років учнів для виконання легкої роботи, яка не порушує процесу 

навчання, за згодою одного з батьків чи осіб, що його замінює. Вона 

визначається в рівній мірі однаково за всіма суб’єктами і не 

залежить від психічного стану особи. 

Обов’язок виконувати доручену роботу працівник повинен 

здійснювати особисто і не має права передоручати її виконання 

іншій особі. 

Обмеження трудової правоздатності означає обмеження в 

праві працювати за здібностями. А оскільки особиста праця, як 

правило, є джерелом існування працездатних людей, повне 
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позбавлення права працювати не допускається. Обмеження 

правоздатності може також полягати в обмеженні права 

громадянина виконувати певну роботу або займати певні посади. 

Таке обмеження встановлено в інтересах суспільства у випадках, 

коли громадянин використовує чи може використовувати заняття 

тією чи іншою діяльністю на шкоду суспільству. Так, у деяких 

випадках може обмежуватись на підставі закону чи рішення суду 

(спільна робота родичів – ст. 25
1
 КЗпП України, обмеження 

виконання певних робіт за статтю та віком – статті 174, 190 КЗпП 

України, заборона обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю – ст. 55 ККУ). 

 

3. Правовий статус роботодавця як суб’єкта трудового 

права 

 

Субєктами трудових правовідносин виступають також 

роботодавці, власники створюваних юридичних осіб, та фізичні 

особи, які надають працівникові роботу. 

Роботодавець – власник підприємства, установи, організації 

або уповноважений ним орган чи фізична особа, що перебуває в 

трудових правовідносинах з працівником, якому він надає роботу, 

на підставі трудового договору, контракту чи іншого юридичного 

факту (складу) та використовую найману працю. В більшості 

випадків роботодавцями є власники юридичних осіб. Відповідно до 

ст. 1 Закону України «Про загальнообовязкові державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» роботодавця є: 

- власник підприємства, установи, організації або 

уповноважений ним орган та фізичні особи, які використовують 

найману працю; 

- власник розташованого вУкраїні іноземного підприємства, 

установи, організації (в тому числі міжнародної), філії або 

представництва, який використовує працю найманих працівників, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Юридичними особами визнаються підприємства, установи, 

організації, які мають відокремлене майно, самостійний баланс, 

рахунки в установах банків, можуть від свого імені набувати 

майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки, бути 

позивачами й відповідачами в суді. Підприємство є самостійним 

господарюючим статутним суб’єктом, що має самостійний баланс, 

розрахунковий та інші рахунки в установах банку, печатку зі своїм 

найменуванням – ст. 62 ГК. Воно може здійснювати будь-яки види 
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господарської та іншої діяльності, що не заборонені законом і 

відповідають меті, передбаченій статутом. 

У трудових правовідносинах роботодавець – власник 

підприємства, установи, організації, як правило через особу 

керівника, адміністрацію, виступає, передусім, як організатор 

колективної праці. Можливі випадки, коли роботодавцем можуть 

виступати керівники окремих підрозділів юридичної особи (філій, 

представництва). Суспільно-економічний зміст трудової 

правосубєктності роботодавця – власника підприємств, установ, 

організацій саме й полягає в тому, що йому надана можливість 

самостійно приймати на роботу працівників шляхом укладання з 

ними трудових договорів, контрактів. Роботодавець повинен бути в 

змозі організувати виробничий процесс і виплачувати працівникам 

заробітну плату. Свою правоздатність він здійснює через відповідні 

органи або представників, які діють у межах наданих їм 

повноважень. Сааме власник або уповноважений ним орган 

виступає від імені юридичної особи (підприємства, установи, 

організації), здійснює права і несе обов’язки в трудових 

правовідносинах. Власнику або уповноваженому ним органу 

(одноособому чи колегіальному) надається право найму і звільнення 

працівників. Для того щоб бути суб’єктом трудових правовідносин, 

роботодавцю не обов’язково мати статус юридичної особи. 

Роботодавцем може виступати також фізична особа. 

Роботодавці – фізичні особи становлять окрему, досить значну 

групу. Серед них можна виокремити роботодавців, які 

використовують найманих працівників в домашньому господарстві з 

метою створення для себе комфортних, більш безпечних умов життя 

(найм домогосподарки, виховательки для дітей, охорони для 

роботодавця чи членів його сім’ї, особистого водія, лікаря та ін.) В 

цьому випадку не переслідується мета отримання прибутку, а мета 

максимально можливого за додаткові кошти комфорту. Іншу групу 

складають роботодавці – фізичні особи, які використовують 

найменшу працю з метою отримання прибутку. Значну частину їх 

становлять суб’єкти підприємницької діяльності та інші (наприклад, 

фермери, власники декількох транспортних засобів, приватні 

нотаріуси, практикуючи юристи тощо). 

Роботодавець як суб’єкт трудового права має більш широкі 

повноваження, ніж працівник, оскільки він виступає стороною не 

лише у трудових (індивідуальних) правовідносинах, а й пов’язаних з 

ними (правовідносини з працевлаштування, нагляду та контролю, 

соціального партнерства та ін.). Більшість роботодавців є 

юридичними особами. Переважну частину серед юридичних осіб – 

роботодавців складають власники підприємства, установи, 
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організації, які створені з метою здійснення підприємницької 

діяльності, незалежно від форми власності. 

На більшості підприємств від імені юридичної особи виступає 

одноособовий орган (директор, начальник) з правом 

комплектування. В корпоративних формуваннях право прийму і 

звільнення працівників належить виконавчим органам відповідних 

юридичних осіб (правління, дирекція). Хоча і в останньому випадку 

право укладати трудові договори та контракти належить 

одноособовим керівникам колегіальних органів – головам правління, 

виконавчим директорам та ін. 

До роботодавців відносяться і підприємницькі юридичні особи 

– заклади освіти (зокрема інтернати), установи охорони здоров’я, 

благодійні фонди тощо, а також громадські, релігійні організації, 

політичні партії та об’єднання.  

Трудова правосуб’єктність роботодавця визначається: 

- наявністю майнової господарської самостійності; 

- наявністю права прийому-звільнення на роботу; 

- можливістю організовувати процес праці та керувати ним; 

- наявністю коштів для виплати зарплати (фонду оплати 

праці); 

- конкретною структурою та штатом; 

- наявністю самостійної майнової відповідальності; 

- здатністю забезпечувати необхідні умови праці та соціальні 

економічні гарантії, передбачені чинним законодавства. 

 

4. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права України 

 

Об'єднання людей в їх трудовій діяльності здійснюється на 

об'єктивній і суб'єктивній основі. На об'єктивній основі працівник, 

який поступив на роботу, незалежно від своєї волі включається в 

склад трудового колективу, оформлення якого здійснюється залежно 

від внутрішньої структури підприємства. На суб'єктивній основі 

проводиться за волевиявленням працівників об'єднання в організації 

за професією — професійні спілки та інші громадські організації. 

Через, відносини з іншими людьми особа існує, проявляє себе 

в суспільстві. Вона виконує обумовлену трудовим договором 

роботу, дотримується встановленого на підприємстві режиму 

роботи, правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Відносини між людьми мають важливе значення не тільки для 

суспільства взагалі, а й для кожного підприємства, бо всі вони 

об'єднані у формальний колектив, правове становище і структура 

якого визначені статутом. Формальний колектив є в кожній 

соціальній системі, якщо там існує підприємство, розподіл праці. 
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Таким чином, суспільне корисна діяльність, спільна праця є 

об'єктивною передумовою формування колективу. Справжній 

колектив виникає там, де люди усвідомлюють свою відповідальність 

за загальну справу, спільно вирішують питання, що постають перед 

ними, де складаються і стають дійовою силою громадська думка 

колективу, свідома дисципліна. 

Трудовий колектив виникає разом зі створенням підприємства, 

установи, організації. До нього входять усі громадяни, як своєю 

працею беруть участь у діяльності підприємства на основі трудового 

договору, а також інших форм, що викликають виникнення 

трудових відносин працівників з підприємством. Відносини ж 

колективізму для кожного працівника виникають з дня, коли 

працівник фактично розпочинає виконувати трудові обов'язки. 

Підставою, що викликає виникнення трудових відносин, є 

переважно трудовий договір. 

Відносини трудових колективів з власниками або 

уповноваженими ними органами є правовими, але не трудовими, 

оскільки своїм змістом мають не працю, а лише її організацію і 

умови, за яких ця праця здійснюється. 

Повноваження трудових колективів усіх видів підприємств, де 

використовується наймана праця, реалізуються, якщо інше не 

передбачене статутом, загальними зборами працюючих. Такі 

безпосередні відносини можливі тоді, коли підприємства невеликі за 

своїми розмірами, і для розв'язання конкретних питань у кожному 

випадку є можливість зібрати всіх працюючих. В умовах же 

великого підприємства вирішення питань виробництва 

безпосередньо всіма працюючими є досить складним, у зв'язку з чим 

виникає необхідність використання представницької демократії. В 

таких випадках повноваження трудового колективу можуть 

реалізовуватись конференцією або виборними органами трудового 

колективу, такими, як рада трудового колективу, комітет 

підприємства, страйковий комітет тощо. Вони, як правило, 

обираються таємним голосуванням на загальних зборах або 

конференції трудового колективу строком на два-три роки не менш 

як двома третинами голосів.  

 

5. Профспілковий орган підприємства як суб'єкт трудового 

права України 

 

Відповідно до Конституції України (ст. 36) працівникам 

забезпечується право на об’єднання у професійні спілки. Професійні 

спілки діють відповідно до чинного законодавства й статутів, які 

вони приймають, і не підлягають реєстрації  в державних органах. 
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Державні органи, підприємства, установи, організації повинні 

сприяти професійним спілкам в їх діяльності.  

Професійні спілки – це масові громадські організації 

працюючих робітників, службовців та осіб, що навчаються в 

спеціальних і вищих закладах освіти, незалежно від статі, раси, 

національності та релігійних переконань, створені на добровільній 

основі з метою захисту матеріальних інтересів і прав працівників і 

покращення умов їх праці. 

Профспілки є добровільною громадською організацією, що 

об’єднує громадян, які працюють чи навчаються і пов’язані 

спільними виробничими інтересами за родом діяльності. Вони 

створені з метою представництва й захисту інтересів працівників та 

є обов’язковим суб’єктом у відносинах соціального партнерства. 

Законодавство України визнає профспілки юридичними особами. В 

основі трудової правосуб’єктності профспілок лежить право 

громадян на об’єднання в профспілки та представництво профспілок 

від імені працівників. Повноваження профспілок являють собою 

поєднання прав і обов’язків: прав щодо державних і господарських 

органів і обов’язків перед працівниками. 

Профспілки виконують такі основні функції: захисну, 

виробничо-економічну, культурно-виховну, міжнародну. Крім 

цього, профспілки здійснюють ще ряд делегованих державою 

функцій: нагляд за охороною праці й дотримання трудового 

законодавства, участь у правотворчій і правозастосовній діяльності. 

Висловлюючи волю трудового колективи, виборний орган 

первинної профспілкової організації може виступати як від свого 

імені (здійснення нагляду і контролю), так і від імені відповідного 

колективу (розробка і підписання колективного договору). 

Залежно від рівня повноважень та форми у вирішенні права 

профспілок поділяють на: 

- паритетні – у вирішенні питання обов’язкова згода 

профспілок, в іншому випадку рішення не матиме юридичної сили 

(укладання колективного договору); 

- дорадчі – думка профспілок має характер рекомендації (а не 

обов’язку) для державного, господарського органу (якщо думка не 

враховується, повинно бути пояснення). Наприклад, призначення на 

керівні посади працівників (крім виборів і конкурсів); 

- самостійні (виключної компетенції) – рішення приймаються 

профспілками самостійно (наприклад, контроль за виконанням 

адміністрацією законодавства про працю, надання путівок, 

призначення допоміг); 
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- погоджувальні – обов’язкова згода при прийнятті рішення 

власником (наприклад, згода профспілок при звільненні працівника, 

залучення до роботи у вихідні дні, надурочних робіт тощо). 

За змістом та сферою застосування права профспілок бувають: 

- правотворчі – участь у прийнятті актів разом з державними 

органами, самостійне прийняття профспілками правових актів з 

питань безпеки праці та нагляду за охороною праці, укладання 

колективних договорів; 

- контрольно-наглядові – здійснення нагляду і контролю за 

станом охорони праці, дотримання законодавства про працю, право 

на безкоштовне і безперешкодне отримання від держави і 

господарських органів інформації з соціально-побутових питань. 

Отже, професійні спілки широко представляють інтереси 

працівників у галузі виробництва, праці, побуту і культури. Вони 

беруть участь у розробленні й реалізації державних планів 

економічного і соціального розвитку, у вирішенні питань розподілу 

й використання матеріальних і фінансових ресурсів, залучають 

працівників до управління підприємствами, установами, 

організаціями, організовують змагання, сприяють розвитку 

творчості, зміцненню виробничої і трудової дисципліни. 

Встановлення умов праці й заробітної плати, застосування 

законодавства про працю, використання суспільних фондів 

споживання у випадках, передбачених законодавством, 

здійснюються підприємствами, установами, організаціями та їх 

вищестоящими органами разом або за погодженням з професійними 

спілками. Професійні спілки здійснюють контроль за додержанням 

законодавства про працю і нормативних актів про охорону праці, 

контролюють житлово-побутове обслуговування працівників. 

Професійні спілки управляють санаторіями, профілакторіями та 

будинками відпочинку, культурно-освітніми, туристичними і 

спортивними установами, які перебувають в їх віданні.  

 

6. Державні органи, як суб'єкти трудового права України 

 

У предмет трудового права входять не лише трудові, а й інші 

правовідносини, пов’язані з ними. Відповідно, суб’єктами можуть 

виступати не тільки працівник та роботодавець (власник 

підприємства, установи, організації, фізична особа), а й інші 

державні органи. Сюди можна віднести: органи прокуратури, які 

здійснюють нагляд за додержанням і правильним застосуванням 

законодавства, Державна служба гірничого нагляду та промислової 

безпеки України, яка проводить перевірки підприємств з організації 
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робіт по охороні праці, відповідності споруд, устаткування вимогам 

нормативних актів про охорону праці тощо. Так, відповідно до ст. 

259 КЗпП нагляд і контроль за додержанням законодавства про 

працю здійснюють спеціально уповноважені на те органи та 

інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або 

уповноваженого ним органу. Центральні органи державної 

виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням 

законодавства про працю на підприємствах, в установах і 

організаціях, що перебувають у їх функціональному 

підпорядкування. 

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням 

законів про працю здійснюється Генеральним прокурором України і 

підпорядкованими йому прокурорами. 

Державний нагляд за додержанням законодавчих актів про 

охорону праці здійснюють: 

- Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 

України; 

- Державна інспекція ядерного регулювання України; 

- Державна інспекція техногенної безпеки; 

- Державну санітарно-епідеміологічну службу України. 

Крім цього, суб’єктами трудового права можуть виступати 

такі державні органи, як місцеві державні адміністрації та ради в 

межах відповідної території (забезпечення реалізації державної 

політики в галузі охорони праці), служби зайнятості (забезпечення 

працівників роботою, зниження соціальної напруженості) та ін. 

Місцеві державні адміністрації і органи місцевого 

самоврядування у межах відповідної території: 

- забезпечують реалізацію державної політики в галузі 

охорони праці; 

- формують за участю профспілок програми заходів з питань 

безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають 

міжгалузеве значення; 

- здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про 

охорону праці. 

 

 

ТЕМА № 4 

ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

 

ПЛАН: 

1. Поняття, ознаки та елементи трудових правовідносин 
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2. Види трудових правовідносин  

3. Підстави виникнення, зміни та припинення трудових 

правовідносин 

 

1. Поняття, ознаки та елементи трудових правовідносин 

 

            Правовідносини, що існують у сфері використання найманої праці, 

доволі багатогранні та складні. Існує вузьке та широке розуміння поняття 

«трудові правовідносини». Широке розуміння зустрічається у галузевій 

літературі при обґрунтуванні сфери відносин, що становлять предмет 

трудового права як самостійної галузі права
42

. Зокрема, в широкому 

розумінні трудові відносини визначають як врегульовані нормами 

трудового права суспільні відносини, що виникають у результаті укладення 

трудового договору (власне трудові), а також відносини з приводу 

встановлення умов праці на підприємствах, навчання й перекваліфікації за 

місцем роботи та відносини, пов'язані з наглядом і контролем за 

додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та 

працевлаштування громадян
43

. 

             Трудові правовідносини у вузькому розумінні цього поняття – це 

індивідуально-трудові відносини, що виникають та існують на підставі 

трудового договору, адже саме ці правовідносини є умовою існування усіх 

інших, що регулюються трудовим законодавством. Індивідуально-трудові 

відносини виникають з реалізації особою здатності до праці, з трудового 

договору (контракту), а їх суб'єкти мають на меті виконання роботи, 

обумовленої угодою, тобто застосування праці. «Сутністю даних відносин є 

застосування людиною своєї працездатності, праці і одержання адекватної 

їй платні»
44

. 

               В основу дослідження поняття трудових правовідносин 

П.Д. Пилипенко пропонує покласти найбільш визнані ж в теорії права, так і 

в науці трудового права основоположні критерії: по-перше, галузеву 

належність правовідносин, бо правовідносин поза галузевою 

приналежністю не існує; по-друге, «єдиним трудовим правовідношенням» 

насправді охоплюється весь комплекс самостійних суспільних відносин 

(правовідносини робочого часу і часу відпочинку, оплати праці, трудової 

дисципліни, охорони праці тощо), в основі яких лежить трудовий договір; 

по-третє, складний характер предмета трудового права (основу якого 
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становлять власне трудові відносини, а всі інші, в толу числі і колективно-

трудові, лише доповнюють трудові і служать заради їх існування)
45

. 

Трудові правовідносини мають як загальні, притаманні усім видам 

правовідносин ознаки, та і власні властивості й ознаки, обумовлені їх 

специфікою. До специфічних ознак трудових правовідносин, тобто таких, 

які притаманні лише їм, можна віднести
46

: 

-         особистісний характер прав і обов'язків працівника, який зобов'язаний 

тільки своєю працею брати участь у виробничій або іншій діяльності 

організації (роботодавця). Відповідно до ст. 30 КЗпП України, працівник 

повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права 

передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених 

законодавством. Ця властивість суттєво відрізняє трудові правовідносини 

від цивільних, в яких сторона-виконавець робіт, наприклад підрядник, має 

право залучити до виконання роботи та інших осіб. Тобто роботодавець, 

укладаючи трудовий договір з тією чи іншою особою, сподівається на те, 

що визначену в договорі трудову функцію виконуватиме саме та особа, яка 

була обрана ним самим з усіх бажаючих претендентів. Якщо роботодавець 

уклав трудовий договір з однією особою, а визначену за останньою трудову 

функцію виконуватиме зовсім інша особа, то порушуватимуться 

найважливіші принципи підбору кадрів на підприємства, установи, 

організації; 

— працівник зобов'язаний виконувати певну, заздалегідь 

обумовлену трудову функцію (роботу за певною спеціальністю, 

кваліфікацією чи посадою), тобто він у встановлений робочий час 

систематично здійснюється певний вид діяльності, а не окреме 

індивідуальне конкретно визначене завдання до встановленого терміну, як 

це характерно для цивільно-правових зобов'язань, пов'язаних з трудовою 

діяльністю; 

— виконання трудової функції здійснюється в умовах загального 

(кооперованого) робочого процесу, що обумовлює необхідність 

підпорядкування суб'єктів трудових правовідносин правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, які встановлюються в організації. 

Виконання обумовленої договором трудової функції і пов'язане з цим 

підпорядкування внутрішньому трудовому розпорядку означає включення 

громадянина до складу працюючих (трудового колективу) організації; 

— відплатний характер трудових правовідносин. Дана ознака 

виявляється у тому, що роботодавець у відповідь на належне виконання 

працівником своїх трудових функцій здійснює зустрічні дії у вигляді оплати 

праці. Слід зазначити, що дана оплата здійснюється за дійсну («живу») 
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виконану працю. Крім того, оплата праці проводиться по заздалегідь 

установленим нормам і розцінкам; умови оплати праці встановлюються 

локальними актами на основі законодавства, а не тільки угодою сторін
47

; 

— право кожного з суб'єктів трудових правовідносин на 

припинення даних правовідносини без будь-яких санкцій з дотриманням 

встановленого законодавством порядку. 

Трудові правовідносини виявляються через єдність трьох необхідних 

аспектів цих суспільних зв'язків: організаційно-трудового; матеріального; 

особистісного. 

              Організаційно-трудовий аспект характеризується особливістю 

структурного типу трудових правовідносин і виражається в тому, що 

взаємовідносини тут будуються на принципах включення працівника в 

трудовий колектив підприємства, установи, організації та підпорядкування 

його внутрішньому трудовому розпорядку. Згідно з ч. 1 ст. 21 КЗпП 

України працівник зобов'язується виконувати роботу, обумовлену трудовим 

договором, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку. Крім 

того, ст. 139 КЗпП України закріплює як основний обов'язок працівника 

своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця (організатора 

виробничого процесу). 

         Матеріальний аспект трудових правовідносин характеризується тим, 

що винагорода за працю у формі заробітної плати є обов'язковою складовою 

цих відносин, тобто працівник виконує роботу належної кількості та якості, 

а роботодавець оплачує її відповідно до трудового внеску працівника. 

Згідно з ч. 7 ст. 43 Конституції України
48

 право на своєчасне одержання 

винагороди за працю захищається законом. Частина 1 ст. 1 Закону України 

«Про оплату праці»
49

 визначає заробітну плату як винагороду, обчислену, як 

правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець 

виплачує працівнику за виконану ним роботу. 

          Особистісний аспект трудових правовідносин виражається, по-перше, 

в особистому виконанні дорученої роботи, а по-друге, в наявності в складі 

трудових правовідносин, крім прав матеріального характеру, особистих 

прав на соціальні блага, які невід'ємні від самої особи працівника та мають 

нематеріальний характер (право на трудову честь, гідність та добре ім'я 

працівника). Так, згідно зі ст. 30 КЗпП України працівник повинен 

виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її 

виконання іншій особі за винятком випадків, передбачених законодавством. 
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А відповідно до ст. 237-1 КЗпП України відшкодування роботодавцем, 

моральної шкоди заподіяної працівнику проводиться у разі, коли 

порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати 

нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для 

організації свого життя
50

. 

           Складність трудового правовідношення як теоретичної конструкції 

можна додатково розкрити через такі його властивості, як безперервність, 

тривалий характер та динамізм.  

            Те, що трудове правовідношення характеризується стабільністю і має 

тривалий характер, довів ще М.Г. Александровим, аби відрізнити трудове 

правовідношення від відносин, що виникають на підставі цивільних 

договорів. За сучасних умов стабільність трудових правовідносин слід 

розглядати не тільки як одну з важливих ознак трудового права, а як один з 

принципів, що забезпечують реалізацію права на працю. 

              Дію трудового правовідношення у часі не можна розуміти 

спрощено, зводити його тільки до виконання роботи протягом робочого 

часу. Нормами трудового права регулюються відносини з організованої 

праці, коли працівник виконує роботу з дотриманням внутрішнього 

трудового розпорядку, що в цьому розумінні означає органічне поєднання 

робочого часу й часу відпочинку  у бутті працівника. Тому на час 

відпочинку в усіх його формах – перерва, щоденний (міжзмінний) 

відпочинок, вихідні, святкові й неробочі дні, щорічні відпустки – трудове 

правовідношення не припиняється
51

. 

               Характеризуючи окремі особливості трудового правовідношення, 

О.Т. Барабаш зазначив, що трудове правовідношення, будучи одним з видів 

правовідносин в українському праві, має ряд особливостей, які виділяють 

його в особливий вид з притаманними лише йому характерними рисами. 

Однією з таких ознак він називав безперервність трудового 

правовідношення. Трудове правовідношення між роботодавцем та 

працівником не переривається із закінчення кожного робочого дня, 

зупиняється в цей день лише обов'язок останнього виконувати прийняте 

ним коло робіт, тобто трудову функцію. Цей час має на меті забезпечити 

працівникові відпочинок і задоволення ним життєвих потреб. Йому не треба 

кожен день знову укладати договір і поновлювати трудове 

правовідношення
52

. 

          Безперервність трудового правовідношення, поєднуючись із 

динамізмом розвитку, впливає фактично на всі елементи його структури – 

зміст, об’єкт в навіть склад суб’єктів. Так, умови трудового договору 

                                                        
50

 Щербина В.І. Трудове право України : Підручник / За ред. В.С. Венедіктова. – К. : Істина, 

2008. – С. 90-91. 
51

 Жернаков В.В. Трудове правовідношення як складне явище у трудовому праві // Проблеми 

законності. – 2009. – №100. – С. 137. 
52

 Барабаш О. Деякі властивості трудових правовідносин // Право України. – 1997. – № 8. – С. 

53. 



 50 

можуть змінюватися внаслідок переведення на іншу роботу, зміни істотних 

умов праці, що тягне за собою зміну трудових правовідносин в процесі 

трудової діяльності. Наприклад, під час відрядження тимчасово змінюється 

не тільки умова трудового договору про робоче місце, змінюється також 

зміст трудового правовідношення за постійним місцем роботи працівника. 

Фактично воно призупиняється. Працівник, реалізуючи умову про трудову 

функцію, за місцем відрядження виконує права та обов'язки, підкоряється 

правилам внутрішнього трудового розпорядку підприємства чи організації 

за місцем відрядження, а забезпечення належних умов праці теж стає  

обов’язком нових суб’єктів – організаторів процесу праці за місцем 

відрядження
53

. 

      Трудове правовідношення як й будь-яке інше правовідношення 

має свою структуру.  

Структуру трудового правовідношення складають: 

                  а) суб’єкти. Суб’єктами трудових правовідносин є працівник та 

роботодавець. Роботодавцем виступає власник підприємства, установи 

організації або уповноважений ним орган або фізична особа (ч.1 ст. 21 

КЗпП України). Саме між працівником та роботодавцем укладається 

трудовий договір. 

        б)    об’єкт, тобто явища (предмети) навколишнього світу, на які 

направлені суб’єктивні права і обов’язки. На відміну від майнових 

цивільно-правових відносин, що пов’язані з речами, в трудовому 

правовідношенні об’єкт (відповідні блага) по суті невід’ємний від його 

матеріального змісту (поведінка зобов’язаних суб’єктів). Наданий 

працівником корисний ефект можна вживати лише під час процесу 

виробництва. Оскільки в трудовому праві матеріальні блага практично 

невід’ємні від трудової діяльності працівників, характеристика 

матеріального змісту трудового правовідношення, по суті справи вичерпує 

питання про його об’єкт
54

. 

в) зміст трудових правовідносин – це своєрідним синтез фактичного, 

тобто, здатність суб'єктів до вольових актів, до діяльності, та юридичного, 

тобто норм права. У результаті зміст будь-яких правовідносин набуває 

подвійного характеру. Розрізняють юридичний і фактичний зміст. 

Фактичний зміст правовідносин – це самі дії, в яких реалізуються 

суб'єктивні права і юридичні обов'язки. Фактичний зміст включає тільки 

один з можливих варіантів реалізації суб'єктивного права або юридичного 

обов'язку. Основними елементами правовідносин, їх юридичним змістом у 

правовій науці визнають суб’єктивні права і юридичні обов'язки суб'єктів. 

Юридичний зміст трудових правовідносин – це можливість певних дій 
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уповноваженої і необхідність певних дій зобов'язаної особи. Трудові 

правовідносини є складними, такими, що утворюються цілою системою 

різнопланових суб'єктивних прав і юридичних обов’язків
55

. 

            Отже, трудові правовідносини – це суспільні зв'язки, які виникають 

між працівником і роботодавцем з приводу реалізації першим своєї 

здібності до продуктивної праці, врегульовані нормами трудового права, а 

їх учасники виступають у ролі носіїв суб'єктивних прав і юридичних 

обов'язків.  

 

2. Види трудових правовідносин  

 

           Трудові правовідносини явище багатогранне і багатоаспектне, що 

дозволяє їх класифікувати на певні різновиди. 

          Ядром і основним видом трудових правовідносин є власне трудові 

правовідносини, або як їх ще прийнято називати – індивідуально-трудові. 

«Ці правовідносини, – як зазначає В.І. Прокопенко, – в науці трудового 

права визначають, спираючись на легальне визначення трудового договору, 

що міститься в ст. 21 КЗпП України»
56

. Тобто це правовідносини, що 

виникають на підставі укладення трудового договору між працівником і 

роботодавцем, за яким працівник зобов'язаний виконувати роботу, 

визначену договором, дотримуватись правил внутрішнього трудового 

розпорядку, а роботодавець у свою чергу зобов'язаний виплачувати 

працівникові заробітну плату і забезпечувати необхідні для виконання 

роботи умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін. 

           Власне трудові правовідносини за своїм складом теж є непростими, 

їхніми елементами називають правовідносини робочого часу і часу 

відпочинку, оплати праці, трудової дисципліни і охорони праці. Всі ці 

елементи так чи інакше випливають із визначення поняття трудових 

правовідносин на підставі ст. 21 КЗпП України. Зокрема, правовідносини 

робочого часу виникають після укладення трудового договору на підставі 

правової норми, яка визначає нормальну тривалість робочого часу протягом 

тижня. Угодою сторін може бути обумовлено застосування неповного 

робочого тижня. 

            Правовідносини трудової дисципліни як елемент власне трудових 

правовідносин виникають із відповідних норм трудового законодавства та з 

узятих на себе працівником зобов'язань за трудовим договором щодо 

дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. Без цього 
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елементу, як і без інших, власне трудові правовідносини існувати не 

можуть
57

. 

            Н.Б. Болотіна до складу індивідуальних трудових правовідносин 

відносить: правовідносини щодо укладання, зміни та припинення трудового 

договору; щодо професійної орієнтації і професійного добору кадрів; щодо 

нормування та оплати праці; щодо робочого часу; щодо часу відпочинку; 

щодо охорони праці та здоров'я на виробництві; щодо забезпечення 

дисципліни праці; щодо оцінки результатів праці та атестації працівників; 

щодо професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 

працівників; щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 

працівників; щодо матеріальної відповідальності сторін трудового 

договору; щодо досудового розв'язання індивідуальних трудових спорів. 

Індивідуальні трудові правовідносини характеризуються низкою сутнісних і 

юридичних ознак. Суб'єктами індивідуальних трудових правовідносин є 

працівник і роботодавець, які мають спеціально визначений правовий 

статус. Підставою їх виникнення є специфічний юридичний факт – 

трудовий договір, а для деяких категорій працівників – складний 

юридичний склад, до якого крім трудового договору входять також інші 

юридичні факти (акт обрання або затвердження). Вони опосередковують 

працю несамостійну (підлеглу); поведінка суб'єктів визначається 

внутрішнім трудовим розпорядком; правовідносини мають триваючий 

характер; є відплатними
58

. 

             Другу групу трудових правовідносин становлять колективно-трудові 

правовідносини, що виникають між трудовим колективом і роботодавцем. У 

складі цих трудових правовідносин розвиваються такі достатньо самостійні 

відносини щодо утворення і діяльності профспілок або інших осіб як 

представників інтересів трудових колективів найманих працівників у 

соціально-трудових відносинах; щодо утворення та діяльності організацій 

роботодавців як представників інтересів роботодавців у соціально-трудових 

відносинах; щодо укладання і виконання колективних договорів, 

колективних угод на територіальному, галузевому та державному рівнях; 

щодо колективних переговорів; щодо діяльності профспілок з приводу 

застосування трудового законодавства; щодо участі трудових колективів в 

управлінні організаціями; щодо вирішення колективних трудових спорів. 

           Колективні правовідносини ще називають організаційно-

управлінськими правовідносинами між трудовим колективом (чи виборним 

органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником) і роботодавцем, хоча вони більше відомі саме як 
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колективно-трудові правовідносини
59

. Ці правовідносини, які існують задля 

функціонування і обслуговування власне трудових правовідносин, 

відрізняються суб'єктним складом та підставами виникнення. Вони ж у 

такому значенні виходять за межі конкретного підприємства і можуть 

існувати навіть у масштабах усієї країни. Йдеться насамперед про 

правовідносини соціального партнерства, які виникають на національному 

рівні в результаті проведення переговорів, погодження взаємних інтересів 

та укладення генеральних угод. 

            Індивідуальні й колективні трудові правовідносини мають суттєві 

особливості суб'єктного, змістовного і юридичного характеру. Разом з тим, 

вони характеризуються певною єдністю, і завдяки своєму єдиному об'єкту – 

праці як трудовій функції – об'єднуються у певну систему. 

          Виходячи з традиційної точки зору, що предметом трудового права є 

не лише безпосередньо трудові, а й інші тісно пов’язані із ними відносини, 

всі правовідносини можна об’єднати у наступні види. 

           Правовідносини з працевлаштування. Традиційно вони виникають у 

результаті пошуку роботи громадянином і, як зазначено в літературі, 

становлять єдність трьох взаємопов'язаних, але відносно самостійних 

правовідносин: а) між органом працевлаштування і громадянином, який 

звернувся із заявою про влаштування на роботу; б) між органом 

працевлаштування і організацією, яка потребує кадрів; в) між громадянином 

і організацією, до якої його направлено на роботу органом 

працевлаштування
60

. Природа цієї групи відносин викликає дискусію 

вчених, оскільки частина з них вважає, що вони мають адміністративно-

правову природу, обумовлену правовим статусом державного органу 

сприяння зайнятості. За відсутності підпорядкованості суб’єктів цих 

відносин, державний орган зайнятості наділяється державно-владними 

повноваженнями стосовно працевлаштування. 

            Організаційно-управлінські правовідносини (в деяких джерелах їх 

називають виробничі правовідносини), супутні трудовим, і спрямовані на 

вирішення питань щодо організації колективної праці та управління нею, а 

також пов'язаними зі встановленням умов праці, її оплати, охорони праці, 

застосування трудового законодавства. Так, наприклад, відповідно до ст. 

142 КЗпП України, 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. Ці 

правовідносини складаються між трудовим колективом і власником 

підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом щодо 

виробничих питань, та між профспілковим органом і керівником у зв'язку зі 
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здійсненням організаційно-управлінських повноважень трудовим 

колективом чи волевиявленням виборного профспілкового органу 

організації в межах його повноважень із представництва та захисту прав 

працівників
61

. 

           Окрему групу в структурі трудових правовідносин становлять 

правовідносини навчання і перекваліфікації на виробництві. І хоча питома 

вага таких правовідносин в умовах економічної кризи суттєво знизилася, 

вони все ще продовжують фігурувати як відносини, що тісно пов'язані з 

трудовими, формуючи предмет трудового права. Особливістю цих 

правовідносин є те, що вони здебільшого існують водночас із власне 

трудовими правовідносинами, не зупиняючи і не перериваючи останніх. 

            Ще однією особливістю правовідносин навчання і перекваліфікації 

на виробництві є те, що їх суб'єктний склад такий же, як і у власне трудових 

правовідносин. При направленні працівника на навчання до іншої 

організації з'являється новий їх учасник – адміністрація навчального 

закладу. Але і тут виникає специфіка, оскільки навчання працівника 

відбувається після укладення договору про проведення навчання між 

роботодавцем, у якого працює працівник, та адміністрацією навчального 

закладу, де він навчатиметься. Тому на час навчання відбувається нібито 

передача роботодавцем частини повноважень адміністрації навчального 

закладу, де працівник навчатиметься
62

. 

             Правовідносини, що виникають з приводу нагляду і контролю за 

дотриманням трудового законодавства мають чітко виражений публічно-

правовий характер. Вони постають у результаті виконання уповноваженими 

державними і профспілковими органами спеціальних функцій з нагляду і 

контролю за охороною праці на підприємствах, в установах, організаціях та 

дотриманням трудового законодавства. Наявність зазначених правовідносин 

у структурі трудових є відповідною гарантією існування всіх інших 

правовідносин і передусім власне трудових правовідносин. 

            Ще одним видом трудових правовідносин є правовідносини, що 

виникають з приводу розгляду трудових спорів. Іноді їх називають 

процесуально-трудовими, хоча більш прийнятною є назва процедурно-

трудові правовідносини. Підставою виникнення даного виду правовідносин 

є наявність спору і звернення зацікавленої сторони до юрисдикційного 

органу. Суб'єктами цих правовідносин виступають сторони спору 

(працівник, трудовий колектив, роботодавець, об'єднання роботодавців) та 

юрисдикційні органи, уповноважені розглядати трудові спори (комісіями по 

трудових спорах, суд, примирна комісія, трудовий арбітраж). Порядок 
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вирішення індивідуальних трудових спорів у комісії по трудових спорах 

регулюється КЗпП України. Вирішення ж трудових спорів у судовому 

порядку здійснюється відповідно до норм Цивільного процесуального 

кодексу України та окремих статей КЗпП. Порядок вирішення колективних 

трудових спорів регулюється Законом України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)»
63

. 

            Найчастіше в якості підстави для класифікації трудових 

правовідносин, використовують види трудових договорів. Так, зокрема, ст. 

23 КЗпП України визначає строки трудового договору. Виходячи з цього, 

трудові правовідносини можна розподілити на види залежно від строку, на 

який укладено трудовий договір. Відповідно трудові правовідносини 

можуть бути такими, що виникають та діють між суб'єктами на чітко 

визначений цими ж суб'єктами строк; такими, що складаються на час 

виконання якихось робіт, тобто, хоча у даному виді трудових правовідносин 

і не встановлений чіткий проміжок часу їх дії, проте момент припинення 

цих правовідносин визначається певною подією, а саме: завершенням 

виконання обумовлених трудовим договором робіт; правовідносини, що 

складаються на невизначений проміжок часу та не мають вказівки на певну 

обставу, з досягненням (настанням) якої трудові правовідносини 

припиняються. 

          Залежно від часу виникнення та функціонування правовідносини 

трудового права поділяють на такі види: 

− попередні – з'являються до появи трудових (зайнятість, 

навчання та ін.); 

− супутні – виникають (чи можуть виникати) та існують разом з 

трудовими (правовідносини з нагляду за дотриманням трудового 

законодавства, охорони праці загальнообов'язкового державного 

страхування, підвищення кваліфікації тощо); 

− змінні – виникають (чи можуть виникати) у зв'язку з 

припиненням трудових (правовідносини стосовно матеріального 

забезпечення працівників та ін.); 

− наступні – виникають або можуть виникати після припинення 

трудових правовідносин (залежать від умов праці – важкі, шкідливі тощо, 

реалізуються при зарахуванні до трудового (страхового) стажу при виході 

на пенсію). Фактично, у більшості випадків, вони є перехідними від 

трудового права до права соціального забезпечення. В них найчіткіше 

проявляється зв'язок трудового права з правом соціального забезпечення
64

. 

Крім того, до наступних відносин слід відносити правовідносини з приводу 

захисту прав та інтересів незаконно звільнених працівників. 
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3. Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин 

 

         Уся динаміка правових відносин нерозривно пов'язана з настанням 

різних фактів, що мають юридичне значення. У правовій науці та практиці 

такі факти одержали назву юридичних фактів. 

В теорії права виділяють два види передумов виникнення правовідносин: 

1)  матеріальні (загальні); 

2)  юридичні (спеціальні). 

            До матеріальних відносяться життєві інтереси і потреби людей, під 

впливом яких вони вступають у відповідні правовідносини. До 

матеріальних передумов можна віднести також наявність об'єкта 

правовідносини (те, із приводу чого особи вступають у дані юридичні 

зв'язки), не менш двох суб'єктів (тому що саме із собою особа вступити в 

правовідношення не може) та відповідна поведінка учасників 

правовідносин. 

             До юридичних передумов відносяться: норма права; 

правосуб'єктність; юридичний факт (як реальна життєва обставина). Без 

названих передумов правовідношення неможливо
65

. 

             В науковій та навчальній літературі досі немає єдиного погляду з 

приводу поняття юридичного факту. Загальнопоширеною думкою більшості 

науковців серед яких і академік В.В. Копєйчиков, є визначення юридичних 

фактів як конкретних життєвих обставини, з якими норми права пов'язують 

виникнення, зміну або припинення правових відносин
66

.  

             Як підстави виникнення трудових правовідносин виступають не 

тільки окремі юридичні факти, а й системи останніх. Звичайно, за загальним 

правилом, трудовий договір є підставою виникнення більшості трудових 

правовідносин. Проте в деяких випадках правові норми пов'язують 

виникнення трудових правовідносин не з одним юридичним актом, яким є 

трудовий договір, а з відповідною сукупністю юридичних фактів, 

приведених у певну систему. Відповідно до загальної теорії права, така 

сукупність (система) називається фактичним складом
67

 і визначається як 

сукупність юридичних фактів, необхідних для настання певних юридичних 

наслідків. 

              Існування фактичних складів обумовлено специфікою діяльності 

окремих категорій працівників, особливою складністю виконуваних ними 

робіт, підвищеною відповідальністю за виконання останніх тощо. 

Неординарний характер зазначеної діяльності ставить достатньо високий 

рівень вимог до відповідних осіб для зайняття певних посад і обумовлює 
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необхідність встановлення особливого порядку добору 

висококваліфікованих кадрів. У одних випадках встановлюється 

конкурсний порядок, у інших – кандидат на посаду висувається відповідним 

колективом людей, після чого за встановленою процедурою обирається на 

посаду (вибори) або ж призначається (затверджується) на посаду 

вищестоящим органом управління (акт призначення або затвердження). 

Щодо законодавчого закріплення фактичних складів, то слід зауважити, що 

чинний КЗпП України закріпив лише дві підстави для виникнення власне 

трудових правовідносин: трудовий договір та контракт (ст. 21 КЗпП 

України).  

               Юридичні факти являють собою різноманітні життєві обставини, а 

тому їх можна класифікувати за різними підставами. Найважливішим є 

розподіл юридичних фактів за тими наслідками, які вони викликають, та за 

їх вольовому змісту. 

                 За наслідками юридичні факти поділяються на правоутворюючі, 

правозмінюючі і правоприпиняючі. 

            Правостворюючі юридичні факти у трудовому праві – це такі явища 

об'єктивної дійсності, з наявністю яких норми трудового права пов'язують . 

виникнення трудових та тісно пов'язаних з ними правовідносин. 

            Перш за все, – це, звичайно, трудовий договір, який взагалі є чи не 

найголовнішим юридичним фактом усього трудового права. До цієї групи 

належать й інші факти, що можуть бути підставами виникнення прав і 

обов'язків учасників, наприклад, колективно-трудових правовідносин 

(колективний договір, рішення примирної комісії про погодження інтересів 

сторін колективного спору) чи правовідносин нагляду і контролю за 

дотриманням трудового законодавства (припис посадової особи інспекції 

праці про усунення виявлених порушень трудового законодавства) і т. ін. 

Група правостворюючих фактів у трудовому праві є чи не найчисельнішою 

з поміж інших груп, визначених за ознакою юридичних наслідків. Це 

зумовлено тим, що норми трудового права передбачають найрізноманітніші 

обставини, які можуть породжувати відповідні правовідносини, котрі, у 

свою чергу, вважаються юридичними фактами і так само ведуть до 

виникнення суб'єктивних прав і обов'язків їх учасників. Так, фактичний 

допуск до роботи вважається укладенням трудового договору, а останній 

зумовлює появу у процесі трудових правовідносин інших правостворюючих 

фактів, які є підставами для виникнення правовідносин з оплати праці, часу 

відпочинку, охорони праці та ін
68

. 

               Правозмінюючі юридичні факти – це такі факти, за наявності яких 

норми трудового права передбачають зміни у трудових правовідносинах. 

Варто підкреслити, що на відміну від попередніх (правостворюючих) 

юридичних фактів, які шляхом встановлення прав і обов'язків учасників 
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породжують правовідносини, правозмінюючі юридичні факти не є 

підставою для виникнення нових правовідносин. Вони лише вносять 

корективи до змісту уже існуючих правовідносин, але самі трудові 

правовідносини від цього не перетворюються на якийсь інший вид правових 

відносин. Наприклад, переведення працівника на іншу роботу є підставою 

для зміни його трудової функції, внаслідок чого змінюється зміст трудових 

правовідносин.  

            Правоприпиняючі юридичні факти, за трудовим правом, – це такі 

обставини, з якими норми цієї галузі пов'язують припинення трудових 

правовідносин. Ними можуть бути найрізноманітніші за своїм характером 

факти. Для припинення власне трудових правовідносин такими можна 

вважати визначені законодавством підстави розірвання трудового договору. 

Це є як вольові дії суб'єктів (сторін) трудових правовідносин, так і 

обставини, що незалежні від волі їх учасників, наприклад, смерть 

працівника, ліквідація юридичної особи за рішенням господарського суду в 

разі визнання підприємства банкрутом
69

. 

           Всі підстави припинення трудового договору можна класифікувати в 

залежності від характеру юридичного факту (дія чи подія), який став 

підставою для його припинення. Адже, одні правоприпиняючі юридичні 

факти виникають як результат волі певних суб'єктів: коли одна із сторін 

трудового договору чи обидві сторони, чи третя особа, яка не виступає 

стороною трудового договору, однак відповідно до закону наділена правом 

вимоги припинити трудовий договір, проявляє таку ініціативу (традиційно 

такі юридичні факти називають діями). Інші юридичні факти зумовлюють 

припинення трудового договору незалежно від волі таких суб'єктів (такі 

юридичні факти прийнято означати поняттям подія)
70

. 

            Усі юридичні факти – дії, які спричиняють припинення трудових 

правовідносин умовно можна поділити на такі групи: 

Перша визначається наявністю або відсутністю взаємного волевиявлення 

сторін трудового договору. До них віднесемо: угоду сторін (п.1 ст. 36 КЗпП 

України); переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство 

або перехід на виборну посаду (п.5 ст. 36 КЗпП України); відмову 

працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з 

підприємством, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною 

істотних умов праці (п.6 ст. 36 КЗпП України); підстави передбачені 

контрактом (п.8 ст. 36 КЗпП України). 

           Другу становить ініціативу працівника (ст. 38, 39 КЗпП України).  

           Третя визначає групу юридичних фактів, які об'єднують припинення 

трудових правовідносин за ініціативою роботодавця. Систему їх становлять: 
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зміна в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідація, 

реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, 

організації, скорочення чисельності або штату працівників: 

- виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, які перешкоджають 

продовженню даної роботи; 

- систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, 

покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи 

дисциплінарного чи громадського стягнення; 

- прогул (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом 

робочого дня) без поважних причин; 

- нез'явлення працівника на роботу протягом більш як чотирьох місяців 

підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки у 

зв'язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлений 

триваліший термін збереження місця роботи (посади) при певному 

захворюванні; 

- поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 

поява працівника на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп'яніння;вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі 

дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної 

сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення 

адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу 

(ст. 40 КЗпП України); 

             Крім того для окремих категорій працівників встановлені додаткові 

підстави розірвання трудового договору, що пов'язане або з особистими 

якостями працівника, або з порушенням чи невиконанням трудових 

обов'язків: 1) одноразове грубе порушення трудових обов'язків керівником 

підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та 

іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним 

бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а 

також службовими особами митних органів, державних податкових 

інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службовими особами 

державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за 

цінами; 2) винні дії керівника підприємства, установи, організації, внаслідок 

чого заробітна плата виплачується несвоєчасно або в розмірах, нижчих від 

установленого законом розміру заробітної плати; 3) винні дії працівника, 

який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії 

дають підстави для втрати довір'я до нього з боку роботодавця; 4) вчинення 

працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не 

сумісного з продовженням даної роботи. До цієї ж групи юридичних фактів 

потрібно віднести також незадовільний результат випробування (ст. 28 

КЗпП України). 
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              Четверта група у правовій літературі називається припиненням 

трудових правовідносин за ініціативою третіх осіб: призив або вступ 

працівника на військову службу, направлення на альтернативну 

(невійськову) службу (п.3 ст. 36 КЗпП України); набрання законної сили 

вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків умовного 

засудження та відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, 

виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке 

виключає можливість продовження даної роботи (п.7 ст. 36 КЗпП України); 

направлення працівника за постановою суду на примусове лікування (ст. 37 

КЗпП України); на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на 

представництво трудовим колективом органу (ст. 45 КЗпП України); на 

вимогу батьків неповнолітнього або інших осіб (ст. 199 КЗпП України). 

П'яту групу становлять юридичні факти - неправомірні, дії, які полягають у 

порушенні встановлених правил прийому на роботу, передбачених ст. 7 

КЗпП
71

. 

             Загальний аналіз положень КЗпП України показав, що до цього часу 

немає законодавчого закріплення єдиного переліку подій, що зумовлюють 

припинення трудового договору; нерідко вони зовсім не згадуються, хоч і 

використовуються на практиці, або ж перелічені спеціальним 

законодавством, що регулює трудові відносини окремих категорій 

працівників. 

              За вольовою ознакою юридичні факти поділяються на юридичні дії 

та юридичні події. Але такий вчений як О.Ф.Скакун виділяє ще обставини – 

складні юридичні факти, які охоплюють своїм змістом дії та події 

(наприклад, безвісна відсутність, місце проживання, недієздатність). Їх 

використання об’єктивно необхідне в трудовому, сімейному, 

кримінальному праві та ін.
72

 

               Юридичні події – це такі обставини, які породжують, змінюють або 

припиняють правовідносини незалежно від волі людей (наприклад, стихійні 

лиха, пожежі, землетруси і т. ін.).  

             Можна виділити такі юридичні факти, які входять до переліку подій, 

що зумовлюють припинення трудових правовідносин: а) смерть працівника, 

визнання його безвісти відсутнім чи оголошення його померлим; б) смерть 

роботодавця - фізичної особи, визнання його безвісти відсутнім чи 

оголошення його померлим; в) закінчення терміну дії трудового договору; 

г) визнання працівника недієздатним; д) невідповідний виконуваній роботі 

чи займаній посаді стан здоров'я працівника; є) досягнення працівником 

граничного віку. 

            Юридичні дії – це факти, які породжують, змінюють або припиняють 

правовідносини на основі волевиявлення людей. У свою чергу вони 
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поділяються на правомірні дії (наприклад, вихід на пенсію, влаштування на 

роботу та ін.) і неправомірні дії (наприклад, усі види трудових 

правопорушень). 

             Неправомірні дії в класифікації юридичних фактів трудового права 

поділяються на матеріальні та дисциплінарні трудові правопорушення, що 

можуть призвести до матеріальної або дисциплінарної відповідальності. 

Юридичні факти підлягають встановленню належним чином, оскільки без 

юридичних фактів не можуть виникнути правовідносини. У цьому значенні 

юридичні факти та докази тісно пов’язані між собою, але в той же час не 

тотожні. Кваліфікація фактичних обставин як юридичні факти передує 

доказам, інакше кажучи, докази ґрунтуються саме на юридичних фактах
73

. 

Таким чином, юридичні факти в трудовому праві за правовими наслідками 

поділяються на правстановлюючі, правозмініючі та правовприпиняючі. За 

вольовою ознакою юридичні факти  в трудовому праві поділяються на дії та 

події. Дії в свою чергу поділяють на правомірні та неправомірні. 

Неправомірні дії поділяються на трудові правопорушення, що є підставою 

для  настання матеріальної або дисциплінарної відповідальності. В теорії 

права правомірні дії поділяються на юридичні акти (вчиняються із наміром 

породити, змінити або припинити правовідносини) та юридичні вчинки 

(вчиняються без такого наміру). Проте, на нашу думку, юридичні факти у 

вигляді юридичних вчинків не притаманні трудовому праву України. 

 

ТЕМА № 5 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ТА УГОДИ 

 

ПЛАН: 

1. Колективні угоди та їх значення у регулюванні трудових 

відносин 

2. Колективний договір, його сторони та зміст 

3. Колективні переговори з укладення та підписання 

колективних договорів і угод 

4. Контроль за виконанням колективного договору та 

відповідальність сторін 

 

1. Колективні угоди та їх значення у регулюванні трудових 

відносин 

 

В сучасних умовах переважаючим способом регулювання трудових 

відносин (поряд із законодавчим регулюванням) є досягнення 

домовленостей між працею і капіталом, який отримав назву «соціальне 
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партнерство». Це – умовний термін, бо істинно партнерські відносини між 

працівниками і роботодавцями не складаються з огляду на суперечливість їх 

інтересів. Проте, разом з цим має місце і їх спільність: забезпечення 

ефективного функціонування організації як необхідної умови реалізації 

інтересів як роботодавця, так і працівників. Наявність як протилежних, так і 

спільних інтересів обумовлює, з одного боку, конфліктність взаємовідносин 

між працівниками і роботодавцями, а з іншого, – необхідність досягнення 

соціального миру та вироблення механізмів, які дозволяють забезпечити 

поєднання виробничих і соціальних аспектів у діяльності роботодавця, 

тобто дійти у відносинах «соціального діалогу». 

Соціальне партнерство – це складний соціологічний феноменом, який 

з одного боку, є системою співробітництва працівників і роботодавців, а з 

іншого – ідеологію такого співробітництва
74

.  

Правові відносини в сфері соціального діалогу регулюються КЗпП 

України, Законами України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)»
75

, «Про соціальний діалог в Україні»
76

, «Про 

організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності»
77

, 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
78

, «Про колективні 

договори і угоди»
79

; указами Президента України: «Про Національну 

тристоронню соціально-економічну раду»
80

, «Про утворення Національної 

служби посередництва і примирення»
81

, яким затверджено Положення про 

Національну службу посередництва і примирення; розпорядженням 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо 

організації соціального діалогу в Україні»
82

 та ін. 

Основною та найпоширенішою формою соціального партнерства 

виступає проведення колективних переговорів, результатом яких є 

укладання колективних договорів та угод. Так, колективні договори і угоди 

                                                        
74

 Трудове право : підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина, Д.І. Сіроха та ін.; за ред. проф. 

М.І. Іншина та доц. В.І. Щербини. – Х. : НікаНова, 2012. – С. 116. 
75

 Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) : Закон України 

від 03.03.1998 № 137/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – ст. 227. 
76

 Про соціальний діалог в Україні : Закон України від 23.12.2010 № 2862-VI // 

Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – ст. 255. 
77

 Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності : Закон 

України від 22.06.2012 № 5026-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 22. – 

ст. 216. 
78

 Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15.09.1999 

№ 1045-XIV// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45, ст. 397. 
79

 Про колективні договори і угоди : Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII // 

Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – ст. 361. 
80

 Про Національну тристоронню соціально-економічну раду : Указ  Президента 

України від 02.04.2011 № 347/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 26. – стор. 14. – 

стаття 1048. 
81

 Про утворення Національної служби посередництва і примирення : Указ Президента 

України від 17.11.1998 № 1258/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 46. – стор. 13. 
82

 Про затвердження плану заходів щодо організації соціального діалогу в Україні : 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 № 285-р // Урядовий кур’єр. – 2009. – 

№ 62. 



 63 

містять нормативні та зобов’язальні положення, що є обов’язковими для 

роботодавців та їх об’єднань, представників найманих працівників та їх 

об’єднань, органів державної виконавчої влади. Умови колективних 

договорів і угод діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, 

що перебувають у сфері дії сторін, що їх підписали. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про колективні договори і 

угоди» колективний договір, угода укладаються на основі чинного 

законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання 

виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження 

інтересів працівників та роботодавців. 

Колективно-договірне регулювання трудових відносин в Україні 

представлене на: 

 державному, 

 галузевому, 

 територіальному та 

 локальному рівнях. 

Колективно-договірне регулювання трудових відносин здійснюється 

у формі колективних угод і колективних договорів, що здійснюється на 

тристоронній або двосторонній основі. 

Відповідно колективні угоди з огляду на їх суб’єктний склад, сферу 

дії, зміст та співвідношення між ними поділяються на: 

 генеральну угоду, що укладається на національному рівні; 

 галузеву угоду, що укладається на галузевому (міжгалузевому) 

рівні; 

 територіальну угоду, що укладається на територіальному рівні. 

Частина 2 статті 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» 

визначає, що сторонами колективних угод є сторони соціального діалогу, 

склад яких визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про соціальний діалог в 

Україні» до сторін соціального діалогу належать:  

на національному рівні – профспілкова сторона, суб'єктами якої є 

об'єднання професійних спілок, які мають статус всеукраїнських; сторона 

роботодавців, суб'єктами якої є об'єднання організацій роботодавців, які 

мають статус всеукраїнських; сторона органів виконавчої влади, суб'єктом 

якої є Кабінет Міністрів України;  

на галузевому рівні – профспілкова сторона, суб'єктами якої є 

всеукраїнські профспілки та їх об'єднання, що діють у межах певного виду 

або кількох видів економічної діяльності; сторона роботодавців, суб'єктами 

якої є всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців, що діють у межах 

певного виду або кількох видів економічної діяльності; сторона органів 

виконавчої влади, суб'єктами якої є відповідні центральні органи виконавчої 

влади;  
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на територіальному рівні – профспілкова сторона, суб'єктами якої є 

профспілки відповідного рівня та їх об'єднання, що діють на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона роботодавців, 

суб'єктами якої є організації роботодавців та їх об'єднання, що діють на 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона 

органів виконавчої влади, суб'єктами якої є місцеві органи виконавчої 

влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці. На території відповідної адміністративно-територіальної одиниці 

стороною соціального діалогу можуть бути органи місцевого 

самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством. 

За наявності на національному, галузевому, територіальному рівнях 

кількох репрезентативних відповідно до законодавства України про 

соціальний діалог суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців 

для ведення переговорів і укладення угоди відповідного рівня вони повинні 

сформувати спільний представницький орган. 

Ініціювати укладення угоди про утворення спільного 

представницького органу суб'єктів профспілкової сторони та сторони 

роботодавців відповідного рівня може будь-який репрезентативний 

відповідно до законодавства України про соціальний діалог суб’єкт 

профспілкової сторони та сторони роботодавців. 

Професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх 

об'єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, за рішенням 

своїх виборних органів можуть надавати повноваження репрезентативним 

організаціям та об’єднанням відповідного рівня для представлення своїх 

інтересів під час ведення колективних переговорів та укладення угод 

відповідного рівня. 

Спільний представницький орган сторони профспілок, роботодавців 

може вести переговори та укладати колективні угоди відповідного рівня за 

дорученням його членів, які є репрезентативними відповідно до 

законодавства України про соціальний діалог. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про колективні договори і 

угоди» угодою на національному рівні регулюються основні принципи і 

норми реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин, 

зокрема щодо: гарантій праці і забезпечення продуктивної зайнятості; 

мінімальних соціальних гарантій оплати праці і доходів всіх груп і верств 

населення, які забезпечували б достатній рівень життя; розміру 

прожиткового мінімуму, мінімальних нормативів; соціального страхування; 

трудових відносин, режиму роботи і відпочинку; умов охорони праці і 

навколишнього природного середовища; задоволення духовних потреб 

населення; умов зростання фондів оплати праці та встановлення 

міжгалузевих співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків; заборона дискримінації.  
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Угодою на галузевому рівні регулюються галузеві норми, зокрема 

щодо: нормування і оплати праці, встановлення для підприємств галузі 

(підгалузі) мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до кваліфікації 

на основі єдиної тарифної сітки по мінімальній межі та мінімальних 

розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов праці окремих 

професійних груп і категорій працівників галузі (підгалузі); встановлення 

мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг у сфері праці і 

зайнятості; трудових відносин; умов і охорони праці; житлово-побутового, 

медичного, культурного обслуговування, організації оздоровлення і 

відпочинку; умов зростання фондів оплати праці; встановлення 

міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; заборона 

дискримінації.  

Галузева (міжгалузева) угода не може погіршувати становище 

працівників порівняно з генеральною угодою. 

Угоди на територіальному рівні регулюють норми соціального 

захисту найманих працівників підприємств, включають вищі порівняно з 

генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги. 

На відміну від колективних угод, колективні договори укладаються на 

локальному рівні (на окремому підприємстві, установі, організації) між 

роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими 

органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, 

обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони (ч. 1 ст. 

3 Закону України «Про колективні договори і угоди»). 

 

2. Колективний договір, його сторони та зміст 

 

Закон України «Про колективні договори і угоди» визначає правові 

засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з 

метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних 

інтересів працівників і роботодавців. На основі цього закону у новій 

редакції викладено главу II КЗпП України. 

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, 

прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів 

працівників та роботодавців. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про колективні договори і 

угоди», ст. 11 КЗпП України колективний договір укладається на 

підприємствах, в установах, організаціях  незалежно від форм власності і 

господарювання, які використовують найману працю і мають право 

юридичної особи. 

Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах 

підприємства в межах компетенції цих підрозділів. 
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Правнича наука розглядає колективний договір, якщо він прийнятий 

на конкретному підприємстві, в установі, організації, як нормативно-

правовий договір. Він є угодою найнижчого рівня колективно-договірного 

регулювання і повинен враховувати та відповідати змісту генеральної, 

галузевих та територіальних угод. Положення зазначених угод є 

обов’язковими для застосування під час ведення колективних переговорів і 

укладення колективних договорів як мінімальні гарантії. 

Колективний договір містить значну частину нормативних положень, 

а тому він є обов’язковим до виконання суб’єктами трудових та тісно 

пов’язаних з ними відносин. 

Законодавець встановив загальний порядок вступу в силу 

колективного договору як нормативно-правового договору та порядок його 

реєстрації. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання 

представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі. 

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації. Умови, 

строки, суб’єкти реєстрації та їх повноваження визначаються Порядком 

повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, 

колективних договорів
83

.  

Повідомна реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності 

примірників і копії поданих на реєстрацію галузевих (міжгалузевих) і 

територіальних угод, колективних договорів для забезпечення можливості 

врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових 

спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за 

результатами виконання умов таких угод (договорів). 

Порядок регулює не лише порядок реєстрації колективних договорів і 

угод, а й встановлює порядок реєстрації змін і доповнень, що вносяться до 

цих договорів і угод. 

Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і 

територіальних угод, колективних договорів визначає єдину підставу 

відмови в реєстрації колективного договору – це подання сторонами на 

реєстрацію примірників колективного договору, що не є автентичними.  

Галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) 

угоди підлягають повідомній реєстрації Мінсоцполітики, а колективні 

договори і територіальні угоди іншого рівня - районними, районними у мм. 

Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими комітетами 

сільських, селищних та міських рад. 

Сторони договору подають на повідомну реєстрацію договір разом з 

додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та 

копію договору. 

                                                        
83

 Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, 

колективних договорів : Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 // 

Офіційний вісник України. – 2013. – № 16. – стор. 11. – стаття 554. 
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Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, 

наступного після надходження договору до реєструючого органу. 

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації чи прийняття 

рішення про відмову в реєстрації примірники договору повертаються 

сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія відповідного договору 

зберігається в реєструючому органі. 

Статтею 12 КЗпП України визначено суб’єктів, між якими укладається 

колективний договір. До них віднесено власника або уповноважений ним 

орган (особу), з однієї сторони, і профспілкові організації, а у разі їх 

відсутності – представників, вільно обраних на загальних зборах найманих 

працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони. У ст. 3 

Закону України «Про колективні договори і угоди» зазначається, що 

колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і 

одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких 

органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими 

трудовим колективом з іншої сторони. 

Стаття 11 КЗпП України, окреслюючи сферу укладення колективного 

договору, фактичною стороною колективного договору називає 

роботодавця, що має права юридичної особи. Останні безпосередньо не 

набувають прав і обов’язків у трудових правовідносинах, а реалізують свою 

правосуб’єктність через органи, які представляють їх інтереси. 

Представляти інтереси роботодавців-юридичних осіб можуть і колегіальні 

(правління, дирекція), і одноособові (директор, голова, начальник, ректор) 

органи. Крім юридичної особи, під роботодавцем визнається й фізична 

особа (ст. 21 КЗпП України). 

За наявності на підприємстві кількох профспілок чи їх об'єднань або 

інших уповноважених трудовими колективами на представництво органів 

вони повинні сформувати спільний представницький орган для ведення 

переговорів і укладення колективного договору. У цьому випадку стороною 

колективного договору визнаються всі первинні профспілкові організації, 

що беруть участь у колективних переговорах. Такий об’єднаний 

представницький орган утворюється на засадах пропорційного 

представництва (згідно з кількістю членів кожної первинної профспілкової 

організації).  

Незважаючи на широке коло повноважень, об’єднаний 

представницький орган не може укладати і підписувати колективний 

договір. Кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх 

конкретних зобов’язань за колективним договором та відповідальності за їх 

невиконання. Ця вимога покладається на конкретні профспілки, а не на 

об’єднаний представницький орган. 

Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в 

об'єднаному представницькому органі, позбавляється права представляти 

інтереси працівників при підписанні колективного договору. Для ведення 
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переговорів і укладення колективного договору наймані працівники можуть 

обрати одного або декількох представників. Такими суб’єктами можуть 

бути колегіальні органи або окремі працівники чи інші особи, що не 

перебувають у трудових відносинах з роботодавцем. 

Отже, з’ясувавши таким чином основних учасників колективно-

договірних відносин на локальному рівні та виходячи зі ст. 1 Закону 

України «Про колективні договори і угоди», колективний договір можна 

визначити як нормативно-правовий договір, що укладається на локальному 

рівні між роботодавцем і працівниками з метою регулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів 

суб’єктів соціального партнерства. 

До прийняття Закону України «Про колективні договори і угоди» 

колективні договори могли укладатися тільки на тих підприємствах певних 

галузей, які були визначені в спеціальному переліку, що затверджувався в 

централізованому порядку. Зараз сфера укладення колективного договору 

визначена у ст. 2 зазначеного Закону – він укладається на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які 

використовують найману працю і мають право юридичної особи. 

Колективний договір є нормативно-правовим договором, який 

укладається на локальному рівні. Тому дія колективного договору в 

просторі обмежується рамками конкретного підприємства, установи, 

організації. Він поширюється на кількісно визначене коло осіб, з якими 

укладено трудовий договір. Факт перебування особи у трудових відносинах 

з роботодавцем є основною ознакою поширення дії колективного договору 

на всіх найманих працівників незалежно від того, чи є вони членами 

профспілкової організації, і чи брали вони участь в укладенні колективного 

договору, чи ні. Обов’язковість колективного договору не залежить і від 

виду, форми та часу укладення трудового договору. Тому усі працюючі, а 

також щойно прийняті на підприємство працівники, повинні бути 

ознайомлені з колективним договором. Положення колективного договору є 

обов'язковими як для роботодавця, так і для працівників підприємства, 

установи, організації (ч.1 ст. 5 Закону України«Про колективні договори і 

угоди»). 

Чинним законодавством України не передбачено мінімальний строк 

дії колективного договору. Тому, вирішуючи питання тривалості 

колективного договору, сторони повинні враховувати особливості 

конкретного підприємства, установи, організації, негативні наслідки 

короткотривалих та довготривалих договорів. 

Необхідно звернути увагу на те, що відповідно до ч.3 ст. 9 Закону 

України«Про колективні договори і угоди» після закінчення строку дії 

колективний договір, угода продовжує діяти до того часу, поки сторони не 

укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено 

договором, угодою. Дане положення означає, що закінчення строку дії 
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колективного договору і неукладення нового тягне за собою автоматичне 

продовження дії старого колективного договору, але не на новий строк, а на 

період до укладення нового договору. Щоб колективний договір був 

продовжений на новий строк, необхідно досягти згоди між сторонами щодо 

цього. 

Колективний договір, угода зберігають чинність у разі зміни складу, 

структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено цей 

договір, угоду. 

У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає 

чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути 

переглянутий за згодою сторін. 

У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору 

зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей 

період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи 

зміну або доповнення чинного колективного договору. 

У разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом 

усього строку проведення ліквідації. 

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх 

компетенції. 

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін 

щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, 

зокрема (ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди»): 

- зміни в організації виробництва і праці; 

- забезпечення продуктивної зайнятості; 

- нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів 

заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій 

та ін.); 

- встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 

- участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні 

прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); 

- режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 

- умов і охорони праці; 

- забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 

обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; 

- гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких 

організацій працівників;  

- умов регулювання фондів оплати праці та встановлення 

міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;  

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;  

- заборона дискримінації.  

За своїм характером і правовою природою усі умови колективного 

договору поділяються на чотири групи: 

1. інформаційні, 
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2. нормативні, 

3. зобов’язальні, 

4. організаційні (процедурні). 

Інформаційні умови містять норми переважно централізованого 

законодавства, колективних угод більш високого рівня регулювання з 

питань оплати праці, робочого часу і часу відпочинку, охорони праці та ін. 

Перенесені з відповідних законодавчих актів, генеральної, галузевих та 

територіальних угод і продубльовані в колективному договорі, ці норми 

фактично ніякої регулятивної функції не виконують і жодної додаткової 

юридичної сили при цьому не набувають. Разом з тим, ці норми 

забезпечують цілісність змісту колективного договору. 

Нормативні умови колективного договору становлять найбільш 

важливу частину його змісту. Сама їх назва свідчить про те, що йдеться про 

умови, у яких сторони на рівні підприємства встановлюють локальні норми 

права, що регулюють умови праці. Нормативні умови колективного 

договору діють протягом усього терміну існування колективного договору. 

Це можуть бути також умови, що випливають з конкретизації окремих 

положень і статей КЗпП України, наприклад, встановлення меншої 

тривалості робочого часу, ніж передбачено ч. 1 ст. 50 КЗпП України, умов 

виплати міжрозрядної різниці робітників-відрядників при виконанні робіт 

різної кваліфікації (ст. 104 КЗпП України). Крім того, у колективний договір 

обов’язково включаються нормативи (положення), якщо в чинних 

законодавчих актах передбачено обов’язковість їхнього закріплення в 

колективному договорі відповідно до КЗпП України (ст.ст. 42-1, 44, 105 та 

ін). Разом з тим у колективному договорі можуть бути встановлені норми, 

які надають працівникам певні додаткові, порівняно з централізованим 

законодавством, пільги і переваги (скорочений робочий час, додаткові 

оплачувані відпустки тощо). В усіх випадках при встановленні в 

колективному договорі таких норм важливо, щоб визначені ними умови не 

погіршували права найманих працівників у порівнянні з тими, що їм 

гарантовані централізованим законодавством. 

Зобов’язальні умови колективного договору визначають взаємні 

зобов’язання сторін колективного договору. До зобов’язальних умов 

належать такі питання, які не врегульовані чинним законодавством, а 

закріплюються в колективному договорі як конкретні зобов’язання сторін. 

Зобов’язальні умови на відміну від нормативних не носять загального 

характеру, виражаються у здійсненні конкретних одноразових дій, якими 

вичерпуються.  

Зобов’язання мають бути чітко сформульовані з зазначенням термінів 

їх виконання, відповідальних осіб та, за необхідності, джерел фінансування. 

Оскільки зобов’язальні умови колективного договору є обов’язковими для 

його сторін, останні мають право вимагати належного їх дотримання. 

Організаційні умови колективного договору регламентують порядок 
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укладення, зміни та припинення дії колективного договору. Крім того, ці 

положення визначають строки дії договору, процедурні особливості 

внесення змін і доповнень, відповідальність за невиконання його умов. 

Отже, колективний договір укладається з метою узгодження інтересів 

найманих працівників і роботодавця. Порядок проведення колективних 

переговорів з метою укладення колективного договору спрямований на 

досягнення соціальної злагоди на конкретних підприємствах, в установах, 

організаціях. Співробітництво партнерів на виробничому рівні базується на 

засадах рівності сторін, пріоритетності примирних методів і процедур у 

переговорах, взаємної довіри та регулярності проведення консультацій, 

обов’язковості виконання досягнутих домовленостей і відповідальності за 

взяті зобов’язання. Тому колективний договір розглядають як акт 

соціального партнерства, що укладається на двосторонній основі. 

 

3. Колективні переговори з укладення та підписання колективних 

договорів і угод 

 

Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, 

угод надається сторонам соціального діалогу, склад яких визначається 

відповідно до Закону України «Про соціальний діалог». 

Необхідно зазначити, що відповідно до ч.4 ст. 20 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
84

 роботодавці, їх 

об'єднання, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 

зобов'язані брати участь у колективних переговорах щодо укладання 

колективних договорів і угод. 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про організації роботодавців, їх 

об'єднання, права і гарантії їх діяльності»
85

 організації роботодавців, їх 

об'єднання відповідно до законодавства беруть участь у веденні переговорів 

з укладення колективних договорів і угод та у межах своїх повноважень 

укладають колективні договори і угоди, здійснюють контроль та 

забезпечують їх виконання. 

Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів від 

імені найманих працівників надається професійним спілкам в особі їх 

виборних органів. При наявності на підприємстві кількох профспілок 

формується спільний представницький орган, який має право ведення 

переговорів і укладення колективного договору. Представницький орган 

утворюється на засадах пропорційного представництва. Вести переговори і 

укладати колективні договори мають право також представники найманих 

                                                        
84

 Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15.09.1999 

№ 1045-XIV// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – ст. 397. 
85

 Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності : Закон 

України від 22.06.2012 № 5026-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 22. – 

ст. 216. 
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працівників, якщо на підприємстві, в установі, організації відсутні 

профспілки, і за умови їх обрання на загальних зборах найманих 

працівників або уповноважених ними органів. 

Законодавством забороняється будь-яке втручання, яке може 

обмежити законні права працівників та їх представників або заборонити їх 

здійснення, з боку органів представницької і виконавчої влади та 

господарського управління, політичних партій, роботодавців при укладенні 

та виконанні колективних договорів, угод.  

Крім того, не допускається ведення переговорів та укладення 

колективних договорів і угод від імені працівників організаціями або 

органами, які створені чи фінансуються роботодавцями, політичними 

партіями. 

У разі коли інтереси трудового колективу представляє профспілковий 

орган, інтереси роботодавця не можуть представляти особи, які є членами 

виборного органу цієї профспілки. 

Укладенню колективного договору, угоди передують колективні 

переговори. Необхідно зазначити, що законодавство України не передбачає 

обов’язок якоїсь із сторін розпочати колективні переговори. А тому дуже 

часто колективні договори на підприємствах не укладаються, оскільки 

жодна із сторін не проявляє ініціативи по їх укладенню.  

Будь-яка із сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії 

колективного договору, угоди або у строки, визначені цими документами, 

письмово повідомляє інші сторони про початок переговорів. Друга сторона 

протягом семи днів повинна розпочати переговори. 

Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або 

внесення змін до колективного договору, угоди визначається сторонами і 

оформляється відповідним протоколом. 

Для ведення переговорів і підготовки проектів колективного 

договору, угоди утворюється робоча комісія з представників сторін. Склад 

цієї комісії визначається сторонами. 

Сторони можуть переривати переговори з метою проведення 

консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для вироблення 

відповідних рішень і пошуку компромісів. 

Сторони колективних переговорів зобов'язані надавати учасникам 

переговорів всю необхідну інформацію щодо змісту колективного договору, 

угоди (наприклад, загальні умови праці, правила техніки безпеки і гігієни 

праці, можливість професійного навчання та інші). Так, відповідно до ст. 28 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 

профспілки, їх об'єднання мають право одержувати безоплатно інформацію 

від роботодавців або їх об'єднань, державних органів та органів місцевого 

самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних 

прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати 

господарської діяльності підприємств, установ або організацій. Зазначена 
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інформація має бути надана не пізніше п'ятиденного терміну. Також, 

профспілки, їх об'єднання мають право безоплатно одержувати від 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері статистики статистичні дані з питань праці та соціально-економічних 

питань, а також виробничого та невиробничого травматизму, 

профзахворювань. 

Учасники переговорів не мають права розголошувати дані, що є 

державною або комерційною таємницею, і підписують відповідні 

зобов'язання. 

Робоча комісія готує проект колективного договору, угоди з 

урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, трудових колективів 

галузей, регіонів, громадських організацій, і приймає рішення, яке 

оформляється відповідним протоколом. 

Якщо під час ведення колективних переговорів виникли 

розбіжностей, то сторони для їх врегулювання використовують примирні 

процедури.  

Якщо в ході переговорів сторони не дійшли згоди з незалежних від 

них причин, то складається протокол розбіжностей, до якого вносяться 

остаточно сформульовані пропозиції сторін про заходи, необхідні для 

усунення цих причин, а також про строки відновлення переговорів. 

Протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей сторони 

проводять консультації, формують із свого складу примирну комісію, а у 

разі недосягнення згоди звертаються до посередника, обраного сторонами. 

Примирна комісія або посередник у термін до семи днів розглядає 

протокол розбіжностей і виносить рекомендації щодо суті спору. 

У разі недосягнення згоди між сторонами відносно внесення 

рекомендації допускається організація та проведення страйків у порядку, 

що не суперечить законодавству України. 

Для підтримки своїх вимог під час проведення переговорів щодо 

розробки, укладення чи зміни колективного договору, угоди профспілки, 

інші уповноважені працівниками органи можуть проводити у 

встановленому порядку збори, мітинги, пікетування, демонстрації. 

Проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі і 

виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу. 

У разі недосягнення згоди щодо колективного договору у спільному 

представницькому органі загальні збори (конференція) трудового колективу 

приймають найбільш прийнятний проект колективного договору і 

доручають профспілці або іншому уповноваженому трудовим колективом 

органу, який розробив проект, на його основі провести переговори і укласти 

затверджений загальними зборами (конференцією) колективний договір від 

імені трудового колективу з роботодавцем. 

У разі якщо збори (конференція) трудового колективу відхилять 

проект колективного договору або окремі його положення, сторони 
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відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення. Термін цих 

переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект в цілому 

виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу. 

Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами 

(конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими 

представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, 

якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу. 

Угода (генеральна, галузева (міжгалузева), територіальна) 

підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 10 

днів після завершення колективних переговорів. 

Зміни і доповнення до колективного договору, угоди протягом строку 

їх дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку, 

визначеному колективним договором, угодою. 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про колективні договори та 

угоди» На осіб, які представляють роботодавців чи профспілки або інші 

уповноважені трудовим колективом органи і ухиляються від участі в 

переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, 

угоди, або навмисно порушили строк, визначений частиною третьою статті 

10 цього Закону, або не забезпечили роботу відповідної комісії у визначені 

сторонами строки, накладається штраф до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, і вони несуть також дисциплінарну 

відповідальність аж до звільнення з посади. 

 

4. Контроль за виконанням колективного договору та 

відповідальність сторін 

 

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про колективні договори та 

угоди» та ст. 19 КЗпП України контроль за виконанням колективного 

договору, угоди проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи 

уповноваженими ними представниками. 

Для здійснення контролю за виконанням колективного договору, 

угоди можуть створюватись комісії, які складають акт за наслідками 

перевірки. Такий акт є основним документом, який свідчить про результати 

роботи по виконанню колективного договору, угоди. Акт перевірки повинен 

відтворювати стан роботи по виконанню колективного договору. Для 

оперативного здійснення контролю сторони зобов’язані надавати необхідну 

для цього наявну інформацію.  Особи, які представляють роботодавця чи 

профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і винні в 

ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і 

здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод, несуть 

дисциплінарну відповідальність або підлягають штрафу до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 19 Закону України 
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«Про колективні договори та угоди»). 

Акт перевірки обговорюється на спільному засіданні сторін. 

Наслідком такого обговорення є прийняття рішення, в якому визначаються 

заходи щодо усунення виявлених в ході перевірки недоліків та притягнення 

до відповідальності винних у невиконанні умов колективного договору. На 

осіб, які представляють роботодавця чи профспілки або інші уповноважені 

трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано 

зобов'язання щодо колективного договору, угоди, накладається штраф до 

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони також несуть 

дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади. На вимогу 

профспілок, іншого уповноваженого трудовим колективом органу 

роботодавець зобов'язаний вжити заходів, передбачених законодавством, до 

керівника, з вини якого порушуються чи не виконуються зобов'язання щодо 

колективного договору, угоди. 

Справи про адміністративні порушення з цих питань розглядаються 

судом за поданням однієї із сторін колективного договору, угоди, 

відповідних комісій або з ініціативи прокурора. 

Спеціальні правила встановлені ст. 20 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та ч.2 ст. 19 КЗпП 

України щодо контролю профспілками за виконанням колективного 

договору, угоди. 

У разі порушення роботодавцями, їх об'єднаннями, органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного 

договору, угоди профспілки, їх об'єднання мають право направляти їм 

подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. 

У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений 

термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або 

бездіяльність посадових осіб до місцевого суду.  

Також, ст. 45 КЗпП України передбачено, що на вимогу 

профспілкового органу власник або уповноважений ним орган повинен 

розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, 

організації якщо він порушує законодавство про працю, про колективні 

договори і угоди, Закон України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності». У разі, коли рішення профспілкового органу не 

виконано і не оскаржено у зазначений законодавством двотижневий строк, 

профспілковий орган у цей же строк може оскаржити у суді діяльність або 

бездіяльність посадових осіб, органів, до компетенції яких належить 

розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, 

організації. 

Закон України «Про колективні договори, угоди»(ч.3 ст.15) та ст. 20 

КЗпП України закріплюють обов’язок сторін, які підписали колективний 

договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітувати 

про його виконання на зборах (конференціях) трудового колективу. Крім 
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того, статтею 16 Закону України «Про колективні договори, угоди» 

передбачене надання статистичних даних про колективні договори, угоди 

направляються в органи державної статистики в порядку, встановлюваному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері статистики. 

 

 

ТЕМА № 6 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 

 

ПЛАН 

1. Поняття та правове регулювання зайнятості населення. 

2. Державні гарантії зайнятості населення 

3. Правовий статус громадян, які шукають роботу та безробітних. 

 

1. Поняття та правове регулювання зайнятості населення. 

 

Одними з найважливіших прав людини Конституція України 

визначила соціально-економічні права. Без цих прав неможливо забезпечити 

як гідність, так і саме існування людської особистості, без них багато в чому 

втрачають свій сенс усі інші права людини. Серед цих прав центральне 

місце посідає право на працю та проблеми  зайнятості населення та ринку 

праці. 

Зайнятість населення є складним соціально-економічним явищем, 

якому належить одне з провідних місць в процесі суспільного відтворення. 

У свою чергу, останнє тісно пов'язане з такими сторонами життєдіяльності 

людей, як виробництво, розподіл, споживання, формування доходів 

населення, тобто тими його сторонами, які визначають основні змістові 

аспекти соціального захисту населення. Усвідомлення багатогранності 

поняття зайнятості населення, переплетіння в ній соціальних, економічних, 

політичних та інших аспектів завжди привертало значну увагу до неї 

науковців та спеціалістів
86

. 

Відносини щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування 

регулюються Конституцією України, КЗпП України, Законами України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття»
87

, «Про зайнятість населення»
88

, значним числом постанов 
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87

 Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон 
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Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, а 

також соціально-партнерськими угодами і колективними договорами. 

Важливу роль у правовому регулюванні зайнятості населення та 

працевлаштуванню відіграють конвенції та рекомендації МОП, які 

встановлюють міжнародні стандарти у сфері зайнятості населення та 

працевлаштування: Конвенція про безробіття № 2 (1919 р.); Конвенція про 

дискримінацію в галузі праці й зайнятості (1958 р.); Конвенція про політику 

в галузі зайнятості № 122 (1964 р.); Конвенція про статистику праці (1985 

р.); Конвенція про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих 

чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками № 156 і 1981 р.); 

Конвенція про сприяння зайнятості й захист від безробіття № 168 (1988 р.); 

Конвенція про приватні агентства зайнятості № 181 (1997 р.); Конвенція про 

заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці 

№ 182 (1999 р.), інші Конвенції та рекомендації МОП у сфері зайнятості. 

Закон України «Про зайнятість населення» визначає правові, 

економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері 

зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на 

працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття. 

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про зайнятість 

населення» зайнятість - це не заборонена законодавством діяльність осіб, 

пов'язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою 

одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також 

діяльність членів однієї сім'ї, які здійснюють господарську діяльність або 

працюють у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому 

числі безоплатно. 

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про зайнятість населення» до 

зайнятого населення належать: 

особи, які працюють за наймом на умовах трудового договору 

(контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством; 

особи, які забезпечують себе роботою самостійно (у тому числі члени 

особистих селянських господарств);  

особи, які проходять військову чи альтернативну (невійськову) 

службу; 

особи, які на законних підставах працюють за кордоном та які мають 

доходи від такої зайнятості;  

особи, що навчаються за денною формою у загальноосвітніх, 

професійно-технічних та вищих навчальних закладах та поєднують 

навчання з роботою; 

непрацюючі працездатні особи, які фактично здійснюють догляд за 

дитиною-інвалідом, інвалідом I групи або за особою похилого віку, яка за 

висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або 

досягла 80-річного віку, та отримують допомогу, компенсацію та/або 

надбавку відповідно до законодавства; 
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батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні 

батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до 

законодавства; 

особа, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу 

потребує постійного стороннього догляду, та одержує грошову допомогу на 

догляд за ним відповідно до законодавства. 

До зайнятого населення не належать іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають в Україні і зайнятість яких пов'язана із 

забезпеченням діяльності іноземних посольств і місій або виконанням своїх 

професійних чи трудових обов'язків перед роботодавцем - нерезидентом. 

Отже, зайнятість означає реалізацію права на працю.  

Під працею розуміється цілеспрямована й доцільна соціальна 

діяльність людини, в процесі якої вона впливає на природу і використовує її 

для створення предметів, необхідних для задоволення власних потреб
89

. 

Слід зазначити, що зайнятість населення, на відміну від праці, - не 

діяльність, а суспільні відносини - економічні, соціальні та інші - з приводу 

включення працівника в систему поділу та кооперації праці на певному 

робочому місці. До того часу, доки працівник залишається в тій або іншій 

підсистемі господарської діяльності, ці відносини мають безперервний 

характер. Аби вважатися зайнятою, людині достатньо мати зв'язок з якимсь 

робочим місцем, не обов'язково працюючи у відведений робочий час (як це 

має місце в умовах неповної зайнятості працівників). Така особа вважається 

зайнятою і в тому випадку, коли вона працює в режимі індивідуальної 

трудової діяльності, приватного підприємництва. Отже, статус зайнятого не 

залежить від того, чи працює людина, чи відпочиває або перебуває у 

черговій відпустці. 

Неспівпадання категорій «праця» і «зайнятість населення» 

підтверджується порівнянням таких похідних понять, як «працюючий» і 

«зайнятий»
90

. 

Перш за все, працюючий - це характеристика соціального статусу 

людини, яка внаслідок свого майнового стану поставлена перед 

необхідністю працювати. Така людина належить до продавців своєї 

здатності до праці, а її існування залежить від отримуваного заробітку. І 

наявність або відсутність у такої особи зв'язку з яким-небудь робочим 

місцем не має значення. За своїм соціальним статусом до трудящих 

належить навіть безробітний, тоді як підприємець у вузькому розумінні 

цього слова не є трудящим, навіть якщо він виконує якусь іншу роботу і в 
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своїй фірмі. Останнє аргументується тим, що його трудова діяльність не 

диктується економічно, тобто його дохід не є результатом продажу 

здатності до праці. 

Зайнятий - це функціональна характеристика працездатної людини, 

що характеризує її включення в конкретний господарський процес на 

певному робочому місці. Поділ на зайнятих і незайнятих - це поділ на тих, 

хто включений у різноманітні господарські процеси і тих, хто залишився 

поза ними, незалежно від майнового стану, а, звідси, й місця в соціальній 

стратифікації суспільства. 

Отже, зайнятість населення, на відміну від праці, це - не діяльність, а 

суспільні відносини між людьми, перш за все економічні та соціальні, з 

приводу включення працівників у конкретну кооперацію праці на певному 

робочому місці. 

Більшість з науковців вживають поняття «робота» та «праця» як 

синонімічні. В аспекті смислового вживання цих слів в українській мові 

вони дійсно є синонімами. Але навіть на підсвідомому рівні в трудовому 

праві поняття «праця» й «робота» вживаються як такі, що не співпадають 

між собою та мають різне змістовне наповнення. Нам імпонує думка В.І. 

Щербини стосовно цього моменту, який стверджує, що «поняття «праця» 

дещо ширше ніж поняття «робота». Робота - це одна із зовнішніх форм, в 

якій реалізується праця. Але не єдина. У протилежному випадку 

відбувається і звуження конституційного права на працю. Не можна також 

погодитися з позицією вчених, які ці поняття ототожнюють. Для економіки 

радянської системи це відповідало дійсності. Бо тоді слово «праця» 

дорівнювало слову «робота». За нинішніх економічних реалій теза про те, 

що держава повинна створювати робочі місця і пропонувати роботу, 

мінімум не відповідає конституційним положенням. Держава відповідно до 

ч. 2 ст. 43 Конституції України створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю, але не робочі місця»
91

.  

2. Державні гарантії зайнятості населення 

 

Законодавством встановлено державні гарантії зайнятості населення: 

1) вільне обрання місця застосування праці та виду діяльності, вільний 

вибір або зміну професії. Реалізація даного права здійснюється шляхом 

самостійного забезпечення особою своєї зайнятості чи звернення з метою 

працевлаштування до роботодавця або за сприяння центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, чи суб'єкта господарювання, який надає 

послуги з посередництва у працевлаштуванні. 
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2) Одержання заробітної плати (винагороди) відповідно до 

законодавства. Законом України «Про оплату праці»
92

 встановлюється, що 

держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх 

форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати 

та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати 

праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній 

власності, працівників підприємств, установ та організацій, що 

фінансуються чи дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткування 

доходів працівників. 

3) Професійну орієнтацію з метою самовизначення та реалізації 

здатності особи до праці. Право на професійну орієнтацію забезпечується 

шляхом надання комплексу профорієнтаційних послуг з вибору або зміни 

професії, виду діяльності та інших профорієнтаційних послуг. 

4) Професійне навчання відповідно до здібностей та з урахуванням 

потреб ринку праці. Право на професійне навчання реалізується шляхом 

первинної професійної підготовки, перепідготовки, спеціалізації і 

підвищення кваліфікації, стажування у професійно-технічних, вищих 

навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, безпосередньо на 

робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг з метою здобуття особою 

відповідної кваліфікації або приведення її рівня у відповідність із вимогами 

сучасного виробництва та сфери послуг. 

5) Підтвердження результатів неформального професійного навчання 

осіб за робітничими професіями.  

6) Безоплатне сприяння у працевлаштуванні, обранні підходящої 

роботи та одержанні інформації про ситуацію на ринку праці та 

перспективи його розвитку. 

7) Соціальний захист у разі настання безробіття. Право на соціальний 

захист у разі настання безробіття реалізується шляхом: 1) участі в 

загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок 

безробіття, яке передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття; 

2) надання безоплатних соціальних послуг, зокрема, інформаційно-

консультаційних та профорієнтаційних, професійної підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації з урахуванням попиту на ринку 

праці, сприяння у працевлаштуванні, зокрема, шляхом фінансової 

підтримки самозайнятості та реалізації підприємницької ініціативи 

відповідно до законодавства; 3) надання особливих гарантій працівникам, 

які втратили роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці; 4) 

надання додаткової гарантії зайнятості окремим категоріям населення, які 

не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. 

8) Захист від дискримінації у сфері зайнятості, необґрунтованої 

відмови у найманні на роботу і незаконного звільнення. Держава гарантує 
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особі право на захист від будь-яких проявів дискримінації у сфері 

зайнятості населення за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших 

об'єднаннях громадян, статі, віку, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

9) додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій 

громадян.  

До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню, належать:  

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і: має на утриманні дітей 

віком до шести років; виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 

років або дитину-інваліда; утримує без одного з подружжя інваліда з 

дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від 

причини інвалідності); 

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, 

яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка 

їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу; 

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового 

лікування; 

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із 

строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом 

шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка 

вперше приймається на роботу; 

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і 

менше років; 

6) інваліди, які не досягли пенсійного віку; 

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків 

або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу. 

Для працевлаштування зазначених категорій громадян (крім інвалідів, 

які не досягли пенсійного віку, норматив працевлаштування на роботу яких 

встановлюється згідно із Законом України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні»
93

) підприємствам, установам та 

організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб 

встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності 

штатних працівників за попередній календарний рік. 

Роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням 

чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на 

підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що 

неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх 

працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися за 
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сприянням для працевлаштування даної категорії громадян до центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції. 

Обов'язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається 

працевлаштування таких громадян, про що роботодавці інформують щороку 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції, у встановленому ним 

порядку. 

Роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце зазначену 

категорію громадян, та яким надано статус безробітного, за направленням 

територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 

строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні 

витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. 

Компенсація виплачується протягом одного року з дня 

працевлаштування особи за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття, коштів Державного бюджету України для забезпечення 

молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим 

місцем за отриманою професією (спеціальністю) та Фонду соціального 

захисту інвалідів (у разі працевлаштування інваліда, який зареєстрований в 

установленому порядку як безробітний, але якому відповідно до 

законодавства допомога по безробіттю не призначається). 

3. Правовий статус громадян, які шукають роботу та безробітних. 

Поряд з терміном «зайняте населення» законодавством визначається 

поняття «безробітні», а також зміст його правового статусу.  

Відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про зайнятість населення» 

статусу безробітного може набути: 

1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на 

пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має 

заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна 

приступити до роботи; 

2) інвалід, який не досяг пенсійного віку та отримує пенсію по 

інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України «Про 

державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»
94

 та 
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«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, 

та інвалідам»
95

; 

3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у 

зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням 

або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням 

чисельності (штату) працівників. 

Статус безробітного надається зазначеним особам за їх особистою 

заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у 

територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 

незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування. 

Процедура реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку 

осіб, які шукають роботу, регулюється Постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 березня 2013 р. № 198 «Про затвердження Порядку 

реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають 

роботу». 

Реєстрація проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина 

України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової 

картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору 

чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також 

військового квитка, диплома або іншого документа про освіту. 

Громадянин, який втратив паспорт, пред’являє тимчасове 

посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, особа, яка не 

досягла 16-річного віку, - свідоцтво про народження та довідку про 

реєстрацію місця проживання, видану територіальним органом або 

підрозділом ДМС. 

Інвалід, який не досяг пенсійного віку та отримує пенсію по 

інвалідності або державну соціальну допомогу, пред’являє пенсійне 

посвідчення або посвідчення особи, яка отримує відповідну державну 

соціальну допомогу, і подає довідку до акта огляду медико-соціальною 

експертною комісією та індивідуальну програму реабілітації. 

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 

Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують 

додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, 

а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, подають посвідку на постійне 

проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового 

захисту або якій надано тимчасовий захист. 

Особа, яка втратила трудову книжку, подає дублікат трудової книжки 

чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи або 
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цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує період 

зайнятості такої особи. 

Крім зазначених документів для реєстрації також подаються: 

1) випускниками вищих навчальних закладів, які навчалися за 

державним замовленням і звернулися до територіального органу протягом 

одного року з дня закінчення навчання, - направлення на роботу, довідка 

про надання можливості самостійного працевлаштування, а ті, що 

навчалися на контрактній основі і звернулися до територіального органу 

протягом одного року з дня закінчення навчання, - довідка навчального 

закладу про підтвердження форми навчання. 

2) членами особистого селянського господарства, які протягом 12 

календарних місяців, що передували дню реєстрації у територіальному 

органі, перебували у трудових відносинах або займалися іншим видом 

діяльності менш як шість місяців (крім осіб, які закінчили або припинили 

навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних 

закладах, звільнилися із строкової військової або альтернативної 

(невійськової) служби та вперше приймаються на роботу), - довідка про 

припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з 

такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за 

місцезнаходженням земельної ділянки; 

3) військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової 

служби) Збройних Сил, внутрішніх військ МВС, Служби зовнішньої 

розвідки, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, 

Держприкордонслужби, СБУ, Держспецтрансслужби, особами рядового і 

начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного 

захисту, податкової міліції, а також особовим складом воєнізованих 

аварійно-рятувальних служб, утворених відповідно до законодавства на 

постійній основі, які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із 

скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на 

пенсію, - військовий квиток, в якому зазначена дата взяття їх на облік у 

військовому комісаріаті відповідно до законодавства. 

Правовий статус безробітного включає основні права й обов'язки та їх 

гарантії. 

Безробітні мають право на: 

1) безоплатне одержання від територіальних органів центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції: 

послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, 

в тому числі на громадські та інші роботи тимчасового характеру; 

консультаційних, інформаційних та профорієнтаційних послуг з 

метою обрання або зміни виду діяльності (професії); 

інформації про свої права та обов'язки як безробітного; 
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відомостей про себе, які містяться в Єдиній інформаційно-аналітичній 

системі; 

2) матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні 

послуги відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття» та «Про зайнятість 

населення»; 

3) збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період 

участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру (тривалістю 

до 180 днів, зокрема у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника) у 

розмірах, встановлених до укладення ними строкового трудового договору 

на участь у таких роботах; 

4) оскарження, у тому числі до суду, дій або бездіяльності державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, їх посадових осіб, що призвели до порушення прав щодо 

зайнятості особи. 

Особи, зареєстровані як безробітні, мають не лише права, а й 

обов’язки. Безробітні зобов'язані: 

1) самостійно або за сприяння територіальних органів центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості 

населення та трудової міграції, здійснювати активний пошук роботи, який 

полягає у вжитті цілеспрямованих заходів до працевлаштування, зокрема 

взяття участі у конкурсних доборах роботодавців; 

2) відвідувати територіальний орган центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, в якому він зареєстрований як безробітний у визначений і 

погоджений з ним час, але не рідше ніж один раз на тридцять календарних 

днів; 

3) дотримуватися письмових індивідуальних рекомендацій щодо 

сприяння працевлаштуванню, зокрема брати участь у заходах, пов'язаних із 

сприянням забезпеченню зайнятості населення; 

4) інформувати територіальний орган центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, протягом трьох робочих днів про обставини припинення 

реєстрації. 

Правовий статус безробітного припиняється у разі: 

1) зайнятості особи; 

2) поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили; 

3) подання безробітним особисто письмової заяви про зняття його з 

реєстрації як безробітного або відмови від її послуг; 

4) дворазової відмови від пропонування підходящої роботи, а для 

безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), 

дворазової відмови від пропонування проходження професійного навчання; 
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5) дворазової відмови від пропонування підходящої роботи за 

професією (спеціальністю), набутою за направленням територіального 

органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції; 

6) припинення професійного навчання за направленням 

територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, без 

поважних причин; 

7) невідвідування без поважних причин територіального органу 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом 30 робочих днів з 

дати прийняття рішення про таке відвідування (наявність поважних причин 

підтверджується відповідними документами); 

8) встановлення факту подання особою недостовірних даних та 

документів, на підставі яких було прийнято рішення про надання їй статусу 

безробітного, призначення (виплати) матеріального забезпечення на 

випадок безробіття та надання соціальних послуг; 

9) встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи 

(надання послуг); 

10) набрання законної сили вироком суду про засудження особи до 

позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від 

відбування покарання з випробуванням); 

11) вступу на навчання за денною формою; 

12) призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) 

службу; 

13) досягнення пенсійного віку або призначення пенсії на пільгових 

умовах, або за вислугу років; 

14) подання заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку або тривалістю, визначеною у медичному 

висновку; 

15) смерті безробітного або визнання його за рішенням суду 

померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним; 

16) з дня видачі довідки до акта огляду медико-соціальною 

експертною комісією з висновками про визнання особи нездатною до 

трудової діяльності; 

17) з інших підстав, передбачених порядком реєстрації, перереєстрації 

та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних. 

Таким чином, основним моментом в наданні правого статусу 

безробітного є відсутність підходящої роботи. Поняття «підходяща робота» 

для різних категорій громадян, які звертаються щодо працевлаштування до 

державної служби зайнятості, неоднозначне, оскільки підходящою для 

безробітного є робота, що відповідає його освіті, професії (спеціальності), 

кваліфікації з урахуванням доступності транспортного обслуговування. За 
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згодою безробітного підбір підходящої роботи може здійснюватися також в 

інших регіонах. 

Зауважимо, що заробітна плата повинна бути не нижче розміру 

заробітної плати такої особи за останнім місцем роботи з урахуванням 

середнього рівня заробітної плати, що склався у регіоні за минулий місяць, 

де особа зареєстрована як безробітний. 

Якщо середній розмір заробітної плати, що склався за минулий місяць 

у регіоні, нижчий, ніж заробітна плата особи за останнім місцем роботи, 

підходящою є робота з розміром заробітної плати не меншим, ніж середній 

розмір у регіоні. 

У пропозиції підходящої роботи безробітному враховується розмір 

заробітної плати, яку він отримував за останнім місцем роботи, згідно з 

даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

Також під час пропонування підходящої роботи враховується 

тривалість роботи за професією (спеціальністю), кваліфікація, досвід, 

тривалість безробіття, а також потреба ринку праці. 

Підходящою для безробітного є робота з розміром заробітної плати не 

меншим, ніж розмір мінімальної заробітної плати, у разі, коли: 

у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування відсутні дані про розмір заробітної плати за останнім місцем 

роботи; 

безробітний бажає відновити трудову діяльність після тривалої (більш 

як 12 місяців) перерви; 

пошук роботи здійснюється вперше. 

Підбір підходящої роботи для інваліда (у тому числі шляхом 

розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) 

здійснюється відповідно до його професійних знань і навичок та з 

урахуванням довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії з 

висновком про умови і характер праці, індивідуальної програми реабілітації 

та побажань інваліда щодо умов праці. 

Якщо відсутні документи, що підтверджують трудову діяльність 

та/або освіту безробітного, підбір підходящої роботи здійснюється за 

професіями, що не потребують спеціальних знань, умінь та навичок. 

Для безробітних, які не мають професії (спеціальності) і вперше 

шукають роботу, підходящою є робота, яка потребує первинної професійної 

підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці. 

Для осіб, які не працювали за попередньо здобутими професіями 

(спеціальностями) більш як 12 місяців, підходящою є робота, яку вони 

виконували за останнім місцем роботи, а робота за попередньо здобутими 

професіями (спеціальностями) може бути підходящою за умови підвищення 

кваліфікації за направленням територіального органу з урахуванням 

потреби ринку праці. 
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У разі коли протягом шести місяців з дня реєстрації безробітному 

неможливо підібрати роботу за професією, підходящою є робота, що 

потребує зміни професії з урахуванням його здібностей, стану здоров’я, 

професійного досвіду, доступних для нього видів навчання та потреби 

ринку праці. 

Для безробітних, які не мають професії або працювали на роботах, що 

не потребують спеціальної підготовки, та зареєстровані у територіальному 

органі більш як шість місяців, підходящою роботою також є участь у 

громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру, тривалість 

яких перевищує один місяць. 

Для осіб, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої 

(більш як 12 місяців) перерви (крім осіб, яким до досягнення пенсійного 

віку залишилося два і менше роки), підходящою роботою також є участь у 

громадських та інших роботах тимчасового характеру, які відповідають їх 

освіті, професії (спеціальності), професійному досвіду, зокрема за 

спорідненими професіями. 

Спорідненими професіями є професії, що відповідно до 

Національного класифікатора «Класифікатор професій» відносяться до 

однієї групи професій. 

У разі отримання безробітним професії за направленням 

територіального органу підходящою є робота як за новою, так і за 

попередньою здобутою професією (спеціальністю). 

При цьому, підходящою не може бути робота у разі, коли: 

вона пов’язана із зміною місця проживання безробітного без його 

згоди; 

місце роботи розташоване за межами доступності транспортного 

обслуговування, встановленої рішенням місцевої держадміністрації, 

виконавчого органу відповідної ради; 

умови праці не відповідають правилам і нормам, встановленим 

законодавством про працю та охорону праці, стану здоров’я особи, що 

підтверджено медичною довідкою; 

заробітна плата нижча, ніж встановлений законом розмір мінімальної 

заробітної плати, або не забезпечуються гарантії щодо її своєчасної виплати. 

Статус особи, яка шукає роботу, надається після взяття на облік, який 

ведеться шляхом внесення працівником територіального органу даних про 

таких осіб та отримані ними соціальні послуги до Єдиної інформаційно-

аналітичної системи Державної служби зайнятості. На підставі цих даних 

формується персональна картка. 

Особами, які шукають роботу, є особи, яким не може бути надано в 

установленому порядку статус безробітного, а також відмовлено у наданні 

такого статусу. 

Зазначені особи мають право на отримання послуг з підбору роботи, 

інформаційно-консультаційних, профорієнтаційних та інших послуг, 
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передбачених законодавством, сприяння у працевлаштуванні, інших видах 

зайнятості, зокрема шляхом участі у громадських та інших роботах 

тимчасового характеру. 

Територіальний орган веде облік таких осіб незалежно від 

зареєстрованого місця проживання чи перебування за умови пред’явлення 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та: 

громадянами України - паспорта громадянина України або іншого 

документа, що посвідчує особу, чи документа, який має такі обов’язкові 

реквізити, як прізвище, ім’я, по батькові, фотокартку, а також підпис 

відповідальної посадової особи, печатку або штамп установи, яка видала 

документ, дату видачі; 

іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в 

Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують 

додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, 

а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, - посвідки на постійне 

проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового 

захисту або якій надано тимчасовий захист. 

Особи, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 

про це відповідний орган державної податкової служби, пред’являють 

паспорт з відповідною відміткою. 

Особи, які шукають роботу, подають необхідні відомості про освіту та 

досвід роботи. З метою прискорення працевлаштування інформація про 

осіб, які шукають роботу, за їх згодою розміщується на офіційному веб-

сайті Державної служби зайнятості. 

Особи, які не подали необхідні документи мають право на отримання 

інформаційно-консультаційних послуг. 

Працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок 

вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого 

часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без 

припинення трудових відносин, беруться на облік на умовах, визначених 

Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які 

шукають роботу. Такі особи беруть участь у громадських та інших роботах 

тимчасового характеру на підставі направлення територіального органу. 

Особа, яка шукає роботу, знімається з обліку з дня: реєстрації як 

безробітної; подання заяви про зняття з обліку; її смерті. 

З метою створення умов для повного здійснення громадянами права 

на працю держава передбачає заходи щодо сприяння зайнятості населення, 

до яких належать: 

1) професійна орієнтація та професійне навчання; 

2) стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення 

нових робочих місць та працевлаштування безробітних; 
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3) створення умов для самозайнятості населення та підтримка 

підприємницької ініціативи; 

4) сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем та 

запровадження стимулів для стажування на підприємствах, в установах та 

організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та 

господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману працю, молоді, 

яка навчається; 

5) сприяння зайнятості інвалідів; 

6) забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших 

роботах тимчасового характеру. 

Роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував 

створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників і 

упродовж цього періоду щомісяця здійснював їм виплату заробітної плати в 

розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну особу, 

протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня 

заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за 

кожну таку особу щомісяця за рахунок коштів Державного бюджету 

України, передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України, 

компенсуються фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого 

єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.  

 

 

ТЕМА № 7 

ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

ПЛАН : 

 

 

1. Поняття трудового договору. 

2. Зміст трудового договору. 

3. Форма та строк трудового договору. 

4. Загальний порядок укладення трудового договору. 

5. Види трудового договору. 

 

1. Поняття трудового договору. 

Право на працю є основним конституційним правом громадян 

України. У вирішенні проблеми працевлаштування громадян зацікавлене 

суспільство, оскільки чим повніше використовуються знання найманого 

працівника, тим вище продуктивність праці, а відтак, - і рівень достатку у 
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суспільстві. Отже, для здійснення на практиці громадянами права на 

працю держава створює певні умови, гарантує рівні можливості у виборі 

професії та роду трудової діяльності, реалізує відповідні програми 

створення робочих місць, професійно-технічного навчання, підготовки і 

перепідготовки працівників до суспільних потреб. Разом з цим питання 

вибору професії та місця роботи носить і особистий характер, оскільки 

рішення щодо влаштування на певну роботу доводиться приймати кожній 

людині з урахуванням відповідних як особистих життєвих обставин, так і 

потреб суспільства в цілому. 

Враховуючи зазначені обставини, можна дійти висновку, що саме 

трудовий договір як форма узгодження інтересів громадянина-працівника 

та роботодавця є найбільш привабливою та універсальною формою 

поєднання, узгодження волевиявлення сторін та гармонічного поєднання 

приватного та публічного інтересу в царині суспільної трудової 

діяльності в державі. 

Трудовий договір є основним інститутом в системі трудового права. 

Трудовий договір широко використовується в усіх країнах з ринковою 

економікою для найму робочої сили. 

 Трудовий договір можна розглядати як: 

1. Центральний інститут трудового права. 

2. Універсальна підстава виникнення трудових правовідносин 

3. Форма існування трудових правовідносин 

               Як конкретний юридичний факт, з яким закон пов’язує виникнення 

трудових правовідносин відповідно до ст. 21 КЗпП України, трудовий 

договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, 

організації, уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою 

працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з 

підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник, 

уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати 

працівникові заробітну плату і забезпечувати необхідні для виконання 

роботи умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін. 

Отже, трудовий договір – це угода: 

1) сторонами якої є працівник та роботодавець; 

2) змістом цієї угоди є сукупність її умов;  

3) які передбачені законодавством про працю, колективним 

договором та угодою сторін.  

Від трудового договору необхідно відрізняти цивільно-правові 

договори про працю, що відомі на практиці, під назвою «трудові угоди». 
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Вони також є у більшості випадків двосторонніми і передбачають 

виконання роботи і передачу замовнику її результатів. За трудовим 

договором працівник виконує роботу під керівництвом роботодавця, і 

останній зобов’язаний організувати роботу і забезпечити процес її 

виконання. 

За цивільно-правовим договором особа виконує замовлення 

самостійно або із залученням інших виконавців, розпоряджаючись робочим 

часом на власний розсуд. Працівник, що працює на умовах трудового 

договору, зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового 

розпорядку, встановлених на підприємстві, і відповідно до ст. 30 КЗпП 

України особисто виконувати доручену роботу. За невиконання чи 

неналежне виконання вимог, передбачених правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, працівника можна притягти до дисциплінарної 

відповідальності. 

Як бачимо, трудовий договір виражається у взаємних зобов’язаннях 

сторін. Суть цієї зобов’язальної угоди полягає у тому, що працівник бере на 

себе зобов’язання працювати на роботодавця в обмін на заробітну плату, 

обов’язок виплати якої роботодавцем гарантується державою. 

Основними характерними ознаками сучасного трудового договору 

вважаються насамперед: 

1) добровільність, 

          2) відплатність, 

          3) рівність сторін. 

Щоправда про рівність сторін у традиційному розумінні цього слова 

говорити не доводиться. Сторони вважаються рівними і незалежними 

фактично тільки на стадії укладення трудового договору. Тут що працівник 

(особа, яка наймається на роботу), що роботодавець мають право 

самостійно обирати собі контрагентів майбутнього трудового договору та 

висувати умови, які кожний з них вважає за потрібне відобразити у змісті 

договору. 

Після укладення трудового договору працівник потрапляє під 

дисциплінарну залежність від роботодавця. Він зобов’язаний виконувати усі 

вказівки останнього, якщо це необхідно для здійснення роботи, обумовленої 

трудовим договором. При порушенні працівником своїх зобов’язань за 

договором роботодавець має право застосовувати щодо нього дисциплінарні 

санкції. Однак сама ця залежність чи підпорядкованість працівника 

роботодавцю зумовлена не державно-правовими приписами, а існує 

внаслідок взятих ним на себе добровільно зобов’язань дотримуватись 

правил внутрішнього розпорядку. Більше того, ця дисциплінарна залежність 

працівника компенсується для нього безумовним правом достроково 

розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, тоді як 

аналогічні права роботодавця законодавством обмежені. Тому, коли 

підкреслюється рівність сторін трудового договору, то тим самим 
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наголошується на їх рівноправності як учасників трудових правовідносин, 

наділених взаємними правами і обов’язками за фактом підписання 

трудового договору. 

 

          2. Зміст трудового договору. 

 

Зміст трудового договору формулює взаємні зобов’язання його сторін. 

Найбільш загально про зміст трудового договору можна судити з 

огляду на ст. 21 КЗпП України, яка передбачає, що «працівник 

зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядкові», та обов’язок роботодавця 

«виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 

необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін». 

Права і обов’язки сторін, що складають зміст трудового договору і які 

ще називаються його умовами, встановлюються за взаємною згодою 

працівника і роботодавця. Проте розрізняють і такі умови трудового 

договору, що визначені законодавством. Це, як правило, умови-гарантії, які 

передбачають мінімальний розмір заробітної плати, мінімальну тривалість 

відпустки тощо, їх ще називають нормативними умовами. Отже, умови 

трудового договору поділяються на встановлені законодавством та угодою 

сторін. 

Основну частину змісту трудового договору усе ж складають 

договірні умови, тобто ті умови, які встановлюють за взаємною 

домовленістю сторін. Основною вимогою, яка ставиться до договірних 

умов, є правило ст. 9 КЗпП України. Надаючи сторонам договору широкі 

можливості щодо встановлення взаємних прав та обов’язків, ця стаття 

передбачає обмеження індивідуального регулювання. Умови трудового 

договору не повинні погіршувати становище працівника порівняно з тими, 

що вже встановлені чинним законодавством. Забороняється включати до 

трудового договору, наприклад, умову, за якою щорічна відпустка буде 

надаватися працівникові меншої тривалості ніж 24 календарні дні, або 

тривалість робочого часу перевищуватиме 40 год. на тиждень. І навпаки, 

правомірним буде включення до трудового договору умов, які покращують 

становище працівника порівняно з чинним законодавством. Так, умова 

трудового договору, за якою працівнику надається додатковий оплачуваний 

вихідний день для догляду за неповнолітніми дітьми буде вважатися такою, 

що не погіршує правове становище працівника. Роботодавці в межах своїх 

повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові 

порівняно із законодавством трудові й соціально-побутові пільги для 

працівників. 

Потрібно відзначити, що правило про непогіршення умов договорів 

про працю порівняно із законодавством сформульоване у ст. 9 КЗпП 
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України в імперативній формі. Отже, якщо такі умови у трудовому договорі 

все ж передбачено, то вони є недійсними.Ввважається, що вони є такими з 

моменту укладання трудового договору. При цьому недійсність окремих 

умов трудового договору не тягне за собою недійсності всього договору. 

Якщо трудовий договір укладено з дотриманням встановлених 

законодавством вимог його укладення, то він вважається дійсним. Не 

можуть діяти лише ті умови, які погіршують становище працівника у 

порівнянні з чинним законодавством. 

За трудовим правом договірні умови трудового договору, що 

становлять його зміст, прийнято поділяти на два види: 

1) необхідні (обов’язкові); 

          2)факультативні (додаткові). 

Перші – це такі умови, які повинні бути обов’язково відображені у 

трудовому договорі. Без них трудовий договір не можна укласти взагалі. 

Факультативні ж умови можуть і не включатися до змісту трудового 

договору, тобто його можна укласти і за відсутності таких умов. Однак, 

якщо у процесі переговорів при укладенні трудового договору сторони 

визнали за потрібне узгодити також і факультативні умови, то їх значимість 

для конкретного договору стає такою ж, як і обов’язкових умов. 

Недосягнення згоди сторонами за обов’язковими і додатковими умовами 

має одні і ті ж правові наслідки – договір не укладається. 

Місце роботи як одна з необхідних умов трудового договору 

характеризує передусім правове становище роботодавця як учасника 

трудових правовідносин. Воно має дещо абстрактний характер. Місце 

роботи вказує передусім на роботодавця. Це завод, фабрика, акціонерне 

товариство, університет, виконком, прокуратура тощо. Ця умова має істотне 

значення і не підлягає змінам в односторонньому порядку на відміну від 

робочого місця. 

Робоче місце це вже, як правило, конкретне місце праці окремого 

працівника. Воно характеризується чітко визначеними параметрами: цех, 

дільниця, відділ, відповідний агрегат (автомобіль, трактор, тепловоз). 

Конкретне місце праці не уточнюється у трудовому договорі, а тому 

за трудовим законодавством допускається зміна робочого місця 

(переміщення) працівника без його згоди на інше робоче місце у межах 

місця роботи та інших істотних умов трудового договору. 

Разом з тим робоче місце може бути об’єктом обговорення сторін при 

укладенні трудового договору, коли це має суттєве значення виходячи з 

характеру майбутньої роботи. Якщо структурні підрозділи юридичної особи 

(роботодавця) розташовані у різних частинах чи адміністративних районах 

міста, то у договорі вказується, у якому саме підрозділі знаходитиметься 

робоче місце працівника. При необхідності уточнити у трудовому договорі 

робоче місце працівника стосовно конкретного механізму чи агрегату 

сторони можуть погодити і цю обставину. Отже, умова про робоче місце на 
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відміну від умови про місце роботи не є обов’язковою при укладенні 

трудового договору. Інша річ, що в разі, коли сторони все ж обирають 

об’єктом погодження і зрештою погоджують умову про робоче місце, вона 

набирає значення істотності. А це означає, що надалі у трудових 

правовідносинах сторін умова про робоче місце є рівноцінною іншим 

істотним умовам трудового договору. 

Ще однією необхідною умовою трудового договору вважається умова 

про вид роботи, яка визначається угодою сторін або, як прийнято її 

називати, трудова функція працівника. 

Якщо умова про місце роботи характеризує більше роботодавця, то 

трудова функція, що виражається через відповідні професію, спеціальність, 

кваліфікацію, вже стосується характеристики працівника – другої сторони 

трудового договору. І якщо перша умова є переважно об’єктом домагань 

особи, яка наймається на роботу, то друга цікавить здебільшого 

роботодавця. 

Професія, спеціальність, кваліфікація – це ті основні аргументи, якими 

оперує працівник при укладенні трудового договору, і саме завдяки їм він 

може претендувати на зайняття відповідної посади чи бути допущений до 

виконання певної роботи. У той же час, професія, спеціальність, 

кваліфікація не можуть довільно трактуватися сторонами при укладенні 

трудового договору. Ці параметри відомі наперед, вони засвідчуються 

спеціальними документами (дипломами, посвідченнями тощо) і за взаємною 

згодою сторони змінити їх не спроможні. Більше того, для виконання так 

званих некваліфікованих робіт ні професія, ні спеціальність, ні кваліфікація 

взагалі не беруться до уваги. А отже, існують випадки, коли трудова 

функція у такому варіанті фактично обмежуватиметься лише видом 

виконуваних робіт, котрі, очевидно, і будуть умовою взаємних переговорів 

при прийнятті на роботу.  

Наступна необхідна умова – оплата праці. Оплатність є однією із 

ознак трудових відносин. Оплата праці регулюється двома методами: 

імперативним та диспозбитивним. Гарантії щодо мінімальної заробітної 

плати, наприклад, встановлюються законодавством, а конкретний розмір 

заробітної плати – угодою сторін.  

Ще однією необхідною умовою трудового договору є визначення 

строку (моменту) початку виконання обумовленої роботи. При цьому не 

можна ототожнювати момент початку роботи як одну з обов’язкових умов 

трудового договору з моментом його укладення. Договір вважається 

укладеним з моменту досягнення сторонами згоди за усіма істотними 

умовами, в тому числі і щодо моменту початку роботи. Тобто трудові 

правовідносини з усіма правами і обов’язками для їх суб’єктів об’єктивно 

існуватимуть, а момент фактичного виконання роботи ще може не 

наступити. Все залежатиме від того, як узгодять сторони його при укладенні 

трудового договору. Переважно момент безпосереднього виконання 
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працівником дорученої роботи настає відразу після досягнення згоди за 

усіма умовами трудового договору. Однак це може бути і на другий, і на 

третій день і навіть пізніше, якщо вимагається, наприклад, переїхати до 

іншої місцевості. 

Відсутність у трудовому законодавстві легального визначення 

істотних умов трудового договору залишає підстави для доктринального 

тлумачення тих необхідних умов, які обов’язково повинні бути об’єктом 

переговорів та погодження між сторонами при прийнятті на роботу.  

Факультативні умови на відміну від необхідних умов трудового 

договору мають ту особливість, що вони, як вже було показано, не є 

обов’язковими для їх погодження при прийнятті на роботу. Тому у кожному 

конкретному випадку такі умови стають об’єктом переговорів лише в разі, 

коли одна зі сторін наполягає на включенні їх до змісту трудового договору. 

Проте ці умови мають таку ж вагу для конкретного договору, як і 

обов’язкові. Недосягнення згоди сторонами стосовно факультативних умов 

так само не призводить до укладення договору, як і в разі відсутності 

погодження необхідних умов. 

Факультативними умовами, які можуть бути об’єктом погодження при 

укладенні трудового договору, вважаються будь-які додаткові вимоги 

сторін, якщо вони не погіршують становище працівників порівняно із 

законодавством про працю. Це, як правило, умови про неповний робочий 

час, про сумісництво чи суміщення, про випробувальний термін та ін. 

Донедавна практикувалося погоджувати при укладенні трудового договору 

такі додаткові умови, як надання житла для працівника, забезпечення йому 

можливості влаштування дітей у дошкільні заклади, але тепер вони 

перестають формувати зміст трудових договорів. Натомість з’являються 

нові, сучасні умови: володіння іноземною мовою, наявність власного 

автомобіля у особи, яка влаштовується на роботу, нерозголошення 

комерційної таємниці, заборона конкуренції працівника з роботодавцем, у 

тому числі і після його звільнення з роботи та ін. 

Доволі поширеною є умова про нерозголошення комерційної таємниці 

та про заборону конкуренції працівника щодо роботодавця-підприємця, 

який найняв його на роботу. Тобто вирішення цих питань – сфера 

локального та договірного правового регулювання. І лише відповідальність 

за розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю 

підприємства, і порядок охорони таких відомостей встановлюються 

законодавчими актами України. 

Як відомо, чинне тепер трудове законодавство не містить спеціальних 

обмежень щодо роботи за сумісництвом. Існують лише деякі застереження 

для державних службовців, депутатів та керівників державних підприємств, 

установ, організацій, яким заборонено займати одночасно інші керівні 

посади. Усі інші працівники, в тому числі і керівники недержавних 

підприємств мають право працювати одночасно за декількома трудовими 
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договорами. Проте ч. 2, ст. 21 КЗпП України, яка, власне, і зняла будь-які 

обмеження на сумісництво, передбачає, що працівник може реалізувати свої 

здібності до праці шляхом укладення трудового договору на одному або 

одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше 

не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. 

Отже, законодавство допускає укладення трудового договору з такою 

додатковою умовою, як заборона працівнику працювати одночасно і на 

іншого роботодавця. 

Сторони при укладенні трудового договору можуть передбачити як 

додаткову умову не абсолютну заборону сумісництва, а встановити лише 

певні обмеження щодо роботи за іншим трудовим договором на іншого 

роботодавця. Зокрема, це може бути умова про отримання працівником 

згоди роботодавця на роботу за сумісництвом тощо. 

До факультативних умов належить також домовленість про 

випробування при прийнятті на роботу. Відповідно до ст. 26 КЗпП України 

випробування при прийнятті на роботу встановлюється з метою перевірки 

відповідності працівника роботі, на яку він приймається. Умова про 

випробування повинна бути застережена в наказі чи розпорядженні про 

прийняття на роботу. За цієї умови роботодавець перевірятиме чи може 

працівник виконувати роботу, на яку наймається, наскільки ефективно і 

якісно він її виконуватиме, чи дотримуватиметься він правил внутрішнього 

трудового розпорядку. КЗпП встановлює перелік категорій осіб, яким 

випробування при прийнятті на роботу не може бути встановлене. Якщо ж 

сторони проігнорують заборону і все ж встановлять строк випробування, то 

така умова трудового договору буде недійсною в силу ст. 9 КЗпП України, 

як така, що погіршує становище працівника порівняно з чинним 

законодавством. Випробування не встановлюється для осіб, які не досягли 

вісімнадцяти років, молодих робітників після закінчення професійних 

навчально-виховних закладів, молодих спеціалістів після закінчення вищих 

навчальних закладів, осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної 

(невійськової) служби, інвалідів, направлених на роботу відповідно до 

рекомендацій медико-соціальної експертизи. Випробування не 

встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при 

переведенні на роботу на інше підприємство, а також для тимчасових і 

сезонних працівників. 

Якщо сторони дійшли згоди про встановлення випробування, то вони 

ж домовляються і про його конкретний строк. Стаття 27 КЗпП України 

зокрема визначає, що загальний термін випробування не повинен 

перевищувати 3 місяці, а для робітників – 1 місяць. В окремих випадках, за 

погодженням з відповідним комітетом профспілки, строк випробування 

може бути і більшим, але при цьому він не повинен перевищувати 6 місяців. 

Законодавством можуть встановлюватись і інші терміни. Так, для 

державних службовців випробувальний строк встановлено до 6 місяців. 
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Конкретний термін випробування у встановлених законодавством 

межах визначається угодою сторін трудового договору і обумовлюється у 

наказі про прийняття на роботу. Якщо працівник у період випробування був 

відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших 

поважних причин, строк випробування може бути продовжено на 

відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній. Оскільки термін 

випробування встановлюється в календарному обчисленні, то і 

продовжується він на відповідну кількість календарних днів. Можливість 

продовження терміну випробування роботодавець реалізує шляхом видання 

відповідного наказу, з яким працівник має бути ознайомлений. 

У період випробування на працівника повністю поширюється 

законодавство про працю, тобто він користується усіма трудовими правами 

і на нього покладаються обов’язки, визначені трудовим законодавством, 

колективним і трудовим договором. 

Якщо протягом строку випробування виявлено невідповідність 

працівника виконуваній роботі, то роботодавець до закінчення цього 

терміну має право звільнити його з роботи. Але якщо термін випробування 

закінчився, працівник продовжує працювати, а роботодавець не ставить 

питання про припинення трудового договору, то згідно зі ст. 28 КЗпП 

вважається, що випробування витримане і жодних додаткових наказів не 

видається. Трудові відносини тривають далі. 

Таким чином, зміст трудового договору формулює взаємні 

зобов’язання його сторін. Проте розрізняють і такі умови трудового 

договору, що визначені законодавством. Основну частину змісту трудового 

договору усе ж складають договірні (погоджувальні) умови, тобто ті умови, 

які встановлюють за взаємною домовленістю сторін. Основною вимогою, 

яка ставиться до договірних умов, є правило ст. 9 КЗпП України. Умови 

трудового договору, що встановлюються за угодою сторін, прийнято 

поділяти на два види: необхідні (обов’язкові) та факультативні (додаткові). 

Визначення у трудовому законодавстві необхідних умов трудового 

договору буде мати важливе значення як для теорії трудового права, так і 

для практики застосування законодавства про працю. 

Загалом, якщо проаналізувати факультативні умови, що формують 

зміст сучасних трудових договорів, то можна відзначити їх 

взаємокомпенсаційний характер. Переважна більшість вимог щодо 

працівника перекриваються додатковими зобов’язаннями з боку 

роботодавців. 

 

 

 

3. ФОРМА ТА СТРОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 
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Угода сторін як підстава для виникнення трудових правовідносин 

виражається у формі трудового договору.  Трудовим правом передбачено 

спеціальний порядок юридичного оформлення укладення трудового 

договору.  

Для трудового договору законодавством передбачено, як правило, 

письмову форму. Однак редакція ст. 24 КЗпП України, яка регламентує 

укладення трудового договору в частині визначення форми договору далека 

від досконалості. Бо, встановивши, по суті, письмову форму основною, 

законодавець логічно мав би передбачити винятки із загального правила. 

Тобто назвати випадки, коли можливе укладення трудового договору в 

усній формі. Натомість, у цитованій статті зроблено все навпаки – 

подаються випадки, коли додержання письмової форми є обов’язковим
96
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це при тому, що письмова форма є переважною (основною) при укладенні 

трудового договору. 

Відзначимо, що проблема форми трудового договору залишається 

далеко не вирішеною у національному трудовому праві. Традиційно 

вважалося, що трудовий договір можна укласти як в усній, так і письмовій 

формі. І редакція ст. 24 КЗпП України у первісній своїй редакції прямо про 

це зазначала. Однак у теперішньому вигляді ця стаття зовсім не згадує про 

усну форму трудового договору. Тому про таку форму угоди між 

працівником і роботодавцем можна лише здогадуватися і при цьому не 

забувати, що усно укладати договір сторони можуть як виняток. 

Стаття 24 КЗпП України, як вже зазначалося, подає перелік випадків, 

коли додержання письмової форми трудового договору є обов’язковим: 

1) при організованому наборі працівників; 

          2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з 

особливими природними, географічними і геологічними умовами та 

умовами підвищеного ризику для здоров’я; 

          3) при укладенні контракту; 

          4)у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового 

договору у письмовій формі; 

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім; 

          6) при укладенні трудового договору з фізичною особою; 

          7) в інших випадках, передбачених законодавством України. 

Встановлення обов’язкової письмової форми трудового договору 

трудовим законодавством України дозволить суттєво поліпшити ситуацію з 

юридичним оформленням трудових відносин найманої праці. Адже 

узаконена «теоретично» можливість укладення трудового договору в усній 

формі не гарантує у більшості випадків забезпечення трудових прав 

                                                        
96

 За висновком авторів науково-практичного коментарю до трудового 

законодавства правило про обов'язкове укладення трудового договору у письмовій 

формі за такої редакції ст. 24 КЗпП фактично втратило ознаки обов'язковості. (Див.: 

Научно-практический комментарий к законодательству о труде. – С. 225–226). 
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окремим працівникам. Тому було б доцільно урівняти права усіх 

працівників, передбачивши укладення трудового договору винятково у 

письмовій формі. 

Трудові договори згідно зі ст. 23 КЗпП України розрізняють такі його 

види: 

1) безстрокові, тобто укладені на невизначений строк; 

2) строкові, укладені на строк, визначений угодою сторін; 

3) такі, що укладаються на час виконання певної роботи. За загальним 

правилом трудовий договір укладається на невизначений термін. Закон 

надає перевагу такого виду договорам, оскільки вони сприяють стабільності 

трудових правовідносин, а також забезпечують належний рівень гарантій 

трудових прав найманих працівників. Це найбільш поширений вид 

трудового договору як в Україні, так і за кордоном. Він триває впродовж 

необмеженого часу, аж поки не буде розірваний сторонами, або не 

з’являться інші законні підстави для його припинення. 

Трудове законодавство обмежує застосування строкових трудових 

договорів. Укладаючи їх, працівник бере на себе зобов’язання працювати  

протягом конкретного терміну. Такий трудовий договір може укладатися на 

будь-який строк, визначений за взаємною згодою сторін. Цей термін може 

бути визначений або певним часовим (календарним) відрізком, або ж 

закінчення договору зумовлюється настанням конкретного юридичного 

факту, наприклад, виходом на роботу жінки, що перебувала у відпустці по 

догляду за дитиною, чи поверненням працівника, що був обраний на 

виборну посаду, тощо. Строк трудового договору може також визначатися 

терміном виконання певної роботи. У наказі про укладення строкового 

трудового договору обов’язково повинна міститись вказівка про його 

строковий характер. 

Стаття 23 КЗпП України встановлює правило, згідно з яким строковий 

трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не 

можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру 

наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в 

інших випадках, передбачених законодавчими актами. Тим самим сфера 

укладення строкових трудових договорів обмежена. І це одна з важливих 

гарантій трудових прав працівників. Адже строковий трудовий договір 

вважається таким, що знижує рівень трудових прав найманих працівників, 

оскільки роботодавець має безумовне право розірвати трудові відносини 

після закінчення терміну дії договору. 

Отже, тільки за наявності чотирьох зазначених обставин допускається 

укладення строкового договору. 

4. Загальний порядок укладення трудового договору. 

 

          Трудове законодавство встановлює єдині вимоги щодо порядку 

укладення трудового договору. Порядок укладення трудового договору - це 
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встановлена чинним законодавством процедура підписання та оформлення 

трудового договору. 

Передбачено, зокрема, що при укладенні трудового договору 

роботодавець має право вимагати від особи, що наймається на роботу, 

трудову книжку і документ, який посвідчує особу.  

Стаття 25 КЗпП України забороняє при укладенні трудового договору 

вимагати від осіб, які улаштовуються на роботу, документи, подання яких 

не передбачено законодавством. Тому не можна вимагати відомості про 

партійну, національну приналежність, а також про походження особи та її 

прописку. 

Разом з тим законодавство передбачає подання додаткових документів 

у тих випадках, коли зайняття посади чи виконання певної роботи вимагає 

відповідної освіти або кваліфікації. Наприклад, диплом про освіту, 

посвідчення водія тощо. Стаття 24 КЗпП України забороняє укладати 

трудовий договір з громадянином, якому за медичним висновком 

запропонована робота протипоказана за станом здоров’я. 

За загальним правилом особи молодші 18 років приймаються на 

роботу після обов’язкового медичного огляду. Існує перелік категорій 

працівників, які також можуть бути прийняті на роботу лише після 

попереднього медичного огляду. Такі медичні огляди при прийнятті на 

роботу проводяться з метою встановлення фізичної і психофізіологічної 

придатності осіб до роботи за конкретно визначеною професією, 

спеціальністю, посадою, для запобігання захворюванням і нещасним 

випадкам, виявлення захворювань, які становлять загрозу зараження 

працівників і продукції, що випускається. Законом України «Про 

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 

24 лютого 1994 p. передбачено, що працівники підприємств харчової 

промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідних споруд, 

лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів, 

об’єктів комунально-побутового обслуговування, інших підприємств, 

установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних 

захворювань, виникнення харчових отруєнь, а також працівники, зайняті на 

важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами 

праці, до прийняття на роботу повинні проходити обов’язковий медичний 

огляд. 

Усі витрати, пов’язані з організацією медичного огляду, несе 

роботодавець. 

Однією з гарантій для працівників при укладенні трудового договору 

є правило ч. 1 ст. 22 КЗпП України, яким встановлено заборону 

необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу. Необгрунтованою 

відмовою при наявності вакантного робочого місця вважається відмова з 

посиланням на обставини, що не належать до ділових якостей працівника. 
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Трудове законодавство встановлює заборону необґрунтованої відмови 

у прийомі на роботу також: 

1) молодим фахівцям, які закінчили вищий навчальний заклад і у 

встановленому порядку направлені на роботу на дане підприємство; 

          2) вагітним жінкам з мотивів вагітності; жінкам, які мають дітей віком 

до трьох років, або дитину-інваліда, а також одиноким матерям – при 

наявності дитини віком до чотирнадцяти років – з мотивів наявності 

дитини; 

         3) виборним працівникам після закінчення строку їх повноважень; 

4) працівникам, яким надано право поворотного прийняття на роботу; 

5) інвалідам, які направлені органами Фонду соціального захисту 

інвалідів в рахунок броні; 

6) особам, які були звільнені у зв’язку із призовом на строкову 

військову або альтернативну (невійськову) службу; 

7) працівникам, запрошеним на роботу в порядку переведення з 

іншого підприємства. 

Відповідно до Конституції України не допускається будь-яке пряме 

або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг 

при укладенні трудового договору залежно від походження, соціального і 

майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, 

політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці 

чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять і місця 

проживання. 

Однак законодавством України можуть як виняток встановлюватися 

певні обмеження при прийнятті на роботу деяких осіб. 

Зокрема, роботодавець має право запроваджувати обмеження щодо 

спільної роботи осіб, які є близькими родичами чи свояками, на одному і 

тому ж підприємстві. Таке обмеження може встановлюватись лише при 

умові, що родичі у зв’язку з виконанням трудових обов’язків безпосередньо 

підпорядковані один одному. Стаття 25
1
 КЗпП України подає перелік таких 

родичів і свояків. До них належать батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а 

також батьки, брати, сестри, діти подружжя. 

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи 

розпорядження про прийом працівника на роботу не було видано, але 

працівника фактично було допущено до роботи. Пленум Верховного Суду 

України у своїй постанові «Про практику розгляду судами трудових спорів» 

уточнив, що фактичний допуск до роботи має місце лише тоді, коли 

працівник допущений до роботи з відома роботодавця або ним особисто (за 

його розпорядженням). Якщо ж робота виконувалася без відома 

роботодавця, то трудовий договір не вважається укладеним. 

До початку роботи роботодавець зобов’язаний: 
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1) роз’яснити працівнику його права та обов’язки, проінформувати 

про умови праці, а також його права на пільги та компенсації за роботу на 

шкідливих та небезпечних роботах; 

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку та колективним договором; 

3) визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними 

для роботи засобами; 

4) проінформувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, 

гігієни праці і протипожежної охорони. 

На всіх працівників, які працюють більше п’яти днів, заводиться 

трудова книжка. Вона є основним документом про трудову діяльність 

працівника. Порядок ведення трудових книжок регулюється «Інструкцією 

про порядок ведення трудових книжок працівників», затвердженою наказом 

Мінпраці України, Мін’юсту України і Мінсоцзахисту України від 29 липня 

1993 p. №58. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, включаючи 

працівників, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських 

(фермерських) господарств, сезонних та тимчасових працівників, 

позаштатних працівників, за умови, що вони підлягають державному 

соціальному страхуванню, а також на працівників, які працюють за 

трудовим договором у фізичної особи. 

Заповнення трудової книжки вперше проводиться роботодавцем не 

пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу працівника. На осіб, 

які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем 

основної роботи. 

До трудової книжки заносяться: 

1) відомості про працівника: прізвище, ім’я та по батькові, дата 

народження; 

2) відомості про прийняття на роботу із зазначенням дати прийняття і 

посади чи виду роботи, переведення на іншу постійну роботу, звільнення із 

зазначенням підстави і дати звільнення; 

3) відомості про нагородження державними нагородами та відзнаками 

України, а також про заохочення, передбачені правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, статутами та положеннями про дисципліну; 

4) відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані 

винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв’язку з цим 

винагороди. 

До трудової книжки не заносяться дисциплінарні стягнення, які 

можуть бути накладені на працівника, відомості про тимчасові переведення, 

а також премії, передбачені системою заробітної плати, або виплата яких 

має регулярний характер. Усі записи у трудовій книжці вносяться 

роботодавцем після видання відповідного наказу не пізніше тижневого 

строку, а про звільнення – у день звільнення і повинні точно відповідати 
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тексту наказу і нормі закону. Записи про звільнення, а також відомості про 

нагородження та заохочення завіряються печаткою. 

З кожним записом у трудовій книжці про призначення на роботу, 

переведення та звільнення роботодавець зобов’язаний ознайомити 

працівника під розписку в особовій картці, яка ведеться на кожного 

працівника. 

Обов’язок по забезпеченню ведення на підприємстві трудових книжок 

покладається на роботодавця. Він зобов’язаний постійно мати у наявності 

необхідну кількість бланків трудових книжок. Суму вартості трудової 

книжки роботодавець має право стягнути з працівника. Трудова книжка 

зберігається у відділі кадрів підприємства протягом всього часу дії 

трудового договору і видається працівнику належно оформленою у день 

його звільнення. 

Таким чином, сам порядок укладення трудового договору умовно 

можна поділити на декілька етапів: 

1) звернення особи до роботодавця з пропозицією (письмовою 

заявою) про укладення трудового договору; 

2) розгляд заяви роботодавцем і прийняття ним рішення; 

3) видання наказу або розпорядження про зарахування працівника на 

роботу; 

4) оформлення трудової книжки. 

 

5. ВИДИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

 

Види трудового договору визначаються за різними критеріями: 

терміном дії, характером, кількістю виконуваних трудових функцій, 

порядком виникнення трудових правовідносин тощо. 

За терміном дії трудові договори поділяються, наприклад, на: 

строкові, безстрокові. 

За характером і кількістю виконуваних працівником трудових 

функцій можна виділити трудові договори з: державними службовцями, 

надомниками, сезонними та тимчасовими працівниками, договори за 

сумісництвом, договори за суміщенням. 

Окремо серед видів трудових договорів, за суб’єктним складом, 

виділяються договори, укладені з: іноземцями, молодими фахівцями, 

неповнолітніми, інвалідами, з фізичною особою та ін. 

Існують також інші підстави та критерії класифікації трудового 

договору. 

Серед договорів, які безпосередньо впливають на факт виникнення 

трудових правовідносин особливе місце займає контракт. 

Він отримав своє юридичне оформлення у трудовому праві з березня 

1991 p., коли було внесено доповнення до ст. 21 Кодексу законів про працю. 

У третій частині цієї статті контракт визначається як особлива форма 
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трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і 

відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального 

забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в 

тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. 

Як бачимо, законодавець трактує контракт насамперед як особливу 

форму трудового договору. Та, очевидно, це не зовсім правомірно, хоча б з 

огляду на те, що формою вважається зовнішній вияв якого-небудь явища, 

пов’язаний з його сутністю і змістом. А за формою трудовий договір, як уже 

зазначалося, укладається переважно письмово. Правило ж ст. 24 КЗпП 

України про те, що контракт обов’язково укладається у письмовій формі 

практично знімає проблему щодо юридичної природи цієї підстави 

виникнення трудових правовідносин. Тому контракт – це швидше за усе вид 

трудового договору, а не форма останнього
1
. 

У передбаченому ст. 21 КЗпП варіанті контракт практично нічим не 

відрізняється від звичайного письмового трудового договору. Одні лише 

факультативні умови, що нібито відрізняють контракт від звичайного 

трудового договору, не можуть бути показовими у даному випадку, бо якщо 

укласти договір у письмовій формі, то у ньому так само можна передбачити 

різноманітні додаткові умови. Отже, правило ст. 21 КЗпП про те, що у 

контракті сторони можуть передбачити, наприклад, умови відповідальності 

сторін (в тому числі і матеріальної), наштовхуються на загальну заборону 

про недійсність їх з огляду на згадувану ст. 9 КЗпП. Тому практично нічого 

«жорсткішого» в частині відповідальності, крім того, що вже встановлено 

Кодексом законів про працю сторони передбачити у контракті не можуть. 

Термін контракту визначається за угодою сторін. Тому у самому 

контракті вони можуть передбачити будь-яку тривалість трудових відносин, 

аж до автоматичної пролонгації його на наступний строк, якщо жодна із 

сторін не виявить бажання припинити контракт за п. 2 ст. 36 КЗпП після 

закінчення терміну договору. 

Закінчення строку, на який було укладено контракт, є лише однією із 

підстав для припинення існуючих на його основі трудових правовідносин. 

Контракт може бути розірваний і достроково за наявності інших підстав, 

визначених чинним законодавством (статті 36, 37, 39, 40, 41 КЗпП). У ч. 3 

ст. 21 КЗпП передбачено, що за угодою сторін у самому контракті можуть 

передбачатися умови розірвання договору, в тому числі дострокового. 

Строковими за своїм характером є трудові договори з тимчасовими та 

сезонними працівниками. 

Тимчасовими вважаються особи, прийняті на роботу на термін до 

двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників – до 

чотирьох місяців. Особливості трудових відносин з ними визначені Указом 

Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і 

службовців» від 24 вересня 1974 p. №311-ІХ. Особи, які приймаються на 

роботу як тимчасові працівники, повинні бути про це попереджені при 



 106 

укладенні трудового договору. Це ж зазначається і у наказі або 

розпорядженні про прийом на роботу. Для них не встановлюється 

випробування при прийнятті на роботу. 

Сезонними вважаються працівники, з якими укладено трудовий 

договір на певний сезон. Сезонні роботи через природні і кліматичні умови 

виконуються не весь рік, а протягом певного періоду (сезону), що не 

перевищує 6 місяців. 

Існує «Список сезонних робіт і сезонних галузей», який був 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 

p. №278. Такими зокрема є роботи, які виконуються в лісовій промисловості 

і лісовому господарстві, в торф’яній промисловості, у сільському 

господарстві, у переробних галузях промисловості, а також роботи в 

санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку. 

При укладенні трудового договору з сезонними працівниками 

застосовуються правила, визначені як і у випадку з тимчасовими 

працівниками Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці 

робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24 вересня 1974 

p. №310-ІХ, а також «Положенням про порядок організації сезонних робіт», 

яке було затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 

1998 p. №578. 

Особи, які приймаються на сезонні роботи, попереджуються про 

сезонний характер трудових відносин і про це зазначається у наказі чи 

розпорядженні про прийом на роботу. Випробування щодо цієї категорії 

працівників також не встановлюється. 

Досить поширеним випадком трудового договору є договір про 

роботу за сумісництвом. 

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї 

основної роботи, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового 

договору у вільний від основної роботи час на того ж або іншого 

роботодавця. Тобто сумісництво передбачає укладення двох трудових 

договорів: основного і за сумісництвом. Розрізняють два види сумісництва: 

внутрішнє (на тому ж підприємстві) і зовнішнє (в іншого роботодавця). 

Законодавство встановлює ряд обмежень для укладення трудового 

договору з сумісниками. Так, Законом України «Про державну службу» 

забороняється державним службовцям займатися підприємницькою 

діяльністю, крім випадків, передбачених чинним законодавством, або бути 

повіреним третіх осіб у справах державного органу, де він працює, а також 

виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, 

творчої діяльності, а також медичної практики). Крім того, постановою 

Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників 

державних підприємств, установ і організацій» від З квітня 1993 р. №245 

передбачено, що не мають права працювати за сумісництвом керівники 

державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники 
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структурних підрозділів та їх заступники (за винятком наукової, 

викладацької, медичної і творчої діяльності). 

Цією ж постановою обмежено тривалість роботи за сумісництвом. 

Вона не може тривати більше чотирьох годин на день або повного робочого 

дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом 

місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. 

Ці обмеження не поширюються на недержавні підприємства, 

установи, організації. Однак обмеження сумісництва неповнолітніх та 

вагітних жінок в силу ч. 2 ст. 3 КЗпП України можуть застосовуватись і до 

підприємств недержавної форми власності. 

При укладенні трудового договору за сумісництвом подають паспорт, 

а також інші документи, передбачені законодавством. Трудова книжка не 

вимагається, оскільки вона знаходиться за основним місцем роботи. Проте 

за заявою працівника йому може бути зроблено запис до трудової книжки 

про роботу за сумісництвом. 

Оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу. 

Працівники-сумісники мають право на відпустку нарівні з іншими 

працівниками. Оплата відпустки чи виплата компенсації за невикористану 

відпустку проводиться їм на загальних підставах відповідно до Закону 

України «Про відпустки». 

Чинним законодавством передбачено перелік робіт, які не є 

сумісництвом. Це передусім: літературна робота; технічна, методична, 

бухгалтерська експертиза з разовою оплатою праці; педагогічна робота з 

погодинною оплатою праці обсягом не більше 240 год. на рік; виконання 

обов’язків медичних консультантів обсягом не більше 12 год. на місяць; 

керівництво аспірантами в розрахунку 50 год. на рік за керівництво кожним 

аспірантом; завідування кафедрою в розрахунку 100 год. за навчальний рік; 

інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник 

працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний 

оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не 

перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи, а також 

деякі інші види робіт. Не є сумісництвом також робота, що виконується за 

цивільно-правовими договорами. 

Ще одним видом є трудовий договір про суміщення професій (посад). 

На відміну від сумісництва суміщення професій (посад) є такою 

формою організації праці, коли працівник за його згодою поряд із своєю 

основною роботою виконує додаткову роботу за іншою професією чи 

посадою на тому ж підприємстві в межах тривалості робочого дня або 

зміни. 

Різновидом суміщення вважається так зване тимчасове заступництво. 

Воно передбачає виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника 

без звільнення від своєї основної роботи. 

Суміщення відрізняється від сумісництва такими ознаками: 
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1) при суміщенні робота виконується в межах одного трудового 

договору, а при сумісництві укладається кілька трудових договорів; 

2) суміщення можливе лише за місцем основної роботи, тоді як 

працювати за сумісництвом можна на тому ж або на іншому підприємстві; 

3) суміщувана робота виконується в межах робочого часу чи зміни 

передбаченого дня основної роботи, а сумісництво відбувається у вільний 

від основної роботи час. 

Самостійне місце серед видів трудових договорів посідає трудовий 

договір з фізичною особою – роботодавцем. 

Особливістю такого договору є те, що наймачем-роботодавцем тут 

виступає фізична особа. При цьому вона може бути як підприємцем без 

створення юридичної особи, так і окремим громадянином, що не займається 

підприємницькою діяльністю. За правилами ст. 24 КЗпП України такий 

договір укладається обов’язково у письмовій формі. 

Трудовий договір з роботодавцем – фізичною особою може бути як 

безстроковим, так і укладений на певний строк. Законодавство не 

встановлює якихось особливостей щодо змісту цього виду трудового 

договору, але визначає певні правила його оформлення. Кодекс законів про 

працю України передбачає його обов’язкову реєстрацію у державній службі 

зайнятості. Обов’язок щодо реєстрації покладається на роботодавця, який 

повинен у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до 

роботи зареєструвати трудовий договір за місцем свого проживання. 

Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною 

особою – роботодавцем регулюється наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 8 червня 2001 p. 

На найманих працівників, які працюють у фізичної особи, заводяться 

трудові книжки. Така трудова книжка ведеться роботодавцем, а зберігається 

у працівника. 

На таких працівників поширюється законодавство про працю. 

Роботодавець зобов’язаний дотримуватись усіх гарантій, передбачених 

законодавством стосовно найманих працівників. 

Усі записи у трудову книжку вносяться роботодавцем і 

підтверджуються підписом посадової особи державної служби зайнятості, 

яка зареєструвала трудовий договір, і засвідчуються її печаткою. Підставою 

внесення запису у трудову книжку є записи про реєстрацію або про зняття з 

реєстрації трудового договору. 

Крім названих тут видів трудових договорів, можуть бути виділені й 

інші його різновиди. Однак вони або не матимуть суттєвого значення для 

з’ясування їх юридичної природи, або ж застосування на практиці певних їх 

видів є досить обмеженим.  
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ТЕМА № 8 

ЗМІНА ЗМІСТУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

ПЛАН  

 

 

1. Поняття та види переведень на іншу роботу. 

2. Переміщення та зміна істотних умов праці. 

3. Відсторонення працівника від роботи. 

 

1. Поняття та види переведень на іншу роботу. 

Трудове законодавство не дозволяє в односторонньому порядку 

змінювати умови трудового договору. Про це йдеться зокрема у ст. 31 КЗпП 

України, яка забороняє роботодавцю вимагати від працівника виконання 

роботи, не обумовленої трудовим договором. Для зміни його умов, як це 

випливає із загальних, договірних засад та рівності сторін, необхідна згода 

обох основних учасників трудових правовідносин. Проте чинне 

законодавство, враховуючи специфіку останніх, допускає у деяких випадках 

при дотриманні встановлених вимог односторонню зміну окремих умов 

трудового договору роботодавцем. У трудовому праві зміна умов трудового 

договору може бути при переведенні, переміщенні та зміні істотних умов 

трудового договору.  

Для того, щоб з’ясувати, за яких обставин йтиметься про переведення 

працівників на іншу роботу, як це передбачає ст. 32 КЗпП України, всі 

умови трудового договору спробуємо поділити на три групи: 

1) першу складатимуть зазначені у цій статті – спеціальність, 

кваліфікація та посада. Вони, нагадаємо, є елементами трудової функції 

працівника; 

2) друга група формуватиметься лише за рахунок умови про робоче 

місце. Зазвичай таким вважають певний структурний підрозділ, механізм 

або агрегат, на якому працює працівник; 

3) останню групу складатимуть усі інші істотні умови трудового 

договору, перелік яких міститься у ч. 3 цієї ж статті. До них належать, 

зокрема: системи та розміри оплати праці, пільги, режим роботи, 

встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення 

професій, зміна розрядів, найменування посад та інші умови, які сторони 

погодили при укладенні трудового договору. 
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Залежно від того, про зміну умов трудового договору якої групи 

йтиметься у кожному конкретному випадку, законодавство передбачає три 

різні варіанти, що можуть розглядатися як: 

1) переведення на іншу роботу; 

2)переміщення на інше робоче місце; 

3)зміна істотних умов праці. 

Отже, переведенням на іншу роботу, яке за загальним правилом 

допускається лише за згодою з працівником, вважатиметься, з огляду на ст. 

32 КЗпП України, зміна тих умов трудового договору, що віднесені нами до 

першої групи, тобто спеціальності, кваліфікації чи посади. 

Існує декілька видів переведення на іншу роботу. А саме: 

Законодавство розрізняє, за тривалістю, такі види переведень: 

1) на іншу постійну роботу 

2) тимчасове переведення. 

За місцем роботи: 

1) на тому ж підприємстві; 

2) на інше підприємство. 

За місцевістю: 

1) переведення працівника, яке здійснюється у тій же місцевості; 

2) переведення працівника, в іншу місцевість. 

За ініціативою: 

1) переведення за ініціативою працівника; 

2) переведення за ініціативою роботодавця; 

3) переведення за ініціативою третіх осіб, які не є стороною трудового 

договору. 

          При цьому існує декілька видів переведення на іншу постійну роботу. 

А саме: 

1) переведення на тому ж підприємстві; 

2) переведення на інше підприємство; 

3) переведення в іншу місцевість, у тому числі разом з підприємством. 

Найбільш поширеним видом переведення вважається переведення на 

іншу постійну роботу на тому ж підприємстві, тобто у межах трудового 

договору, укладеного з роботодавцем. Усі інші переведення за умов 

ринкової економіки зустрічаються рідше. 

При переведенні на тому ж підприємстві законом не встановлено, якої 

форми має бути згода працівника на переведення.  

Ініціатива щодо переведення працівника на іншу роботу може 

виходити як від роботодавця, так і від самого працівника. Якщо ініціативу 

виявив працівник, то вважається, що він тим самим дав згоду на 

переведення. В інших випадках працівник повинен виразити свою згоду на 

запропоноване переведення. При цьому сам факт ознайомлення його з 
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наказом про переведення ще не означає, що він дав згоду на таке 

переведення. 

Переведення працівника на інше підприємство має певні особливості. 

В основі такого переведення лежить або розпорядження власника чи 

уповноваженого ним органу, якому підпорядковані нове і старе 

підприємства, або ж взаємопогодження двох керівників підприємств 

(роботодавців) – про переведення працівника за його згодою від одного 

роботодавця до іншого. 

При такому переведенні за старим місцем роботи трудовий договір 

припиняється, а за новим місцем він повинен бути укладений не пізніше 

наступного дня, якщо інше не передбачене угодою сторін. 

Переведення до іншої місцевості, в тому числі разом з підприємством, 

також має свою специфіку. Якщо при цьому роботодавець переїжджає до 

іншої місцевості і працівник дає свою згоду на переїзд, то трудовий договір 

не припиняється. Інша місцевість – це, як правило, місцевість, розташована 

поза межами відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Натомість, якщо трудовим договором обумовлено, що працівник буде 

виконувати роботи на об’єктах, розташованих у декількох населених 

пунктах, то доручення роботи на об’єктах, розміщених в іншій місцевості, 

не буде вважатися переведенням. Особливістю такого переведення є те, що 

при відмові працівника від нього трудовий договір з ним припиняється. 

Трудове законодавство також передбачає можливість тимчасових 

переведень працівника на іншу роботу. Основною відмінністю їх від 

постійних переведень є те, що термін переведення з працівником 

погоджується заздалегідь. Після закінчення строку, на який переводився 

працівник, його необхідно поновити на попередній роботі. 

Норма ст. 33 КЗпП України передбачає загальне правило, яке 

встановлює обов’язкову згоду працівника на тимчасове переведення на 

іншу роботу, не обумовлену трудовим договором. 

Проте існують і деякі винятки із цього загального правила. Зокрема, 

законом встановлено, що у певних випадках роботодавець може тимчасово 

перевести працівника на іншу роботу без його згоди. Але таке переведення 

буде вважатися правомірним, якщо дотримано відповідних умов. Передусім 

таке переведення допускається для відвернення або ліквідації наслідків 

стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших 

обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи 

нормальні життєві умови людей. 

Наступною умовою такого переведення є його термін. Воно може 

тривати не більше одного місяця. І при цьому законодавство не встановлює 

обмежень щодо кількості таких переведень протягом календарного року. 

Ще однією умовою є заборона тимчасових переведень працівників на 

роботи, що протипоказані їм за станом здоров’я. Забороняється також 

переводити у зв’язку з цим на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають 
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дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до 18 

років без їхньої згоди. 

І нарешті останньою умовою такого тимчасового переведення є 

гарантії заробітної плати. На новій роботі оплата праці здійснюється за 

виконану роботу, але вона не повинна бути нижчою від середнього 

заробітку за попередньою роботою. 

Окремо серед тимчасових переведень виділяється переведення на 

іншу роботу в разі простою. Простоєм, як це зазначено у ст. 34 КЗпП, 

вважається призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних 

або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною 

силою або іншими обставинами. 

Оскільки внаслідок фінансово-економічних труднощів правове 

регулювання простоїв набуло надзвичайного практичного значення, то 

працівники зобов’язані попередити роботодавця, бригадира, майстра чи 

інших посадових осіб про початок простою, крім випадків простою 

структурного підрозділу чи всього підприємства. 

У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з 

урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж 

підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше 

підприємство, в установу, організацію, але у тій же самій місцевості на 

строк до одного місяця. 

Одним з видів переведення вважається також переведення працівників 

за станом здоров’я і переведення вагітних жінок на легшу роботу. 

Відповідно до ст. 170 КЗпП України роботодавець зобов’язаний перевести 

працівника за його згодою на легшу роботу, якщо за станом здоров’я він 

такої потребує. 

Переведення, пов’язане з погіршенням стану здоров’я, може бути на 

легшу постійну роботу і на легшу тимчасову роботу. Висновок про 

необхідність постійного переведення із зазначенням переліку робіт, на які 

можна перевести працівника, надає медико-соціальна експертна комісія. 

Для тимчасового переведення потрібен висновок лікарсько-консультаційноі 

комісії лікувального закладу за місцем проживання або роботи працівника, 

де так само вказуються види робіт, на яких працівник може працювати. 

За такими особами протягом двох тижнів зберігається їхній 

попередній середній заробіток. У тих випадках, коли працівник переведений 

на легшу роботу у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним 

захворюванням, то за ним зберігається середній заробіток за попередньою 

роботою аж до поновлення працездатності або встановлення інвалідності. 

Згідно з правилами ст. 11 Закону України «Про охорону праці» 

роботодавець зобов’язаний відповідно до медичних рекомендацій 

забезпечити перепідготовку та працевлаштування працівника, що втратив 

працездатність через нещасний випадок чи професійне захворювання, якщо 

виконання ним попередньої роботи є неможливим. 
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Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються 

норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу 

роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих 

факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. До 

вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до медичного 

висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих 

виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи зі збереженням 

середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок 

підприємства, установи, організації. Жінки, які мають дітей віком до трьох 

років, в разі неможливості виконання попередньої роботи переводяться на 

іншу роботу зі збереженням середнього заробітку за попередньою роботою 

до досягнення дитиною віку трьох років. Якщо заробіток осіб, зазначених у 

частинах першій і третій цієї статті, на легшій роботі є вищим, аніж той, 

який вони одержували до переведення, то їм виплачується фактичний 

заробіток. 

Таким  чином, переведення – це зміна трудової функції чи місця 

роботи працівника. Допускається тільки за згодою працівника. Значення 

переведення як інституту полягає в тому, що він є засобом перерозподілу 

робочої сили як всередині підприємства, так і між підприємствами, з метою 

раціонального її використання. Також цей інститут є гарантією права на 

працю, тому що надає можливість для працевлаштування осіб, що 

підлягають звільненню за станом здоров’я.; методом виховання шляхом 

заохочення (переведення на більш високу посаду). 

 

 

2. Переміщення та зміна істотних умов праці. 

 

Як вже зазначалося, від переведення на іншу роботу необхідно 

відрізняти переміщення працівників на інше робоче місце. Стаття 32 КЗпП 

України називає переміщенням доручення їм роботи на іншому робочому 

місці, в іншому структурному підрозділі у тій же місцевості, а також 

доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, 

кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. При цьому 

попередні інші істотні умови трудового договору повинні залишитися 

незмінними. Переміщення не потребує згоди працівника. Законодавство, 

проте, забороняє переміщення працівника на роботу, протипоказану йому за 

станом здоров’я. Пленум Верховного Суду України у постанові «Про 

практику розгляду судами трудових спорів» вказав також, що переміщення 

працівників не може бути немотивованим. Воно повинно зумовлюватись 

інтересами виробництва. 

Проблема переміщення працівників, що відбувається без їх згоди, 

потребує переосмислення в умовах ринкової економіки з метою посилення 

гарантій трудових прав найманих працівників. 
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Якщо робоче місце чи структурний підрозділ, де працює працівник, 

обумовлені сторонами у трудовому договорі під час його укладення і стали 

тим самим істотними умовами останнього, то зміна робочого місця не може 

відбуватися в односторонньому порядку. Як і будь-яка інша істотна умова 

трудового договору, умова про робоче місце повинна мати належне їй 

юридичне значення. Тому при наступній кодифікації трудового 

законодавства доцільно було б переглянути загальні підходи до визначення 

переміщення працівників, встановивши правило про отримання згоди 

працівника на переміщення його на інше робоче місце. Такий порядок 

суттєво посилив би загальні договірні засади, що лежать в основі принципів 

свободи трудового договору. 

Зміна робочого місця працівника (друга група) за чинними тепер 

правилами не вважається переведенням на іншу роботу, а тому 

допускається без його згоди і називається переміщенням на інше робоче 

місце.  

Теперішня редакція ч. 2 ст. 32 виходить із широкого розуміння 

переміщення працівника на інше робоче місце, а тому, якщо воно 

відбувається у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої 

трудовим договором, то згоди працівника на його проведення не 

вимагається. Незважаючи на всі об’єктивні чинники, які зумовили появу 

такої норми, її невідповідність загальним принципам договірного 

регулювання у нинішніх умовах є очевидною. Гарантії трудових прав 

найманих працівників при застосуванні до них роботодавцем переміщення 

суттєво занижені. 

Не менше проблем щодо забезпечення тих же гарантій договірних 

стосунків існує і при зміні умов трудового договору, віднесених нами до 

третьої групи. Передбачено, наприклад, що у зв’язку зі змінами в організації 

виробництва і праці допускається зміна інших істотних умов трудового 

договору при продовженні роботи за тією ж спеціальністю чи посадою. При 

цьому така зміна відбувається без фактичного погодження цих інших 

істотних умов трудового договору з працівником, але з дотриманням 

встановленої процедури їх здійснення. Зокрема, роботодавець зобов’язаний 

повідомити працівника про зміну віднесених нами до третьої групи умов 

(системи та розміри оплати праці, пільги, режим роботи, встановлення або 

скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів, 

найменування посад та ін.) не пізніше ніж за два місяці до їх фактичного 

проведення. Повідомлення таке відбувається письмово, під розписку 

кожного працівника. І в разі, якщо після закінчення терміну попередження 

працівник відмовляється працювати у нових умовах, роботодавець має 

право розірвати з ним трудовий договір з формулюванням – за відмову від 

продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці. 

Як бачимо, зміна інших істотних умов трудового договору (крім 

спеціальності, кваліфікації та посади) допускається лише за наявності 
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об’єктивних обставин, що їх законодавець позначив як зміни в організації 

виробництва і праці. Тобто лише за наявності на підприємстві змін в 

організації виробництва і праці роботодавець має право застосовувати ч. З 

ст. 32 КЗпП України. Однак, що слід розуміти під цим терміном і які саме 

зміни в структурі підприємства вважатимуться такими, що можуть бути 

підставою для зміни істотних умов праці, закон не визначає. Щоправда ст. 

40 КЗпП України, яка містить підстави припинення трудового договору за 

ініціативою роботодавця передбачає у п. 1 право останнього розірвати 

договір з працівником у випадку змін в організації виробництва і праці, в 

тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання 

підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату 

працівників. Тим самим можна зробити висновок, що різновидом змін в 

організації виробництва і праці є ліквідація, реорганізація, банкрутство або 

перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 

чисельності або штату працівників. 

Пленум Верховного Суду України у своїй постанові № 9 від 6 

листопада 1992 p. спробував до змін в організації виробництва і праці 

віднести також раціоналізацію робочих місць, введення нових форм 

організації праці, у тому числі перехід на бригадну форму організації праці, 

і навпаки, впровадження передових методів, технологій тощо. Тобто 

йдеться про такі об’єктивні обставини, запровадження яких зумовлює 

необхідність внесення змін до змісту трудового договору окремих 

працівників. І такі зміни інших істотних (крім спеціальності, кваліфікації, 

посади) умов трудового договору, що здійснюються роботодавцем за 

вказаною вже процедурою, не вважаються переведенням на іншу роботу, а 

трактуються як зміна істотних умов праці. 

Зрозуміло, що в разі відсутності на підприємстві змін в організації 

виробництва і праці роботодавець не має права без погодження із 

працівником змінювати вже згадувані істотні умови трудового договору, бо 

це вже підпадатиме під визначення переведення на іншу роботу. А тут, як 

відомо, потрібна згода іншої сторони трудового договору – працівника. 

З цього приводу Пленум Верховного Суду, розглядаючи переведення 

на іншу роботу лише як доручення працівникові роботи, що не відповідає 

спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором, 

допустився серйозної помилки. Адже з диспозиції норми, яка міститься у ст. 

32 КЗпП України можна зробити висновок, що переведенням на іншу 

роботу, яке потребує згоди працівника, є доручення йому роботи, що не 

відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, а також зміна інших (крім 

робочого місця) істотних умов трудового договору, якщо при цьому 

відсутні зміни в організації виробництва і праці. 

Таким чином, на сьогоднішній день існує суперечливе ставлення до 

інститутів «переміщення» та «зміни істотних умов праці». Деякі науковці 

вважають, що їх треба скасувати, тому що це примусова праця. Але з 
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іншого боку, ці інститути враховують інтереси роботодавця, тому що 

надають  можливість для власника належним чином регулювати його 

підприємницьку діяльність. 

 

3. Відсторонення працівника від роботи. 

 

У законодавстві вживається термін «відсторонення від роботи». Однак 

воно на відміну від припинення трудових правовідносин не припиняє 

останніх. Працівник продовжує перебувати з роботодавцем у трудових 

правовідносинах, хоча і не виконує роботи, оскільки до неї не допускається. 

Відсторонення працівника від роботи є тимчасовим і допускається лише у 

випадках, передбачених законодавством. 

Отже, відсторонення – є тимчасове недопущення працівника до 

виконуваної роботи у випадках, передбачених законодавством із 

збереженням місця роботи, і, як правило без збереження заробітної плати. 

Відповідно до ст.. 46 КЗпП відсторонення допускається: 

1) у разі появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння; 

2) у разі відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів. 

Такі огляди провадяться для працівників харчової промисловості, 

лікувально– профілактичних закладів, працівників молодше 21 року. 

Роботодавець має право працівника, який не пройшов медичний огляд 

притягнути до дисциплінарної відповідальності та відсторонити без 

збереження заробітної плати. 

3) у разі відмови або ухилення від навчання, інструктажу і перевірки 

знань з охорони праці та протипожежної охорони; 

4) в інших випадках, передбачених законодавством.  Наприклад, 

державні службовці можуть бути відсторонені від роботи у період 

службового розслідування у разі невиконання  ним службових обов’язків, 

недодержання ним законодавства про державну службу. Відсторонення від 

роботи керівників підприємств – боржників тощо. 

 

 

ТЕМА 9 

ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

 

ПЛАН:  

1. Поняття та класифікація підстав припинення трудового 

договору. 

2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 

3. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. 

4. Загальний порядок припинення трудового договору. 
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1. Поняття та класифікація підстав припинення трудового 

договору. 

          

Т      Не дивлячись на те, що однією з ознак трудових відносин є їх 

стабільність, вони не є вічними. Роботу спочатку треба отримати, а потім 

зберегти. Найбільша кількість трудових спорів виникає саме на етапі 

припинення трудового договору 

У законодавстві вживається три категорії, пов’язаних з припиненням 

трудових відносин: припинення трудового договору, розірвання трудового 

договору та звільнення. Припинення трудового договору – закінчення дії 

трудових правовідносин у всіх випадках, передбачених законодавством про 

працю. Розірвання трудового договору означає припинення трудових 

відносин одностороннім волевиявленням (чи роботодавця, чи працівника, 

чи осіб, які не є стороною трудового договору). Термін звільнення 

вживається щодо працівника. 
 

Трудовий договір припиняється тільки за наявності підстав. 

Підставою припинення трудового договору є юридичний факт або 

сукупність юридичних фактів, закріплених у законі. Вони поділяються на 

два види: дії та  події. 

Підстави припинення трудового договору закріплено у ст. 36 та інших 

статтях КЗпП України. Залежно від ініціатора припинення трудового 

договору, підстави поділяються на такі групи: 

1) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст..38, 39 

КЗпП); 

2) розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (ст..40, 41 

КЗпП); 

3) розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є його 

стороною (п.3,7 ст.36, ст.45 та ін.); 

4) припинення трудового договору за спільною ініціативою сторін 

(угода сторін, закінчення строку, підстави передбаченими у контракті (п.8 

ст. 36, н-д, розголошення комерційної таємниці)). 

Припинення трудового договору правомірне за одночасної наявності 

таких умов: 

1) передбаченої законодавством підстави припинення трудового 

договору; 

2) дотримання порядку звільнення; 

3) юридичного факту припинення  трудового договору (наказ чи 

розпорядження роботодавця, заява працівника). 

Припинення трудового договору за угодою сторін характеризує 

договірний характер трудових відносин (встановлюються угодою сторін, за 

угодою припиняються). Ця підстава закріплена у п. 1 ст. 36 КЗпП. 

Основною ознакою цієї підстави є те, що ані працівник, ані роботодавець не 

заперечують проти того, щоб трудовий договір було припинено.          
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Волевиявлення сторін проявляється у поданні працівником заяви і у виданні 

роботодавцем наказу про припинення трудового договору. Зовні ця підстава 

схожа на припинення трудового договору за ініціативи працівника. Але між 

цими підставами існують суттєві розбіжності. Якщо про розірвання 

трудового договору за власною ініціативою працівник повинен письмово 

попередити роботодавця за два тижні, то про дату припинення трудового 

договору за п. 1 ст. 36 КЗпП сторони домовляються. При звільненні з 

власної ініціативи працівник може відізвати заяву назад, тоді як при 

припиненні трудового договору за угодою сторін без волі іншої сторони – 

роботодавця – це неможливо. Такі висновки випливають із п. 8 постанови 

Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 № 9 “Про 

практику розгляду  судами трудових спорів”.     

На практиці дана підстава найчастіше використовується якщо сторони 

вирішили достроково припинити строковий трудовий договір. 

Таким чином, припинення трудового договору – закінчення дії 

трудових правовідносин у всіх випадках, передбачених законодавством про 

працю. Залежно від ініціатора припинення трудового договору, підстави 

поділяються на такі групи: 1) розірвання трудового договору з ініціативи 

працівника; 2) розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця; 3) 

розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є його стороною; 4) 

припинення трудового договору за спільною ініціативою сторін. 

 

2. Припинення трудового договору за ініціативою працівника. 

 

Порядок розірвання залежить від того строковий чи безстроковий 

трудовий договір. 

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на 

невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним 

орган письмово за два тижні (ст. 38 КЗпП). Мета попередження – надати 

можливості роботодавцю знайти заміну, а працівникові – визначитися з 

місцем роботи. Сторони вправі домовитись про будь-який строк звільнення 

у межах двотижневого терміну. Якщо роботодавець звільнить працівника до 

закінчення строку – суд вправі поновити працівника на роботі. Якщо 

працівник залишить роботу до кінця терміну самовільно - то він може бути 

звільнений за прогул. 

За наявності поважних причин трудовий договір може бути 

розірваний у строк, про який просить працівник. До поважних причин 

відносяться: переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або 

дружини на роботу в іншу місцевість, вступ до навчального закладу, 

вагітність, догляд за дитиною до 14 років або дитиною інвалідом, вихід на 

пенсію і т.д. Цей  перелік не є вичерпним. У кожному конкретному випадку 

поважною причиною може бути визнана будь-яка інша.  
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Якщо після спливу строку попередження працівник не залишив 

роботи, то роботодавець не може звільнити його на підставі раніше поданої 

заяви. Таким чином, звільнення на підставі ст.38 КЗпП не може бути 

визнано законним якщо: 

1) Після спливу двох тижнів з дня подання заяви працівник фактично 

продовжує працювати і не підтвердив бажання розірвати трудовий 

договір; 

2) До спливу строку попередження працівник відкликав свою заяву, і 

на його місце не запрошений інший працівник, якому відповідно до 

законодавства не може бути відмовлено у прийнятті на роботу. До 

категорії таких працівників належать особи, зазначені у ст. 232 

КЗпП. 

           Відлік строку попередження починається з наступного дня після 

подання заяви. У законодавстві не зазначено у який спосіб працівник може 

відкликати заяву. Краще це зробити письмово, щоб не виникло 

непорозумінь. 

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий 

договір якщо роботодавець не виконує: 1) законодавство про працю; 2) 

умови колективного договору та трудового договору. 

Якщо розглядаються спори про припинення трудового договору за 

ініціативою працівника суд повинен встановити чи з власної волі написана 

заява про звільнення (постанова Пленуму Верховного Суду № 9). 

Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на 

вимогу працівника у разі: 1) його хвороби та інвалідності, які 

перешкоджають виконанню роботи; 

2) порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного 

договору або трудового договору; 

3) наявності поважних причин. 

У разі відсутності будь-яких вказаних причин, працівник не має права 

розірвати трудовий договір. Сезонні та тимчасові працівники попереджають 

роботодавця про припинення трудового договору письмово за три дні. 

Таким чином, порядок припинення трудового договору за ініціативою 

працівника залежить від того строковий чи безстроковий трудовий договір. 

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на 

невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним 

орган письмово за два тижні. За наявності поважних причин трудовий 

договір може бути розірваний у строк, про який просить працівник. 

Строковий трудовий договір за ініціативою працівника може бути 

розірваний тільки за наявності поважних причин. 

 

3. Припинення трудового договору за ініціативою 

роботодавця. 
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Однією з гарантій права на працю – є вичерпний перелік підстав 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. 

За сферою дії ці підстави поділяються на: 1) загальні (ст..40),  2) 

додаткові (ст..41 та спеціальне законодавство). 

Загальні підстави поширюються на всіх працівників підприємства, 

установи, організації. Додаткові підстави – це підстави, які поширюються 

тільки на певні категорії працівників, прямо передбачені законодавчими 

актами. Перелік підстав носить вичерпний характер. Це відповідає 

міжнародним стандартам. 

Згідно ст..4 конвенції МОП «Про припинення трудових відносин з 

ініціативи підприємця» трудові відносини не припиняються, якщо нема 

законних підстав: 1) пов’язаних із здібностями чи поведінкою працівника; 

2) викликаних виробничою потребою підприємства. 

Зокрема, не є законними підстави такі як членство в профспілках, 

подання скарги проти роботодавця, дискримінаційні ознаки, відсутність на 

роботі в період відпустки по догляду за дитиною, пенсійний вік.  

За загальними підставами розірвання трудового договору 

відбувається:  

1) звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці 

(п.1 ст.40). Зміни в організації виробництва і праці включають: ліквідацію, 

реорганізацію, банкрутство чи перепрофілювання підприємства, установи, 

організації, скорочення чисельності чи штату працівників. Але це не 

вичерпний перелік, тому що сказано «в тому числі». Фактично може бути 

звільнення або у разі ліквідації або скорочення. У п. 19 постанови Пленуму 

Верховного Суду України № 9 “Про практику розгляду судами трудових 

спорів”, визначено, що розглядаючи трудові спори, пов’язані із звільненням 

за п. 1 ст. 40 КЗпП України, суди зобов’язані з’ясувати, чи дійсно у 

відповідача мали місце зміни в оргпнізації виробництва і праці, які є докази 

щодо змін в організації виробництва і праці. 

При звільненні за цією підставою працівник попереджається за два 

місяці. Одночасно з попередженням роботодавець пропонує іншу роботу, 

яка відповідає спеціальності та кваліфікації, за відсутності – іншу. 

Розірвання трудового договору за цією підставою може бути проведене 

лише за попередньою згодою профспілки. 

При скороченні чисельності чи штату працівників переважне паво на 

залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією 

(ч. 1 ст. 42 КЗпП).  Кваліфікація визначається рівнем освіти та 

спеціалізацією. Кваліфікація підтверджується дипломами про освіту, 

підвищення кваліфікації. Доказами може бути стаж роботи, висновки 

атестації. Більш висока продуктивність праці може бути підтверджена 

преміюванням, нагородженням, дисциплінованістю. 

За рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага в 

залишенні на роботі надається (ч. 2 ст. 42 КЗпП): 
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1) сімейним – за наявності 2 та більше утриманців; 

2) працівникам із тривалим безперервним стажем на даному 

підприємстві; 

3) працівникам, які навчаються; 

4) авторам винаходів, корисних моделей, раціоналізаторських 

пропозицій; 

5) працівникам, які дістали на цьому підприємстві трудове каліцтво та 

ін.. 

Працівники, звільнені за цією підставою мають право поворотного 

прийому протягом року. 

2) Звільнення в результаті виявленої невідповідності працівника 

займаній посаді або виконуваній роботі, а також внаслідок скасування 

допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього 

обов’язків вимагає доступу до державної таємниці.  

Звільнення внаслідок невідповідності працівника може бути в разі: 

недостатньої кваліфікації або стану здоров’я. Невідповідність доводить 

роботодавець. Повинна бути підтверджена фактичними даними. Може бути 

встановлена на підставі атестації. Висновки атестаційної комісії не є 

обов’язковими для роботодавця. На їх підставі працівник може бути 

звільнений протягом двох місяців. 

Згідно з ППВСУ № 9 працівник не може бути звільнений за цією 

підставою лише за відсутності необхідних документів про освіту. Якщо 

виконання роботи пов’язано із наданням спеціального права (н-д, 

посвідчення водія) – то його позбавлення може бути підставою для 

звільнення. 

Невідповідність за станом здоров’я повинна бути підтверджено 

медичним висновком. Питання щодо державної таємниці регулюється ЗУ 

«Про державну таємницю». 

3) Звільнення внаслідок систематичного невиконання працівником без 

поважних причин трудових обов’язків. Отже, умовами для звільнення є: 

невиконання або неналежне виконання працівником своїх трудових 

обов’язків, наявність в діях працівника вини та систематичний характер дій. 

Систематично порушуючими трудову дисципліну є працівники, які мали 

дисциплінарне та громадське стягнення за порушення трудової дисципліни 

протягом року та порушили її знову. Перелік дисциплінарних стягнень 

міститься у ст. 147 Кодексу законів про працю України, а також в статутах і 

положеннях про дисципліну, що, як правило, передбачають додаткові 

дисциплінарні стягнення для окремих категорій працівників. Поряд з 

дисциплінарними стягненнями при застосуванні п. 3 ст. 40 КЗпП 

враховуються і громадські стягнення. Однак потрібно мати на увазі, що 

зараховуються лише громадські стягнення, які застосовуються щодо 

працівників за невиконання або неналежне виконання ними своїх трудових 

обов’язків. Тому, якщо громадське стягнення було оголошено працівнику за 



 122 

порушення ним статутної дисципліни громадської організації, воно до уваги 

не береться. Загалом на теперішній час громадська відповідальність 

практично втратила своє значення у трудовому праві.  

При визначенні систематичності необхідно враховувати, що 

дисциплінарні і громадські стягнення діють лише впродовж одного року з 

дня їх накладення. При цьому не беруться до уваги стягнення, з часу 

накладення яких минуло більше року, а також зняті достроково в силу ст. 

151 КЗпП України. 

4) Звільнення за прогул без поважних причин. Прогул це відсутність 

працівника на роботі як протягом робочого дня, так і більше трьох годин 

безперервно так і сумарно протягом дня без поважних причин. Трудове 

законодавство допускає звільнення працівника з роботи за одноразовий 

прогул.  

Пленум Верховного Суду України роз’яснив, що прогулом можна 

вважати також: самовільне використання без погодження з роботодавцем 

днів відгулів, чергової відпустки; залишення роботи без поважних причин 

до закінчення строку строкового договору;залишення роботи без поважних 

причин до закінчення строку, який працівник зобов’язаний відпрацювати за 

призначенням після закінчення навчального закладу;нез’явлення без 

поважних причин на роботу, якщо працівник був переведений на неї згідно 

з законом; залишення працівником без поважних причин роботи до 

закінчення двотижневого терміну попередження про розірвання трудового 

договору за власним бажанням. 

Не вважається прогулом невихід працівника на роботу у зв’язку з 

незаконним переведенням його, або відмова від переведення на більш легку 

роботу, якої він потребував за станом здоров’я відповідно до медичного 

висновку, а отже звільнення за п. 4 ст. 40 КЗпП України не допускається. 

Якщо працівник знаходиться на території підприємства, але його нема 

на робочому місці – то це не прогул, а порушення трудової дисципліни. 

5) Звільнення у випадку нез’явлення на роботі протягом більш як 

чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності. Весь 

термін непрацездатності можна поділити на два види: загальний і 

спеціальний. Пункт 5 ст. 40 КЗпП України встановлює загальний термін 

тимчасової непрацездатності, який дає право роботодавцю розірвати 

трудовий договір у разі відсутності працівника понад чотири місяці підряд. 

У цей термін не враховується відпустка по вагітності та пологах. 

Спеціальний термін тимчасової непрацездатності залежить від виду 

захворювання. Зокрема, при захворюванні на туберкульоз працівник може 

бути звільнений з роботи, якщо він продовжує лікуватися протягом десяти 

місяців підряд. 

Вихід працівника на роботу хоча б на один день перериває термін 

тимчасової непрацездатності, який дає право роботодавцю розірвати 

трудовий договір. Також не можна розривати трудовий договір, якщо 
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працівник приступив до роботи, хоча його непрацездатність і 

продовжувалась більше чотирьох місяців. 

Додаткові гарантії встановлені для працівників, які втратили 

працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним 

захворюванням. Закон «Про охорону праці» встановлює обов’язок 

роботодавця зберігати за цими особами місце роботи до відновлення 

працездатності або встановлення їм інвалідності. 

Звільняти можна лише за умови виробничої потреби у період хвороби 

(а не тоді, коли працівник вийшов на роботу).  

6) Звільнення у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який 

раніше виконував цю роботу. Поновлення на роботі допускається: а) за 

рішенням суду, якщо працівник був звільнений без законних підстав; б) за 

ініціативою роботодавця, в разі встановлення ним факту незаконного 

звільнення. Верховний Суд України стосовно осіб, що були звільнені у 

зв’язку з обранням їх на виборну посаду, роз’яснив, що законодавством не 

передбачена можливість припинення трудового договору з працівником за 

мотивами повернення на попередню роботу після закінчення повноваження 

за виборною посадою особи, крім випадку, коли працівник був прийнятий 

на строк повноважень цієї особи на виборній посаді. Стаття 118 КЗпП 

України передбачає, що у випадку відсутності такої роботи поновлюваному 

працівнику надається інша рівноцінна робота на тому самому або за його 

згодою на іншому підприємстві. 

7) Звільнення у зв’язку з появою на роботі у нетверезому стані, стані 

наркотичного або токсичного сп’яніння. За цією підставою можуть бути 

звільнені працівники, які знаходяться на робочому місці, в робочий час. 

Якщо у працівників ненормований час – то будь який час є робочим. Стан 

сп’яніння підтверджується медичним висновком або показаннями свідків. 

Розірвання трудового договору за вказаною підставою допускається 

незалежно від того чи був працівник попередньо відсторонений від роботи, 

чи ні. 

8) Звільнення у зв’язку з вчиненням за місцем роботи розкрадання 

майна роботодавця. Розмір викраденого при застосуванні цієї підстави для 

звільнення жодного значення не має. Розкрадання повинно бути 

встановлено вироком суду, який набрав законної сили чи постановою 

органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного 

стягнення або застосування заходів громадського впливу. Трудовий договір 

може бути розірвано не пізніше одного місяця з дня набрання законної сили 

вироку суду.  

Додаткові підстави припинення трудового договору: 

1) звільнення в результаті одноразового грубого порушення трудових 

обов’язків керівником п,у,о, його заступниками, головним бухгалтером, 

його заступниками, а також деякими службовими особами (п. 1 ст. 41 КЗпП) 

Звільненню підлягають тільки перелічені особи. Грубе порушення – 
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оціночне поняття. При вирішенні питання чи є порушення грубим 

необхідно виходити із: 1) характеру проступку; 2) обставин, за яких він 

скоєний; 3) яка шкода ним завдана чи може бути завдана. Як приклад 

одноразового грубого порушення працівником трудових обов’язків можна 

назвати суттєве порушення фінансової дисципліни, відмову допустити 

посадових осіб контролюючих органів до перевірки діяльності підприємства 

тощо. 

2) Звільнення у разі винних дій керівника підприємства, установи, 

організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалась несвоєчасно або в 

розмірах, нижче від розміру мінімальної заробітної плати (п. 1
1
 ст. 41 

КЗпП). 

3) Звільнення працівника у зв’язку з втратою до нього довіри з боку 

роботодавця (п. 2 ст. 41 КЗпП) . Суб’єктами за цією підставою є тільки 

працівники, які безпосередньо обслуговують грошові, товарні та культурні 

цінності, тобто зайняті їх прийманням, зберіганням, транспортуванням, 

розподілом. Н-д, касири, комірники, завідуючі баз, інкасатори. Не можуть 

бути звільнені за цією підставою обліковці, бухгалтери, товарознавці, 

контролери, сторожі та інші працівники, оскільки їм безпосередньо 

матеріальні цінності не довіряються. 

Винні дії працівників, які дозволяють звільнити їх у зв’язку з втратою 

довіри: обмірювання, обвішування, продаж зі складу і тд. Втрата довіри як 

підстава повинна ґрунтуватись на об’єктивних доказах, н-д, акт ревізії. 

Якщо працівник добровільно відшкодував, все одно це може бути 

підставою для звільнення. 

При встановленні у передбаченому законом порядку факту вчинення 

працівниками розкрадання, хабарництва та інших корисливих 

правопорушень працівники, можуть бути звільнені з підстав втрати довір’я 

до них і тоді, коли зазначені дії не пов’язані з їх роботою. 

4 )Звільнення у зв’язку з вчиненням працівником аморального 

проступку (п. 3 ст. 41 КЗпП). Суб’єкти: працівники, які виконують виховні 

функції (вихователі, вчителі, викладачі, практичні психологи. методисти). 

Звільнення допускається за вчинення аморального проступку під час 

виконання трудових обов’язків, так і не пов’язаних з ними (в громадських 

місцях, побуті). Проступок повинен бути доведений конкретними фактами. 

При звільненні необхідно брати до уваги: 1) час, що пройшов із моменту 

вчинення винних дій; 2) наступну поведінку працівника; 3) інші конкретні 

обставини. Аморальний проступок є оціночним поняттям. В кожному 

конкретному випадку вирішується чи сумісний даний вчинок із роботою. 

Факт вчинення аморального проступку повинен бути зафіксований 

належним чином. Звільнення за вчинення аморального проступку не може 

вважатися законним, якщо воно проведене лише в результаті оцінки 

загальної негативної поведінки працівника, що не підтверджена 
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конкретними фактами. Для звільнення достатньо вчинення працівником 

одного проступку, несумісного з виконанням виховної роботи. 

5) Перебування всупереч вимогам ЗУ «Про засади запобігання і 

протидії корупції” у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи. 

Додатковими підставами також можуть бути: 

5) прийняття на роботу осіб, яким вироком суду заборонено займати 

певні посади або займатися певною діяльністю; 

6) прийняття на роботу осіб, яким законом заборонено обіймати певні 

посади; 

Додаткові підстави передбачені і окремими Законами україни. 

Відповідно до ст..30 ЗУ «Про державну службу» крім загальних підстав 

підставами припинення трудового договору є: 

1) порушення умов реалізації права на державну службу; 

2) досягнення граничного віку; 

3) відставка державного службовця; 

4) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають 

перебуванні на державній службі; 

5) відмова від прийняття або порушення присяги; 

6) неподання або подання неправдивих відомостей про доходи.  

Всі підстави припинення трудового договору з ініціативи власника 

поділяються на: 

1) пов’язані з винними діями працівника (п. 3, 4, 7, 8 ст. 40 КЗпП, ст. 

41 КЗпП); 

2) не пов’язані з винними діями працівника (п.1, 2, 5, 6 ст. 40 КЗпП). 

Таким чином, підстави припинення трудового договору з ініціативи 

роботодавця передбачені законодавством.  Вони поділяються на загальні, 

які застосовуються до всіх працівників та додаткові – застосовуються до 

окремих категорій працівників.  

 

4. Загальний порядок припинення трудового договору. 

 

Як і при укладенні трудового договору, де важливе значення має 

дотримання встановлених правил юридичного його оформлення, так і при 

припиненні трудових правовідносин існує спеціальний порядок, що його 

роботодавець зобов’язаний витримати, аби звільнення вважалося законним. 

Передбачено зокрема, що припинення трудового договору незалежно 

від підстав оформляється наказом або розпорядженням роботодавця, де 

обов’язково вказується підстава припинення трудового договору згідно з 

чинним законодавством та з посиланням на відповідну статтю чи пункт 

закону. Наприклад, «Звільнений за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП 

України». Якщо ж трудовий договір розривається з ініціативи працівника за 

наявності для цього поважних причин, то сама причина також вказується у 

наказі. Часто в наказах або розпорядженнях про звільнення працівника 
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дається вказівка для бухгалтерії підприємства провести з таким 

працівником розрахунок. 

Днем звільнення вважається останній день роботи. Він обов’язково 

повинен бути зазначений у наказі або розпорядженні роботодавця. 

В окремих випадках законодавство дозволяє розірвання трудового 

договору за ініціативою роботодавця лише після того, як працівнику буде 

запропонована інша робота. Це стосується звільнення з підстав скорочення 

чисельності або штату, виявлення невідповідності працівника займаній 

посаді або виконуваній роботі, а також поновлення на роботі працівника, 

який раніше виконував цю роботу. 

Трудове законодавство встановлює цілий ряд гарантій для працівників 

при розірванні трудового договору, їх можна умовно поділити на загальні, 

ті, що стосуються всіх або більшості працівників, та спеціальні – які 

застосовуються щодо окремих їх категорій. 

Однією з загальних гарантій при звільненні працівників є необхідність 

отримання роботодавцем попередньої згоди профспілкового органу. Стаття 

43 Кодексу законів про працю передбачає правило, за яким розірвання 

трудового договору у випадку скорочення чисельності або штату (п. 1 ст. 

40), виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі (п. 2 ст. 40), систематичного невиконання працівником своїх 

трудових обов’язків без поважних причин (п. 3 ст. 40), прогулу (п. 4 ст. 40), 

нез’явлення працівника на роботу протягом більш як чотирьох місяців 

підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (п. 5 ст. 40), появи на роботі в 

нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 

40), винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або 

товарні цінності (п. 2 ст. 41), вчинення працівником, який виконує виховні 

функції, аморального поступку (п. 3 ст. 41) може бути проведено лише за 

попередньою згодою профспілкового органу. 

Конституційний Суд України з приводу визначення професійної 

спілки, що діє на підприємстві (за термінологією ст. 43
1 

КЗпП України) 

вказав, що такою є будь-яка профспілка (профспілкова організація), яка 

відповідно до Конституції України і законів України утворена на 

підприємстві за вільним вибором її членів з метою захисту їхніх трудових і 

соціально-економічних прав та інтересів, незалежно від того, чи виступає 

така профспілка стороною колективного договору. Питання про надання 

згоди на розірвання трудового договору вирішує профспілка, членом якої є 

працівник. 

У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган 

первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у 

п’ятнадцятиденний термін обґрунтоване письмове подання роботодавця про 

розірвання трудового договору з працівником. 

Подання роботодавця має розглядатися у присутності працівника, 

щодо якого воно подано. Розгляд подання за відсутності працівника 
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допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від 

його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. У разі 

нез’явлення працівника або його представника на засідання розгляд заяви 

відкладається до наступного засідання у межах терміну, визначеного 

частиною першою цієї статті. При повторному нез’явленні працівника без 

поважних причин подання може розглядатися за його відсутності. 

У разі, якщо виборний орган первинної профспілкової організації не 

утворюється, згоду на розірвання трудового договору дає профспілковий 

представник, уповноважений на представництво інтересів членів 

профспілки згідно зі статутом. 

Орган первинної профспілкової організації повідомляє роботодавця 

про прийняте рішення у письмовій формі у триденний термін після його 

прийняття. У разі пропуску цього терміну вважається, що профспілковий 

орган дав згоду на розірвання трудового договору. 

Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних 

профспілкових організацій, які діють на підприємстві, в установі, 

організації, дозвіл на його звільнення дає той профспілковий орган, до якого 

звернувся роботодавець. Рішення профспілки про ненадання згоди на 

розірвання трудового договору має бути обґрунтованим. У разі, якщо в 

рішенні немає обґрунтування відмови у згоді на звільнення, роботодавець 

має право звільнити працівника без згоди виборного органу профспілки. 

Кодекс законів про працю у ст. 43
1
 встановлює також випадки, коли 

роботодавець має право розірвати трудовий договір з працівником без 

попередньої згоди профспілкового органу. За загальним правилом 

звільнення у цих випадках відбувається з незалежних від роботодавця 

обставин, а тому позиція профкому тут суттєвого значення не має. Це 

зокрема, стосується припинення трудового договору у випадках: 

1) ліквідації підприємства, установи, організації; 

2) незадовільного результату випробування, обумовленого при 

прийнятті на роботу; 

3) звільнення з суміщуваної роботи у зв’язку з прийняттям на роботу 

іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв’язку з обмеженнями 

на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством; 

4) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю 

роботу; 

5) звільнення працівника, який не є членом професійної спілки, що 

діє на підприємстві, в установі, організації; 

6) звільнення з підприємства, установи, організації, де немає 

профспілкової організації; 

7) звільнення керівника підприємства, установи, організації (філіалу, 

представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його 

заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його 
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заступників, а також службових осіб митних органів, державних податкових 

інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службових осіб державної 

контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами; 

8) керівних працівників, які обираються, затверджуються або 

призначаються на посади державними органами, органами місцевого та 

регіонального самоврядування, а також громадськими організаціями та 

іншими об’єднаннями громадян; 

9) звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання 

(в тому числі дрібне) майна власника, встановленого вироком суду, що 

набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить 

накладення адміністративного стягнення або застосування заходів 

громадського впливу. 

Так само без погодження з профкомом звільняються особи, які є 

організаторами страйку, визнаного судом незаконним, якщо вони не 

виконують рішення суду про визнання його незаконним, а також 

працівники, які перешкоджають припиненню незаконного страйку. 

Не потрібно згоди профспілкового органу при звільненні державних 

службовців з підстав, передбачених ст. 30 Закону України «Про державну 

службу». 

Трудове законодавство не встановлює якихось правових наслідків 

звільнення працівника без згоди профкому у випадках, коли така згода є 

необхідною. Разом з тим ч. 9 ст. 43 КЗпП передбачено, що коли розірвання 

трудового договору з працівником проведено роботодавцем без звернення 

до профспілкового органу, суд зупиняє провадження по справі, запитує 

згоду профспілкового органу і після її одержання або відмови в дачі згоди 

на звільнення працівника розглядає спір по суті. 

Правила статей 43 та 43
1
 КЗпП України у теперішній їх редакції не 

поширюються на випадки розірвання трудового договору за ініціативою 

роботодавця – фізичної особи.  

У деяких випадках при розірванні трудового договору працівнику 

виплачується вихідна допомога. Стаття 44 КЗпП передбачає, що вихідна 

допомога виплачується в розмірі середньомісячного заробітку у випадках 

припинення трудового договору у зв’язку з: 

1) відмовою працівника від переведення в іншу місцевість разом з 

підприємством, а також відмова його продовжувати роботу через 

зміну істотних умов праці (п. 6 ст. 36); 

2) змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, 

реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням 

підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або 

штату працівників (п. 1 ст. 40); 

3) виявленням невідповідності працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі (п. 2 ст. 40); 
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4) поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю 

роботу. 

При припиненні трудового договору у разі призову або вступу на 

військову службу, або направлення на альтернативну (невійськову) службу 

(п. 3 ст. 36) вихідна допомога виплачується у розмірі не менше 

двомісячного середнього заробітку, а при звільненні працівника у зв’язку з 

порушенням роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи 

трудового договору – в розмірі, передбаченому колективним договором, але 

не менше тримісячного середнього заробітку. 

Ще однією важливою умовою при розірванні трудового договору є 

вимога ст. 40 КЗпП України, яка забороняє звільнення працівника за 

ініціативою роботодавця в період його тимчасової непрацездатності. При 

цьому не має значення причина непрацездатності та її тривалість, а також 

чи було це відомо роботодавцю. Єдина умова – це щоб тимчасова 

непрацездатність була засвідчена у встановленому законом порядку. 

Вказане правило не застосовується при розірванні трудового договору з 

ініціативи роботодавця при нез’явленні працівника на роботу протягом 

більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, 

при ліквідації підприємства, а також при розірванні трудового договору з 

ініціативи працівника. 

Також закон забороняє звільняти працівника за ініціативою 

роботодавця у період перебування його у відпустці. Тут не має значення, у 

якій відпустці знаходиться працівник. Це може бути відпустка як 

передбачена Законом «Про відпустки», так і спеціальним законодавством, а 

також колективним договором. При цьому необхідно мати на увазі, що 

Закон «Про відпустки» встановив правило, за яким за бажанням працівника 

у разі його звільнення йому надається невикористана відпустка. За цих 

обставин днем звільнення вважатиметься останній день відпустки. Однак 

вказане правило не поширюється на випадки звільнення працівника за 

порушення ним трудової дисципліни. 

Правило про заборону розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця в період перебування працівника у відпустці не поширюється 

також на випадок звільнення у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, 

організації. 

Для деяких категорій працівників встановлені додаткові гарантії при 

розірванні трудового договору. 

Так, щодо вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, 

а також жінок, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 

досягнення нею шестирічного віку без збереження заробітної плати, ст. 184 

КЗпП встановлено заборону їх звільнення за ініціативою роботодавця. 

Аналогічна гарантія передбачена також для одиноких матерів, що мають 

дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда. Їх звільнення 
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допускається лише у випадку ліквідації підприємства. При цьому 

роботодавець зобов’язаний працевлаштувати таких жінок. 

Одинокою жінкою Пленум Верховного Суду України пропонує 

вважати таку жінку, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження 

дитини відсутній запис про батька дитини або ж запис про батька зроблено 

в установленому законом порядку за вказівкою матері, а також вдову або 

іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама. Цих жінок роботодавець 

зобов’язаний працевлаштувати також при припиненні трудового договору у 

зв’язку з закінченням його строку. Не вважається, що роботодавець виконав 

свій обов’язок, якщо працівниці не була надана інша робота на тому ж чи 

іншому підприємстві або ж пропонувалася робота, від якої вона відмовилася 

з поважних причин, наприклад, за станом здоров’я чи у зв’язку з 

невідповідністю спеціальності. На період працевлаштування за вказаними 

жінками зберігається середня заробітна плата, але не більше ніж на три 

місяці з дня закінчення строкового договору. 

Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця з 

працівниками, що не досягли 18 років, допускається лише за згодою 

районної служби у справах неповнолітніх. Натомість звільнення їх у зв’язку 

зі скороченням чисельності або штату, виявлення невідповідності 

працівника займаній посаді або виконуваній роботі, а також при поверненні 

працівника, який раніше виконував цю роботу, допускається лише у 

виняткових випадках і з обов’язковим працевлаштуванням. 

Додаткові гарантії при розірванні трудового договору за ініціативою 

роботодавця встановлені для виборних профспілкових працівників. 

Зокрема, звільнення роботодавцем осіб, обраних до складу профспілкових 

органів і не увільнених від виробничої роботи, допускається, крім 

додержання загального порядку звільнення, лише за попередньою згодою 

профспілкового органу, членами якого вони є, а голів і членів 

профспілкових органів крім того – тільки за згодою відповідного 

об’єднання профспілок. Звільнення профспілкових організаторів 

профгрупоргів за ініціативою роботодавця можливе лише за наявності згоди 

органу відповідного профспілкового об’єднання. 

Ті працівники, які обиралися до складу профспілкових органів, не 

можуть бути звільнені за ініціативою роботодавця протягом двох років 

після закінчення виборних повноважень, крім випадків ліквідації 

підприємства, а також у разі звільнення їх за вчинення дисциплінарного 

проступку. 

Таким чином, при припиненні трудових правовідносин існує 

спеціальний порядок,  якого роботодавець зобов’язаний дотриматися, аби 

звільнення вважалося законним. 

Трудове законодавство встановлює цілий ряд гарантій для працівників 

при розірванні трудового договору, їх можна умовно поділити на загальні, 
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ті, що стосуються всіх або більшості працівників, та спеціальні – які 

застосовуються щодо окремих їх категорій. 

Однією з загальних гарантій при звільненні працівників є необхідність 

отримання роботодавцем попередньої згоди профспілкового органу. Кодекс 

законів про працю у ст. 43
1
 встановлює також випадки, коли роботодавець 

має право розірвати трудовий договір з працівником без попередньої згоди 

профспілкового органу. За загальним правилом звільнення у цих випадках 

відбувається з незалежних від роботодавця обставин, а тому позиція 

профкому тут суттєвого значення не має. 

  

 

 

 

 

ТЕМА № 10 

РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ 

ПЛАН : 

1. Поняття робочого часу за трудовим правом.  

2. Режим роботи і облік робочого час. 

3. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення. 

4. Поняття часу відпочинку та його види. 

5. Відпустки та їх види. 

6. Порядок надання відпусток. 

1. Поняття робочого часу за трудовим правом.  
 

Робочим часом є час, протягом якого робітник або службовець 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку повинен 

перебувати на місці виконання робіт і виконувати свою трудову функцію або 

іншу доручену йому роботу. 

Поряд із загальним поняттям робочого часу в законодавстві 

здійснюється його розмежування на окремі види. Передбачено два види 

робочого часу:  нормований, ненормований. 

Нормований робочий час у свою чергу поділяється на робочий 

час:·нормальної тривалості, скорочений робочий час, неповний робочий час. 

Робочий час нормальної тривалості на підприємствах не може 

перевищувати 40 годин на тиждень. Саме ця тижнева норма є загальною 

нормою тривалості робочого часу. 

Скорочена тривалість робочого часу встановлена для деяких категорій 

працівників. Зокрема, неповнолітнім у віці від 16 до 18 років тривалість 
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робочого часу встановлюється в 36 годин на тиждень. Для осіб віком від 15 

до 16 років, - а також учням віком від 14 до 15 років, які працюють в період 

канікул, тривалість робочого часу встановлена в 24 години на тиждень. 

Якщо учні працюють протягом навчального року у вільний від 

навчання час, тривалість їх робочого часу не може перевищувати половини 

встановленої для неповнолітніх максимальної тривалості робочого часу, 

тобто відповідно 18 і 12 годин на тиждень. 

Для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, 

тривалість робочого часу встановлюється не більше як 36 годин на тиждень. 

Перелік працівників, для яких скорочується тривалість робочого часу, 

визначається Списком виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими 

умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку і скорочений 

робочий день. 

Скорочений робочий день встановлений для окремих категорій 

працівників розумової праці, діяльність яких пов'язана з підвищеним 

інтелектуальним і нервовим напруженням. До таких працівників віднесені 

лікарі, учителі, викладачі середні» спеціальних і вищих навчальних закладів 

тощо. 

Для інвалідів І та II груп, які працюють на підприємствах, в цехах і на 

дільницях, визначених для використання праці таких осіб, встановлюється 

36-годинний робочий тиждень. Такої ж тривалості встановлений робочий 

день для інвалідів по зору І та II груп, які працюють на державних 

підприємствах, інвалідів-сліпих, які працюють в навчально-виробничих 

підприємствах республіканського товариства сліпих, для інвалідів І та II груп 

які працюють на підприємствах, в цехах і на дільницях, що створені на 

колишніх промислових артілей та артілей інвалідів, члени яких мали право 

на скорочений робочий день відповідно з правилами, що діяли в промисловій 

кооперації. 

Неповна тривалість робочого часу може бути визначена як тривалість 

робочого часу, менша у порівнянні з робочим днем нормальної тривалості, 

або як неповний робочий тиждень. Отже, він може встановлюватись шляхом 

зменшення як тривалості робочого дня, так і тривалості робочого тижня. 

Такий робочий час встановлюється відповідно до ст. 56 КЗпП за угодою між 

працівником і власником або уповноваженим ним органом як при прийнятті 

на роботу, так і згодом. 

Приймати працівників на роботу з неповною тривалістю робочою часу 

або встановлювати такий режим роботи пізніше можуть керівники всіх 

підприємств, незалежно від їх відомчої належності. Встановлення такого 

режиму роботи є правом власника або уповноваженого ним органу. В 

окремих випадках, передбачених законом, на власника або уповноважений 

ним орган покладається обов'язок, за бажанням працівника, приймати на 

роботу з неповним робочим днем або переводити на такий режим окремі 

категорії працюючих. До них закон відносить: вагітних жінок;·жінок, які 
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мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі 

таку, що перебуває під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом 

сім і відповідно з медичним висновком; інвалідів війни, інвалідів інших 

категорій, якщо таке скорочення робочого часу їм рекомендовано медично-

соціальними експертними комісіями (МСЕК), учасників Вітчизняної війни. 

Мінімальна або максимальна тривалість неповного робочого часу 

законодавством не визначена. Тому норма робочого часу на період роботи 

протягом доби чи тижня визначаються тільки за угодою між працівником і 

власником або уповноваженим ним органом. У разі необхідності керівник 

підприємства має право прийняти на одну посаду двох працівників. 

Досягнута угода не може бути змінена в односторонньому порядку. 

При встановленні режимів праці з неповним робочим днем тривалість 

робочого дня, як правило, не може бути меншою чотирьох годин, а робочого 

тижня — меншою 20-24 годин відповідно при п'яти і шестиденному тижні. 

Праця в умовах неповного робочого дня (в цьому полягає його 

відмінність від скороченого робочого часу) оплачується пропорційно 

відпрацьованому часові або залежно від виробітку. Премія в них випадках 

нараховується в загальному порядку. 

Ненормований робочий день є особливим режимом робочого часу для 

керівників, спеціалістів, державних службовців, праця яких за характером 

виконуваних ними функцій не завжди може бути обмеженою нормальною 

тривалістю робочого дня, не піддається точному обліку внаслідок режиму 

роботи, а також для осіб, робочий час яких у зв'язку з особливостями 

організації їх праці розподіляється ними на свій розсуд. 

Термін «ненормований робочий день» не означає, що працівники, для 

яких він встановлюється, повинні працювати необмежений час. Тривалість 

роботи для них також встановлена в 40 годин з відповідним їх розподілом на 

п'ять чи шість робочих днів. На них повністю поширюється внутрішній 

трудовий розпорядок. Зокрема, вони своєчасно повинні приходити на роботу, 

в установлені години користуватися перервами для відпочинку тощо. 

Працівники з ненормованим робочим днем звільняються на загальних 

засадах від роботи в дні щотижневого відпочинку і в святкові дні. У разі їх 

залучення до роботи в ці дні їм повинен надаватись інший день відпочинку 

або оплачуватись робота у розмірі подвійної денної ставки. 

Перебування на роботі понад норму робочого дня не перетворює його в 

подовжений, оскільки власник або уповноважений ним орган, незалежно від 

форм власності і господарювання, не має права запроваджувати таке 

перебування постійно осіб з ненормованим робочим днем, заздалегідь 

зобов'язуючи їх приходити на роботу раніше або залишати місце роботи 

пізніше. 

Як вже відзначалось, нормальна тривалість робочого часу робітників і 

службовців не може перевищувати 40 годин на тиждень: Робочий тиждень 
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може бути п'ятиденним з двома вихідними днями і шестиденним з одним 

вихідним днем. 

При п'ятиденному робочому тижні тривалість денної роботи (зміни) 

становить вісім годин (40:5) і визначається правилами внутрішнього 

трудового розпорядку або графіками змінності, що затверджуються 

власником або уповноваженим ним органом за погодженням з 

профспілковим органом. 

При шестиденному робочому тижні тривалість денної роботи (зміни) 

становить сім годин із скороченням робочого дня перед вихідними днями до 

п'яти годин (7 год. х 5 дн.) + 5 годин. 

 

2. Режим роботи і облік робочого часу 

 

Розподілення норм робочого часу в період календарного періоду 

називається режимом робочого часу. Елементами режиму являється: початок 

і закінчення щоденної робота;·тривалість перерв протягом робочого 

часу;·тривалість та правила чередування змін.  

З метою кращої координації роботи підприємств, будові організацій, 

пасажирського транспорту, дитячих дошкільних закладів початок щоденної 

роботи на підприємствах і в установах даної місцевості встановлюється 

виконкомами місцевих Рад народних депутатів. На підставі цього і з 

урахуванням виробничих умов підприємства встановлюють у себе режим 

робочого часу. 

У зв'язку з тим, що початок роботи пов'язаний з необхідністю 

одержання матеріалів, інструментів, технічної документації. у цей період 

продуктивність праці є самою низькою. Тому на багатьох підприємствах 

щодо окремих працівників передбачається початок роботі на 30-40 хвилин 

раніше основних працівників. 

На роботах з особливими умовами і характером праці в порядку і 

випадках, передбачених законодавством, робочий день може бути поділений 

на дві частини за умови, що загальна тривалість роботи не перевищуватиме 

нормальної тривалості робочого дня. Такий режим роботи може 

застосовуватись, наприклад, для працівників залізничного транспорту, 

робота яких за своїм характером не може проводитись безперервно. Кількість 

і тривалість перерв, включаючи перерву для відпочинку і прийняття їжи, не 

може бути більшою двох. Тривалість кожної перерви повинна бути не менше 

однієї години, а час безперервного відпочинку протягом доби — не менше 12 

годин. 

Керівникам підприємств міського пасажирського транспорту надано 

право за погодженням з профспілковими комітетами запроваджувати для 

водіїв і кондукторів автобусів, тролейбусів, трамваїв, які працюють на 

міських регулярних пасажирських лініях, робочий день з розподілом зміни на 

дві частини і доплатою за відпрацьований час у кожній зміні з двома 
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виходами на роботу до ЗО відсотків тарифної ставки (окладу). Переведення 

на такий режим роботи може провадитись за наявності згоди на це 

працівника. Число змін із розподілом їх на дві частини в розрахунку на 

місяць не повинно перевищувати 20 відсотків загальної кількості змін для 

працівників зазначених професій. 

Час внутрішньозмінної перерви в робочий час не включається. 

При змінних роботах працівники чергуються в змінах рівномірно в 

порядку, встановленому правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

Перехід з однієї зміни в іншу, як правило, має відбуватися через кожний 

робочий тиждень в години, визначені графіками змінності. 

На деяких підприємствах вводяться так звані «гнучкі графіки». Їх суть 

полягає у тому, що робітникам і службовцям дозволяється приходити на 

роботу і залишати роботу в зручний для них час, а також відлучатися з 

роботи за умови повного відпрацювання усього пропущеного часу. 

Прихід і залишення роботи розтягуються до двох годин: хтось бажає 

прийти на роботу на 8-му годину і залишити її о 17-й а хтось прийде на 

роботу о 10-й годині, але працюватиме до 19-ї години (з обідньою перервою). 

При введенні такого графіку, коли це можливо за умов виробництва, 

зникає напруженість, що веде до помилок і виготовлення браку, менше 

трапляється нещасних випадків, витрат робочого часу на короткочасні 

відпустки і відлучки, зникають запізнення на роботу і прогули. Сама 

можливість змінювати свій час роботи підвищує комфорт особи. 

У справі зміцнення трудової дисципліни, охорони праці, в зростанні 

продуктивності праці важливе значення має облік робочого часу. Облік може 

бути поденним і підсумованим. Його організація покладається на власника 

підприємства або уповноважений ним органи. Безпідставні витрати робочого 

часу повинні розглядатися як порушення трудової дисципліни. Якщо 

працівник без поважних причин запізнився на роботу або передчасно її 

залишив, то цей час в робочі години не включається і оплаті не підлягає. 

Поденним вважається облік, коли встановлена законом норма робочого 

дня є обов'язковою для кожного дня роботи.  

Облік приходу на роботу і залишення її ведеться в цілому по 

підприємству або по його структурних підрозділах. Якщо за умов 

виробництва встановлена для деяких категорій робітників і службовців 

щоденна або щотижнева тривалість робочого часу не може бути додержана, 

застосовується підсумований облік робочого часу. 

Підсумковий облік робочого часу встановлюється на безперервно 

діючих підприємствах, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, 

відділеннях і на деяких видах робіт, де умови виробництва (роботи) не може 

бути додержана встановлена тривалість робочого часу. Він запроваджується 

власником бо уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим 

комітетом за умови, що його тривалість в обліковому періоді не 

перевищуватиме нормальної кількості робочих годин. При такому обліку 
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робочих годин переробок у певні дні може компенсуватися недоробком в 

інші. 

Підсумковий облік робочого часу може вводитись за різні відрізки 

часу: місяць, квартал, календарний рік. Переважно застосовується 

помісячний облік робочого часу. За календарний рік його дозволено 

запроваджувати для робітників, які зайняті в рослинництві радгоспів та 

інших підприємств сільського господарства. 

До підсумкового обліку відноситься й організація вахтового методу 

праці. Вахтовий метод — це особлива форма організації робіт, що базується 

на використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за 

умови неможливості забезпечення щоденного повернення працівників до 

місця постійного проживання. Робота організується за спеціальним режимом 

праці, як правило, при підсумковому обліку робочого часу. Міжвахтовий 

відпочинок надається в місцях постійного проживання. 

Тривалість вахти не повинна перевищувати одного місяця. У 

виняткових випадках на окремих об'єктах (дільницях) робіт з дозволу 

міністерства чи відомства і відповідного центрального комітету профспілки 

тривалість вахти може бути збільшена до двох місяців. 

Рішення про введення вахтового методу організації робіт приймається 

керівником підприємства за погодженням з профспілковим комітетом на 

підставі техніко-економічних розрахунків з урахуванням ефективності його 

застосування у порівнянні з іншими методами ведення робіт. 

При вахтовому методі організації робіт встановлюється, як правило, 

підсумковий облік робочого часу за місяць, квартал або за інший, більш 

тривалий період, але не більше чим за рік. На підприємствах ведеться 

спеціальний облік робочого часу і часу відпочинку на кожного працівника по 

місяцях з наростаючим результатом за увесь обліковий період. 

Тривалість роботи в нічний час скорочується на одну годину. Нічним 

вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. Зменшення тривалості 

роботи в нічний час не поширюється для робітників і службовців, для яких 

передбачена скорочена тривалість робочого часу. При цьому необхідно 

наголосити, ці скорочується тривалість роботи саме в нічний час, а не 

тижнева норма робочого часу. Тому при складанні графіків змінності слід 

виходити з тижневої норми робочих годин навіть тоді, коли робота частково 

виконується у нічний час. 

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною у тих випадках, коли це 

необхідно за умов виробництва, а також на змінних роботах при 

шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем. Не скорочується 

тривалість робочого дня і тих працівників, які приймаються для нічної 

роботи, наприклад сторожів. 

До роботи в нічний час не можуть залучатися : 

 · вагітні жінки а також жінки, що мають дітей до трьох років. Виняток 

щодо заборони залучення жінок до роботи в нічний час встановлено для тих 
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галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю 

і дозволяється як тимчасовий захід. 

 · працівників молодше вісімнадцяти років. 

Робота інвалідів в нічний час дозволяється лише за їх згодою і за умов, 

що не суперечать медичним рекомендаціям. 

Жінки, що мають дітей від трьох до чотирнадцяти років (дітей-інвалідів 

— до шістнадцяти), не можуть залучатись до нічних робіт без їх згоди. 

 

3. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення 

 

Роботи понад встановлену тривалість робочого часу є надурочними. Як 

правило, надурочні роботи не допускаються. Власник або уповноважений 

ним орган може застосовувати такі роботи лише у виняткових випадках, що 

визначені законодавством.  

Дозволяється проведення надурочних робіт, що необхідні для : 

1. оборони країни, а також для відвернення громадського або 

стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків; 

2. при проведенні громадське необхідних робіт по водопостачанню, 

газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку — 

для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують 

правильне їх функціонування; 

3. при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок 

непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов 

виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли 

припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи 

громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту 

машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає 

зупинення робіт для значної кількості трудящих; 

4. при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт з метою 

недопущення або усунення простою рухомого состава чи скупчення вантажів 

у пунктах відправлення і призначення;  

5. продовження роботи в разі неявки працівника, який заступає, якщо 

робота не допускає перерви і негайно вжити заходів до заміни працівника 

іншим працівником. 

Наведений в ст. 62 КЗпП перелік випадків, коли власник або 

уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи, є 

вичерпним. 

Надурочні роботи можуть проводитись власником або уповноваженим 

ним органом лише з дозволу профспілкового комітету підприємства. Власник 

або уповноважений ним орган повинен звернутися до профспілкового 

комітету з письмовим поданням, в якому зазначаються: кількість надурочних 

робіт що необхідні для проведення певної роботи; для якої мети це потрібно; 

причини, що викликали їх потребу, а також які категорії працівників 
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необхідно залучити до надурочних робіт, перелік цих робіт і час їх 

проведення. 

Забороняється залучати до надурочних робіт: 

 · вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; 

 · жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або 

дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їх згодою. 

За згодою інвалідів може здійснюватись залучення їх до надурочних 

робіт за умови, що така робота не суперечить медичним рекомендаціям. 

Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 

чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Компенсуються 

надурочні роботи додатковою оплатою у розмірах, що визначені ст. 106 

КЗпП. Компенсація надурочних робіт відгулом не допускається.  

4. Поняття часу відпочинку та його види 

 

Під часом відпочинку слід розуміти час, протягом якого робітники і 

службовці звільняються від виконання трудових обов'язків і можуть його 

використовувати на свій розсуд. Чинним законодавством про працю 

передбачені такі види відпочинку: перерви в робочому дні; щоденний 

(міжзмінний) відпочинок; щотижневий безперервний відпочинок (вихідні 

дні); щорічні неробочі (святкові) дні; щорічні відпустки. 

Протягом робочого дня робітникам і службовцям повинна бути надана 

перерва для відпочинку і харчування. Вона надається, як правило, через 

чотири години після початку роботи і триває не більше двох годин. 

Мінімальна межа тривалості перерви в законі не визначена. Тому правилами 

внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності тривалість 

перерви встановлюється від 30 хвилин до однієї години. На безперервних 

виробництвах з трьохзмінною роботою тривалість перерви може 

встановлюватись до 20 хвилин. 

Перерви для відпочинку і харчування не включаються в робочий час, 

тому працівники можуть використовувати їх на свій Розсуд, залишати на час 

перерви місце роботи. Разом з тим існують перерви, які включаються в 

робочий час. Таких перерв декілька. Відповідно до ст. 183 КЗпП, матерям, 

які мають дітей віком до півтора року, надаються, крім загальної перерви до 

відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини. Ці 

перерви надаються не рідше ніж через три години тривалістю не менше 

тридцяти хвилин кожна. При наявності двох і більше грудних дітей 

тривалість перерви встановлюється не менше години кожна. 

Строки і порядок надання перерв встановлюються власником 

підприємства або уповноваженим ним органом за погодженням з 

профспілковим комітетом і з урахуванням бажання матері. Це означає, що 
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перерви для годування дитини можуть приєднуватись до обідньої або 

об'єднуватись з обідньою і переноситись на початок або кінець робочого дня. 

Тим робітникам і службовцям, які працюють у холодну пору року на 

відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, надаються 

спеціальні перерви для обігріву і відпочинку. Строк і порядок надання цих 

перерв також визначаються власником або уповноваженим ним органом за 

погодженням з профспілковим комітетом. На власника або уповноважений 

ним орган покладається також обов'язок обладнати приміщення для обігріву і 

відпочинку працівників. 

Тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку працівників, що 

працюють при організації роботи вахтовим методом, з урахуванням обідніх 

перерв може бути зменшена до 12 годин. Недовикористані в цих випадках 

години щоденного (міжзмінного) відпочинку, а також щотижневого 

відпочинку, підсумовуються і надаються у вигляді додаткових вільних від 

роботи днів (дні міжвахтового відпочинку) протягом облікового періоду. 

При п'ятиденному робочому тижні робітникам і службовцям надаються 

два вихідні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні — один 

вихідний день. 

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при 

п'ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, 

встановлюється графіком роботи підприємства, погодженим з профспілковим 

комітетом. Як правило, другий вихідний день має надаватись поряд із 

загальним вихідним днем. 

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку відповідно до ст. 

70 КЗпП повинна бути не менш як 42 години. 

Робота у вихідні дні відповідно до ст. 71 КЗпП забороняється. 

Залучення окремих робітників і службовців до роботи у ці дні допускається 

тільки з дозволу профспілкового комітету підприємства і тільки у виняткових 

випадках, що визначені законодавством. Такими випадками визнаються: 

 · відвернення громадського або стихійного лиха, 

 · виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків; 

 · відвернення нещасних випадків, загибелі або псування державного 

чи громадського майна; 

 · виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від 

негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота 

підприємства в цілому або його окремих підрозділів; 

 · виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою 

запобігання або усунення простою рухомого состава чи скупчення вантажів у 

пунктах відправлення і призначення. 

За наявності виняткових випадків залучення робітників і службовців до 

роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом або розпорядженням 

власника підприємства або уповноваженого ним органу. У ньому повинно 

бути зазначено, які саме працівники залучаються до роботи у вихідний день і 
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який інший день їм надається для відпочинку протягом найближчих тижнів, 

чи за бажанням працівників їм буде виплачена грошова компенсація. 

До щорічних неробочих (святкових) днів відносяться: 1 січня — Новий 

Рік; 7 січня — Різдво Христове;  8 березня — Міжнародний жіночий день; 1 і 

2 травня — День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня — День 

Перемоги; 28 червня — День Конституції України;·24 серпня — День 

незалежності України;·дні релігійних свит: 1січня — Різдво Христове; один 

день (неділя) — Пасха (Великдень);один день (неділя) — Трійця. 

У святкові дні дозволяється проводити лише роботи, припинення яких 

неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі 

підприємства), роботи, що викликаються необхідністю обслуговування 

населення, а також невідкладні ремонтні і вантажно-розвантажувальні 

роботи. 

Робота в святковий день оплачується в подвійному розмірі. За 

бажанням працівника, який працював у святковий день, йому може бути 

наданий інший день відпочинку (відгул). Такий відгул надається лише тим 

працівникам, робота яких у святковий день не включається до місячної 

норми робочого часу. Якщо ж вона проводилася у межах місячної норми, то 

відгул за таку роботу не надається. 

В разі надання відгулу робота у святковий день оплачується в 

одинарному розмірі. 

 

5.  Відпустки та їх види. 

 

Відпусткою визнається вільний від роботи час протягом встановленої 

законом або угодою сторін кількості днів з виплатою заробітної плати або без 

її збереження. 

Право на відпустку мають громадяни України, які перебувають у 

трудових відносинах з підприємствами, а також працюють за трудовим 

договором у фізичної особи. Іноземні громадяни та особи без громадянства, 

які працюють в Україні, мають право на відпустку нарівні з громадянами 

України. 

Право на відпустку забезпечується гарантованим наданням відпустки в 

натурі визначеної тривалості із збереженням на її протязі місця роботи 

(посади) і виплатою середньої заробітної плати. Забороняється звільнення 

працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу під час 

перебування їх у відпустці, за винятком випадків повної ліквідації 

підприємства. Відпустка повинна забезпечити працівникам необхідний 

відпочинок, тому забороняється заміна відпустки грошовою компенсацією, за 

винятком окремих випадків. 
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Законом України «Про відпустки» встановлюються такі види 

відпусток: 

1) щорічні відпустки:  

- основна відпустка;  

- додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами 

праці;  

- додаткова відпустка за особливий характер праці;  

- інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;  

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;  

3) творча відпустка (стаття 16 цього Закону);  

3-1) відпустка для підготовки та участі в змаганнях  

4) соціальні відпустки:  

- відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;  

- відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку;  

- відпустка у зв'язку з усиновленням дитини  

- додаткова відпустка працівникам, які мають дітей;  

5) відпустки без збереження заробітної плати. 

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим 

договором можуть установлюватись інші види відпусток.  

Щорічну основну і щорічні додаткові відпустки ще називають 

трудовими відпустками. Щорічна основна відпустка надається працівникам 

тривалістю не менш як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, 

який відлічується з дня укладення трудового договору. 

Промислово-виробничому персоналу вугільної, металургійної, 

електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих 

гірничих роботах, на роботах на поверху шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, 

на будівельно-монтажний роботах у шахтному будівництві, на 

транспортуванні та збагаченні корисних копалин надається щорічна основна 

відпустка тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за кожні два 

відпрацьовані роки на два календарних дні, але не більше 28 календарних 

днів. 

Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, 

кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче, надається щорічна основна 

відпустка тривалістю 28 календарних днів незалежно від стажу роботи, а в 

розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 метрів — 24 календарних дні 

із збільшенням на чотири календарних дні при стажі роботи на даному 

підприємстві два роки і більше. 

Працівникам лісової промисловості і лісового господарства, державних 

заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських 

господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів 

інших підприємств, а також лісництв надається щорічна основна відпустка 
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тривалістю 28 календарних днів за Списком робіт, професій і посад, 

затверджених Кабінетом Міністрів України. 

Керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та 

науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 

56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України 

постановою від 14 квітня 1997 р. № 346. Інвалідам І і II груп надається 

щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III 

групи — 26 календарних днів. Особам віком до 18 років надається щорічна 

основна відпустка тривалістю 31 календарний день. Сезонним і тимчасовим 

працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьовано ними часу. 

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими 

умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, 

зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я 

шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і 

посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову 

відпустку і скорочений робочий день. Конкретна тривалість додаткової 

відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від 

атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих 

умовах. 

Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням 
Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх 

загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною 

формами навчання, при загальноосвітніх школах, надається додаткова 

оплачувана відпустка на період складання випускних екзаменів: в основній 

школі — тривалістю 10 календарних днів; випускних екзаменів у старшій 

школі — тривалістю 23 календарних дні;·перевідних екзаменів в основній та 

старших школах — від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних. 

Працівникам, які складають екзамени екстерном за основну або старшу 

школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 

та 28 календарних днів. 

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях 

професійно-технічних закладів освіти, надається додаткова оплачувана 

відпустка для підготовки та складання екзаменів загальною тривалістю 35 

календарних днів протягом року. 

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у 

вищих закладах освіти з вечірньою і заочною формами навчання, надаються 

додаткові оплачувані відпустки на період установчих занять, виконання 

лабораторних робіт, складання заліків та іспитів:· 

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт,  

складання заліків та іспитів для тих,  хто  навчається  на першому та другому 

курсах у вищих навчальних закладах: 

- першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 

10 календарних днів, 
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- третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою  формою 

навчання - 20 календарних днів, 

- незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 

календарних днів;  

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, 

складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних 

курсах у вищих навчальних закладах: 

- першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 

20 календарних днів, 

- третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою  формою 

навчання - 30 календарних днів, 

- незалежно від рівня акредитації з заочною формою  навчання  - 40 

календарних днів;  

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах 

незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;  

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) 

студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та 

заочною  формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два 

місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів 

акредитації - чотири місяці. 

Працівникам, допущеним до складання вступних екзаменів в 

аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та 

складання екзаменів надається один раз на рік додаткова оплачувана 

відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний екзамен. 

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі 

та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова 

оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням 

протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень 

з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника. 

Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних 

робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених 

законодавством.  

Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток 

установлюються Кабінетом Міністрів України. 

Соціальні відпустки 

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана 

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю до пологів — 70 

календарних днів, після пологів — 56 календарних днів (70 календарних 

днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), 

починаючи з дня пологів. 

Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з 

пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 

календарних днів (70 календарних днів — при усиновленні двох і більше 
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дітей). Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за 

бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку. 

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або 

дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який 

виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування 

матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи 

одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана 

відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і 

неробочих днів. 

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна 

тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. 

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами обчислюється 

сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів у разі 

народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). До відпустки 

у зв'язку з вагітністю і пологами власник або уповноважений ним орган 

зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від 

тривалості її роботи в поточному робочому році. 

Відпустки без збереження заробітної плати 

 Чинним законодавством передбачено надання відпусток без 

збереження заробітної плати. В одних випадках ці відпустки повинні 

надаватись в обов'язковому порядку, в інших — за згодою сторін. 

В обов'язковому порядку відпустки без збереження заробітної плати 

надаються : 

- матері або батьку, який виховує дитину без матери (в тому числі у випадку 

тривалого перебування матери у лікувальній установі), що мають двох і 

більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, тривалістю до 14 

календарних днів щорічно;  

- чоловікові, жінка якого перебуває у передпологовій відпустці, — 

тривалістю до 14 календарних днів; 

 -матері або іншим особам (батькові, бабі. діду чи іншим родичам) у випадку, 

коли дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю, що визначається 

медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною 

шестирічного віку; 

- ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 

та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», — тривалістю 14 календарних днів;  

- ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, — тривалістю 21 календарний день щорічно;· 

- пенсіонерам за віком та інвалідам III групи — тривалістю до 30 

календарних днів;  

- працівникам у випадку смерті рідних по крові або по шлюбу: подружжя, 

батьків (відчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів, сестер — 
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тривалістю до семи календарних днів без урахування часу, необхідного для 

проїзду до місця події і назад; інших рідних — тривалістю до трьох 

календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду;· 

-  працівникам по догляду за хворим рідним по крові, який за висновком 

медичної установи потребує постійного стороннього догляду, —- тривалістю, 

що визначається медичним висновком, але не більше ЗО календарних днів;  

- працівникам для завершення санаторно-курортного лікування — 

тривалістю, що визначається медичним висновком; 

- працівникам, які допущені до вступних екзаменів у вищи навчальні заклади, 

тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для 

проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад;  

- працівникам, допущеним до здачі вступних екзаменів в аспірантуру з 

відривом або без відриву від виробництва а також працівникам, які 

навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі і успішно виконують 

індивідуальний підготовки, — тривалістю, що необхідна для проїзду до місця 

знаходження вищої установи освіти або установи науки і зад;  

- сумісникам на строк до закінчення відпустки по основному місцю роботи; 

ветеранам праці — тривалістю до 14 календарних днів щорічно. У порядку, 

визначеному колективним договором, власник або уповноважений ним орган 

у випадку простою підприємства з не залежних від працівників причин може 

надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її 

збереженням. 

 

6. Порядок надання відпусток. 

 

Щорічна додаткова відпустка надається понад щорічну основну 

відпустку за однією підставою, обраною працівником. Порядок надання 

додаткової відпустки з кількох підстав встановлює Кабінет Міністрів 

України. Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть 

надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.  

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не 

може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на 

підземних гірничих роботах, - 69 календарних днів.  

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з 

таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення 

робочого року.  

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної 

тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців 

безперервної роботи на даному підприємстві.  

У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до 

закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість 

визначається пропорційно до відпрацьованого часу.  
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Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного 

терміну безперервної роботи у перший рік роботи  на даному підприємстві за 

бажанням працівника надаються: 

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або 

після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або 

дитину-інваліда; 

2) інвалідам; 

3) особам віком до вісімнадцяти років; 

4) чоловікам,  дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з 

вагітністю та пологами; 

5) особам, звільненим після проходження строкової військової або 

альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони 

були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу 

переїзду до місця проживання;  

6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи; 

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та 

бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання 

дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених 

навчальною програмою; 

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи 

повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї 

грошової компенсації; 

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного 

(амбулаторно-курортного) лікування; 

10) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу; 

11) в інших випадках,  передбачених законодавством, колективним або 

трудовим договором.  

Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних 

закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається 

щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 календарних  днів) для 

супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у 

зворотному напрямі. За наявності двох або більше  дітей зазначеного віку 

така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини. 

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути 

надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.  

Черговість надання відпусток визначається графіками, які 

затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням 

з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим 

колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні 

графіків ураховуються інтереси виробництва,  особисті  інтереси  працівників 

та можливості для їх відпочинку.   
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Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених 

графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим 

ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату 

початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком 

терміну.  

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вести облік 

відпусток, що надаються працівникам.  

Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час 

надаються:  

1) особам віком до вісімнадцяти років; 

2) інвалідам; 

3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після 

неї; 

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-

інваліда; 

5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); 

опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично  

виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків; 

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців; 

7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною; 

8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону 

України "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту"; 

9) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу; 

10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або 

трудовим договором.  

Керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, 

спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у 

перший та наступні робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно 

від часу прийняття їх на роботу.  

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від 

виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу 

проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання 

заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших 

робіт, передбачених навчальною програмою.  

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх 

(змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при 

загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з 

таким  розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в 

цих закладах.  
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Працівникам художньо-постановочної частини і творчим працівникам 

театрів щорічні відпустки повної тривалості надаються в літній період у кінці 

театрального сезону незалежно від часу прийняття їх на роботу.  

 

 

ТЕМА № 11 

ОПЛАТА ПРАЦІ 

 

ПЛАН: 

1. Поняття оплати праці та її структура 

2. Правове регулювання оплати праці 

3. Тарифна система оплати праці 

4. Порядок виплати заробітної плати 

5. Гарантії та компенсації 

 

 

 

1. Поняття оплати праці та її структура 

 

Трудове законодавство до основних елементів трудового договору 

відносить обов’язок роботодавця виплачувати працівнику заробітну плату. 

Для роботодавця оплата праці є платою за робочу силу і складає одну 

із основних статей витрат у собівартості товарів та послуг, що 

виробляються та надаються. Для працівника заробітна плата – це основна 

частина його особистого доходу, засіб відтворення робочої сили і 

поліпшення рівня благополуччя самого працівника та його сім’ї. 

Відповідно до ст. 1 Конвенції МОП про захист заробітної плати № 95 

(1949 р.)
97

 заробітна плата – це будь-яка винагорода чи будь-який заробіток, 

що обчислюються в грошах, встановлена угодою або національним 

законодавством, і яку в силу письмового або усного договору про найм 

роботодавець виплачує працівнику за працю, яка виконана або повинна 

бути виконана, чи за надані послуги, або такі, що повинні бути надані. 

Правове регулювання оплати, крім КЗпП України, здійснюється 

Законом України «Про оплату праці»
98

, що визначає економічні, правові та 

                                                        
97

 Конвенція про захист заробітної плати від 01.07.1949 № 95 // Конвенції та 

рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці (1919-1964). – Том I. – Женева : 

Міжнародне бюро праці. 
98

 Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995р. №108/95-ВР // Відомості Верховної 

Ради України. – 1995. – № 17. – ст. 121. 
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організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових 

відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, 

організаціями усіх форм власності та господарювання (далі – підприємства), 

а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного 

регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і 

стимулюючої функцій заробітної плати. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про оплату праці», заробітна 

плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором роботодавець виплачує працівнику за виконану ним 

роботу. 

В правничій літературі і у законодавстві України при визначенні 

грошової винагороди працівникам застосовують терміни «оплата праці» і 

«заробітна плата». Вважається, що обидва зазначені поняття є синонімами
99

. 

Аналізуючи Закон України «Про оплату праці» та главу VІІ КЗпП України, 

можна зробити висновок про те, що терміни «оплата праці» та «заробітна 

плата» вживаються законодавцем як синоніми, оскільки й вищевказаний 

закон та глава кодексу називаються «оплата праці», але містять визначення 

заробітної плати. 

Для заробітної плати як правової категорії характерними є певні 

ознаки. Передусім вона є винагородою за виконання працівником трудових 

обов’язків. Стаття 21 КЗпП України серед основних елементів змісту 

трудового договору містить обов’язок роботодавця виплачувати 

працівникові заробітну плату. Оплата праці є обов’язковою умовою 

трудового договору, а її розмір залежить від складності та умов виконуваної 

роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та 

господарської діяльності підприємства. 

Заробітна плата – це така винагорода, розмір якої визначається за 

наперед встановленими нормами і розцінками. У трудовому договорі 

зазначається умова про систему заробітної плати працівника. 

Централізовані (насамперед, відомчі) акти, колективні договори та угоди 

або положення про оплату праці містять схеми посадових окладів і тарифні 

ставки для працівників. При цьому також встановлюються норми праці, які 

зобов’язаний виконувати працівник для того, щоб мати право на отримання 

заробітної плати у встановленому розмірі. 

І нарешті, заробітна плата – це винагорода, що має гарантований 

характер. Гарантованість оплати праці випливає безпосередньо з 

Конституції України, яка у ст. 43 встановлює право кожного на заробітну 

плату, не нижчу від визначеної законом. Це покладає на роботодавця 

обов’язок провести виплату відповідної суми заробітної плати, якщо 

працівником виконані необхідні умови. Заробітна плата повинна регулярно 

виплачуватися у строки, встановлені у колективному договорі. Розмір її не 
                                                        

99 Ротань В.Г. та ін. Науково-практичний коментар до законодавства України про 
працю. – 8-е ввд., доп. і перероб. – К. : Видавництво А.С.К., 2007. – С. 460. 
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може бути нижчим за визначений законом мінімальний розмір оплати 

праці
100

. 

Структурно розрізняють основну заробітну плату, додаткову 

заробітну плату та інші заохочувальні і компенсаційні виплати. 

Стаття 2 Закону «Про оплату праці» визначає основну заробітну плату 

як винагороду за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці. 

Вона встановлюється у вигляді відрядних розцінок, тарифних ставок або 

посадових окладів. До основної заробітної плати належать також суми 

процентних або комісійних нарахувань, отриманих від реалізації продукції, 

у випадках, коли вони є основним видом оплати праці, а також суми 

авторського гонорару працівникам мистецтва, редакцій газет та журналів, 

телеграфних агентств, видавництв, радіо, телебачення, а також оплата, що 

здійснюється за ставками авторської винагороди, нарахованої на 

відповідному підприємстві, особам, які перебувають у трудових відносинах. 

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад 

установлені законодавством, колективним чи трудовим договором норми 

праці, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Сюди 

належать передбачені чинним законодавством доплати і надбавки до 

тарифних ставок та посадових окладів: за високу кваліфікаційну 

майстерність; за класність; за керівництво бригадами; персональні 

надбавки; за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливих 

завдань; за знання іноземної мови; за суміщення професій (посад); за 

розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; 

за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах, роботу в 

багатозмінному, неперервному режимі виробництва, у нічний час та ін. До 

додаткової заробітної плати включаються також премії за виконання і 

перевиконання виробничих завдань, виконання акордних завдань, 

підвищення продуктивності праці, поліпшення кінцевих результатів 

господарської діяльності структурної одиниці, економію матеріальних 

ресурсів та інші виплати, передбачені системою оплати праці. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, встановлюються у 

формі винагороди за підсумками роботи за рік, премій за спеціальними 

системами і положеннями, це компенсаційні та інші грошові і матеріальні 

виплати, які непередбачені актами чинного законодавства або які 

виплачуються понад встановлені норми. До них належать: оплата простоїв 

не з вини працівника; надбавки і доплати, які не передбачені 

законодавством; винагорода за підсумками роботи за рік; одноразові 

заохочення; матеріальна допомога; суми наданих підприємством трудових і 

соціальних пільг; інші компенсаційні виплати. 

                                                        
100

 Трудове право України: Академічний курс : Підручник / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, 

З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін 

Юре», 2006. – С.322-323. 
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Поділ заробітної плати на три частини, як це визначено Законом «Про 

оплату праці», суперечить до певної міри природі заробітної плати. Якщо 

розглядати її як винагороду за виконання працівником трудової функції, то 

до зарплати не повинні включатись одноразові та компенсаційні виплати. 

Стаття 21 Закону «Про оплату праці» забороняє будь-яке зниження 

розмірів заробітної плати залежно від походження, соціального і майнового 

стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, 

релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні 

громадян, роду і характеру занять, місця проживання. Законодавством 

передбачено, що заробітна плата працівника не може бути нижчою від 

встановленого державою мінімального розміру. Проте, розмір заробітної 

плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором та 

мінімальний розмір заробітної плати у разі невиконання норм виробітку, 

виготовлення продукції, що виявилася браком, та з інших, передбачених 

чинним законодавством причин, які мали місце з вини працівника. 

 

 

2. Правове регулювання оплати праці 

 

Організація оплати праці будується на принципах поєднання різних 

методів правового регулювання, що здійснюється державними органами в 

централізованому порядку та локального регулювання безпосередньо на 

підприємствах, установах та організаціях. 

Відповідно до ч.1 ст. 8 Законом України «Про оплату праці» 

передбачається державне (розділ ІІ) та договірне (розділ ІІІ) регулювання 

заробітної плати: 

Державне регулювання заробітної плати. Відповідно до ч.1 ст. 8  

Закону України «Про оплату праці» держава здійснює регулювання оплати 

праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення: 

- розміру мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата є 

державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України 

для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які 

використовують працю найманих працівників. Мінімальна заробітна плата - 

це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, 

некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за 

виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг 

робіт) (ч. 1 ст. 94 КЗпП України, ст. 3 Закону України «Про оплату праці»). 

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, 

заохочувальні та компенсаційні виплати. Розмір мінімальної заробітної 

плати визначається з урахуванням потреб працівників та їх сімей, вартісної 

величини достатнього для забезпечення нормального функціонування 

організму працездатної людини, збереження її здоров'я набору продуктів 

харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального 
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набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і 

культурних потреб особистості, а також загального рівня середньої 

заробітної плати, продуктивності праці та рівня зайнятості (ст. 9 Закону 

України «Про оплату праці»). Розмір мінімальної заробітної плати 

встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів 

України не рідше одного разу на рік у законі про Державний бюджет 

України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів, 

представників професійних спілок, роботодавців, які об'єдналися для 

ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, та 

переглядається залежно від зміни розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб. Розмір мінімальної заробітної плати не може бути 

зменшено в разі зменшення розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб. Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими 

законами України та нормативно-правовими актами є чинними виключно 

після внесення змін до закону про Державний бюджет України на 

відповідний рік (ст. 10 Закону України «Про оплату праці»). Мінімальна 

заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

- інших державних норм і гарантій в оплаті праці. Так, норми оплати 

праці (за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у 

нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; при 

виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника; 

працівників молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх 

щоденної роботи тощо) і гарантії для працівників (оплата щорічних 

відпусток; за час виконання державних обов'язків; для тих, які 

направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження в медичний 

заклад; для переведених за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану 

роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у зв'язку з виробничою 

необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох 

років, переведених на легшу роботу; при різних формах виробничого 

навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; для донорів 

тощо), а також гарантії та компенсації працівникам в разі переїзду на роботу 

до іншої місцевості, службових відряджень, роботи у польових умовах тощо 

встановлюються КЗпП України та іншими актами законодавства України 

(ст. 12 Закону України «Про оплату праці»). Норми і гарантії в оплаті праці, 

передбачені ч.1 ст.12 Закону України «Про оплату праці» та КЗпП України, 

є мінімальними державними гарантіями. 

- встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, 

заснованих на державній, комунальній власності. Оплата праці зазначених 

осіб здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

«Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на 
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державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»
101

 

від 19 травня 1999 p. №859. 

- встановлення умов і розмірів оплати праці працівників підприємств, 

установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету. Оплата 

праці зазначених осіб здійснюється низкою нормативно-правових актів: 

постановою Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на 

основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери»
102

 від 30.08.2002 № 1298, постановою Кабінету Міністрів України 

«Про умови і розміри оплати праці працівників підприємств та організацій, 

що дотуються з бюджету»
103

 від 31 серпня 1997 p. №948 та ін. Державному 

регулюванню підлягає також заробітна плата працівників органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, суду та прокуратури, митної 

та податкової служб. 

- оподаткування доходів працівників. Доходи у вигляді заробітної 

плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов 

трудового договору (контракту), (пп. 164.2.1. п. 164.2. ст. 164 Податкового 

кодексу України
104

) включаються до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб, тобто 

до бази оподаткування цим податком. При цьому враховуються всі доходи 

платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах (п. 

164.3. ст. 164 ПК України). Під час нарахування доходів у формі заробітної 

плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, 

зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у 

випадках, передбачених законом, – обов'язкових страхових внесків до 

недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за 

рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної 

пільги за її наявності (п. 164.6. ст. 164 ПК України). Заробітна плата для 

цілей оподаткування цим податком визначається як основна та додаткова 

заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які 

виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами 

трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48. п. 14.1 ст. 14 Податкового 

                                                        
101
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кодексу України). Звичайною ставкою податку є 15 % (ст. 167 ПК України). 

Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату 

(перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є 

роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку (п. 

171.1. ст. 171 ПК України). 

Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств 

здійснюється на основі системи угод, що укладаються на національному 

(генеральна угода), галузевому (галузева (міжгалузева) угода), 

територіальному (територіальна угода) та локальному (колективний 

договір) рівнях відповідно до законів (ч.1 ст. 14 Закону України «Про 

оплату праці»).  

Так, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні 

сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, 

доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і 

гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному 

договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, 

генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. У 

разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець 

зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє 

інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим 

уповноваженим на представництво органом (ч.1 ст. 15 Закону України «Про 

оплату праці»). Норми колективного договору, що допускають оплату праці 

нижче від норм, визначених генеральною, галузевою (міжгалузевою) або 

територіальною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в 

оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання 

фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців. 

 

 

3. Тарифна система оплати праці 

 

Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, що 

використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а 

працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. 

Тарифна система оплати праці є основою формування та диференціації 

розмірів заробітної плати 

Відповідно до ч. 1 ст. 96 КЗп П України та ч. 1 ст. 6 Закону «Про 

оплату праці» тарифна система включає в себе: тарифні сітки, тарифні 

ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики 

(довідники). 

Тарифна сітка – це схема, що складається з сукупності 

кваліфікаційних розрядів і відповідних тарифних коефіцієнтів, за 
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допомогою яких встановлюється безпосередня залежність заробітної плати 

від складності роботи та кваліфікації працівника. 

Тарифний розряд свідчить про кваліфікацію працівника та складності 

самої роботи. Так, 1 розряд свідчить про саму просту роботу та самий 

низький рівень кваліфікації працівника. Тарифний коефіцієнт показує на 

скільки разів тарифна ставка 2-го та наступних розрядів більше тарифної 

ставки 1-го розряду. 

Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на 

основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у 

розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної 

заробітної плати, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень 

розмірів тарифних ставок (посадових окладів). 

Тарифна ставка першого розряду – це розмір винагороди за просту 

працю, виконану за одиницю часу. Для окремих категорій працівників 

(керівників, спеціалістів, службовців) замість тарифних ставок 

встановлюються посадові оклади. 

Тарифні ставки працівника відповідного розряду визначаються 

шляхом множення тарифної ставки працівника першого розряду на 

тарифний коефіцієнт відповідного розряду. 

Тарифний розряд визначається на основі тарифно-кваліфікаційних 

характеристик (довідників). Вони розробляються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах 

трудових відносин, соціального захисту населення.. Тарифно-

кваліфікаційний довідник являє собою збірник тарифно-кваліфікаційних 

характеристик для всіх професій, згрупованих у розділи за виробництвами і 

видами робіт. На основі тарифно-кваліфікаційного довідника визначається 

також розряд робіт та присвоюються тарифні розряди робітникам. Порядок 

тарифікації визначається локальними нормативно-правовими актами. 

Тарифно-кваліфікаційні довідники розроблені в Україні поки що 

тільки для окремих галузей, відомств, професій. А тому продовжує 

застосовуватися єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник професій і робіт, 

затверджений ще Держкомпраці СРСР. 

Кваліфікаційні розряди підвищуються насамперед працівникам, які 

успішно виконують встановлені норми праці і сумлінно ставляться до своїх 

трудових обов'язків. Право на підвищення розряду мають працівники, які 

успішно виконують роботи більш високого розряду не менш як три місяці і 

склали кваліфікаційний екзамен. За грубе порушення технологічної 

дисципліни та інші серйозні порушення, які спричинили погіршення якості 

продукції, працівникові може бути знижено кваліфікацію на один розряд. 

Поновлення розряду провадиться в загальному порядку, але не раніше ніж 

через три місяці після його зниження. 

Посадові оклади службовцям установлює власник або уповноважений 

ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами 
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атестації власник або уповноважений ним орган має право змінювати 

посадові оклади службовцям у межах затверджених у встановленому 

порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді. 

Оплата праці нараховується певним чином, з обов’язковим 

врахуванням відпрацьованого часу, кількості та якості виготовленої 

продукції. Так, тарифна система передбачає дві основні системи заробітної 

плати: відрядну і погодинну.  

Система заробітної плати – це спосіб нарахування розмірів 

винагороди, належної виплати працівникам відповідно до витрат їх праці, її 

якісних і кількісних показників, в окремих випадках – кінцевих 

результатів
105

. 

Відрядна система передбачає оплату виробленої продукції за 

відрядними розцінками. Відрядна розцінка розраховується виходячи з 

тарифної ставки і встановленої норми праці. Така система застосовується у 

випадках, коли є можливість встановити кількісні показники праці в 

одиницях продукції. Відрядна система оплати праці використовується 

переважно для стимулювання кількісних показників виробництва продукції. 

На практиці застосовуються декілька варіантів відрядної системи: 

проста відрядна; відрядно-прогресивна; відрядно-акордна. 

Пряма (проста) відрядна система оплати праці передбачає простий 

спосіб обчислення заробітку кожного працівника шляхом множення 

відрядної розцінки на кількість одиниць виготовленої продукції. 

При відрядно-прогресивній системі розрахунок заробітної плати 

працівника в межах виробничого завдання здійснюється за звичайними 

відрядними розцінками, а за перевиконання норм виробітку розцінки 

підвищуються. 

Якщо використовується відрядно-акордна система оплати праці, то 

розрахунок відрядних розцінок проводиться не щодо окремої операції чи 

одиниці продукції, а стосовно усього обсягу роботи. 

Погодинна система оплати праці ставить розмір заробітної плати 

працівника в залежність від відпрацьованого ним часу. Вона широко 

застосовується для оплати праці спеціалістів і керівників, тобто тих 

категорій працівників, працю яких неможливо обчислити одиницями 

виготовленої продукції. За розрахунок беруться годинні або місячні тарифні 

ставки. 

Обидві зазначені системи оплати праці на практиці застосовуються у 

поєднанні з різними преміальними системами для стимулювання 

високопродуктивної, якісної праці. 

Преміальні системи використовуються для додаткового матеріального 

заохочення працівників. Вони передбачаються спеціальними положеннями 

про преміювання, що затверджуються роботодавцем за погодженням з 
                                                        

105
 Дмитренко Ю.П. Трудове право України : підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 

С.318. 
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профспілковим органом. На практиці положення про преміювання є 

додатками до колективного договору. 

У положенні про преміювання визначаються види премій, категорії 

працівників, що охоплені відповідними преміями, показники і умови 

преміювання, а також розміри премій залежно від встановлених показників. 

Одним з видів стимулювання працівників є виплата винагороди за 

результатами роботи підприємства за рік. Положення про порядок виплати 

винагороди за результатами річної роботи затверджується роботодавцем за 

погодженням з профспілковим органом і може так само бути додатком до 

колективного договору. У цьому положенні визначаються розмір 

винагороди за підсумками річної роботи та умови її виплати. 

При нормальних умовах роботи, коли встановлені і виконуються 

норми виробітки, додержується встановлена законом тривалість робочого 

часу, продукція випускається належної якості тощо, оплата здійснюється за 

існуючими тарифами заробітної плати. Але у деяких випадках праця 

провадиться з відхиленням від умов, що передбачені тарифами. Трудове 

законодавство регулює заробітну плату при відхиленні від нормальних умов 

встановлюючи гарантії захисту трудових прав найманих працівників. 

Окремі випадки оплати праці при відхилені від умов, передбачених 

тарифами, регулюються КЗпП України. Так, Працівникам, які виконують на 

тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною 

роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою 

професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без 

звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення 

професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього 

працівника. Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання 

обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, 

передбачених у колективному договорі (ст.. 105 КЗпП України); при 

невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплата провадиться за 

фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі не може 

бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду 

(окладу). При невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата 

провадиться відповідно до виконаної роботи (ст. 111 КЗпП України) та ін. 

 

4. Порядок виплати заробітної плати 

 

Відповідно до ст. 115 КЗпП України Заробітна плата виплачується 

працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним 

договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним 

органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на 
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представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких 

органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим 

колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не 

перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після 

закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі коли день виплати 

заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, 

заробітна плата виплачується напередодні. 

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається 

колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з 

виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим 

уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі 

відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими 

трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований 

час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника. 

Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки 

виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. 

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 24 Закону України «Про оплату праці»  

виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи. Забороняється 

провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних 

і розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата 

виплачується працюючим у цих закладах особам. За особистою письмовою 

згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через 

установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) 

з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.  

При кожній виплаті заробітної плати власник або уповноважений ним 

орган повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до 

періоду, за який проводиться оплата праці (ст. 30 Закону України «Про 

оплату праці»): 

а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; 

б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати; 

в) сума заробітної плати, що належить до виплати. 

Оплата праці здійснюється у грошовій та натуральній формі. 

Основною є грошова форма, оскільки гроші відіграють роль загального 

еквівалента. Відповідно до ст. 23 Закону України «Про оплату праці» 

заробітна плата працівників у межах України виплачується у грошових 

знаках, що мають законний обіг на її території. За Конституцією України, як 

відомо, грошовою одиницею нашої держави є гривня, а тому заробітна 

плата повинна виплачуватись у гривнях. Виплата заробітної плати у формі 

боргових зобов'язань і розписок або у будь-якій іншій формі забороняється.  

Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з 
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Національним банком України. Однак, колективним договором, як виняток, 

може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за 

цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 відсотків 

нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така 

виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є 

звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких 

встановлюється Кабінетом Міністрів України
106

.   

Відповідно до ст.ст. 116, 117 КЗпП України при звільненні працівника 

виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, 

провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не 

працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного 

дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.  

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, 

роботодавець в усякому випадку повинен в зазначений строк виплатити не 

оспорювану ним суму.  

В разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому 

працівнику у зазначені строки, при відсутності спору про їх розмір 

роботодавець повинен виплатити працівникові його середній заробіток за 

весь час затримки по день фактичного розрахунку.  

При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові 

сум роботодавець повинен сплатити зазначене відшкодування в тому разі, 

коли спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь 

працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає 

орган, який виносить рішення по суті спору.  

Законодавством забороняється будь-яким способом обмежувати 

працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою. 

Законом України «Про індексацію грошових доходів населення»
107

 від 

3 липня 1991 p. встановлено, що грошові доходи громадян у вигляді оплати 

праці підлягають індексації (ст. 2). Індексація грошових доходів населення – 

встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України 

механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість 

частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і 

послуг. 

Окремо необхідно підкреслити право працівника на компенсацію 

втрати частини заробітної плати у зв’язку з затримкою термінів її виплати. 

Зазначена компенсація проводиться відповідно до індексу зростання цін на 

споживчі товари і тарифів на послуги. Згідно із Законом України «Про 

компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням 

                                                        
106

 Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 244 [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-93-%D0%BF 
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 Про індексацію грошових доходів населення : Закон України від 03.07.1991 № 1282-

XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 42. – ст.551. 
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строків їх виплати»
108

 від 19 жовтня 2000 p. і постановою Кабінету 

Міністрів України, якою затверджено «Порядок проведення компенсації 

громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням 

термінів їх виплати»
109

 від 21 лютого 2001 p. № 159, сума компенсації 

обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого 

громадянину доходу за відповідний місяць (після  утримання  податків і 

обов'язкових  платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу 

(інфляція місяця, за який виплачується доход, до уваги не береться). 

Однією з гарантій прав працівників на оплату праці є встановлені 

законом обмеження відрахувань із заробітної плати. Передбачено, зокрема, 

що відрахування із заробітної плати можуть проводитись лише у випадках, 

визначених законодавством України. 

Стаття 127 КЗпП України вказує, коли відрахування із заробітної 

плати працівника можуть провадитися за наказом роботодавця: 

1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для 

повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для 

погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на 

службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські 

потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих 

випадках власник або уповноважений ним орган вправі видати наказ 

(розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня 

закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення 

заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої суми; 

2) при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в 

рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки. 

Відрахування за ці дні не провадиться, якщо працівник звільняється з 

роботи з підстав, зазначених в пунктах 3, 5, 6 статті 36 і пунктах 1, 2 і 5 

статті 40 КЗпП України, а також при направленні на навчання та в зв'язку з 

переходом на пенсію; 

3) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника 

підприємству, установі, організації (ст. 136 КЗпП України). 

При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх 

відрахувань не може перевищувати двадцяти процентів, а у випадках, 

окремо передбачених законодавством України, - п'ятидесяти процентів 

заробітної плати, яка належить до виплати працівникові. 

                                                        
108

 Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків 

їх виплати : Закон України від 19.10.2000 № 2050-III // Відомості Верховної Ради України. – 

2000. – N 49. – ст.422. 
109

 Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини 

грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.02.2001 № 159 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 8. – стор. 55. – стаття 

322. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv/print1394187523894923#n208
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv/print1394187523894923#n210
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv/print1394187523894923#n211
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv/print1394187523894923#n233
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv/print1394187523894923#n235
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv/print1394187523894923#n238
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/conv/print1394187523894923#n238
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При відрахуванні з заробітної плати за кількома виконавчими 

документами за працівником у всякому разі повинно бути збережено 

п'ятдесят процентів заробітку. 

Зазначені вище обмеження не поширюються на відрахування із 

заробітної плати при відбуванні виправних робіт і при стягненні аліментів 

на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань із заробітної 

плати не може перевищувати сімдесяти відсотків.  

Законодавством заборонено відрахування з вихідної допомоги, 

компенсаційних та інших виплат, на які згідно з законодавством не може 

бути звернено стягнення (ст. 129 КЗпП України).  

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про оплату праці» за 

порушення законодавства про оплату праці винні посадові особи 

притягаються до дисциплінарної (керівник державного підприємства може 

бути звільнений
110

), матеріальної (п.9 ст 134 КЗпП України), 

адміністративної (ст. 41, 41-2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення),  кримінальної  відповідальності (ст. 175 Кримінального 

кодексу України).  

 

 

5. Гарантії та компенсації 

       Трудовим законодавством передбачено низку гарантій, що 

спрямовані на збереження за працівником місця роботи та середнього 

заробітку у випадках, коли він в силу поважних причин не працював. 

Оскільки працівник у визначених законодавством випадках не працює і 

не має права на заробітну плату, виплату середнього заробітку називають 

гарантійними виплатами. Під гарантійними виплатами розуміють грошові 

виплати, які забезпечують повне або часткове збереження заробітку 

працівнику у випадках, передбачених законодавством, коли через 

поважні причини вони тимчасово звільняються від виконання трудових 

обов’язків. 

До них належать: 

а) виплати за час виконання працівником державних або громадських 

обов’язків (ст. 119 КЗпП України)
111

; 

                                                        
110

 Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності 

: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 № 597 [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/597-95-%D0%BF 
111

 Див: Про місцеве самоврядування : Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1997. – N 24. – ст.170; Про військовий обов’язок і 

військову службу : Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII // Відомості Верховної Ради 

України. – 1992. – N 27. – ст.385 та ін 
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б) виплати працівникам, що направляються для підвищення 

кваліфікації з відривом від виробництва (ст. 122 КЗпП України)
112

; 

в) виплати працівникам, що направляються на обстеження до 

медичного закладу (ст. 123 КЗпП України)
113

; 

г) виплати допомоги працівникам-донорам за дні обстеження у 

закладах охорони здоров’я і здавання крові для переливання (ст. 124 КЗпП 

України)
114

; 

д) виплата працівникам – авторам винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій при звільненні від 

основної роботи для участі у їх впровадженні (ст. 126 КЗпП України)
115

.       

Крім гарантійних виплат законодавство встановлює також гарантійні 

доплати, які виплачуються зверху винагороди за працю з метою збереження 

середнього заробітку або попередження зниження заробітку у працівників у 

випадках, передбачених законодавством. Вони провадяться: 

а) працівникам молодше 18 років при скороченої тривалості щоденної 

роботи (ст. 194 КЗпП України); 

б) при переведенні працівника на іншу нижче оплачувану роботу (ст. ст. 

33, 34, 114, 170, 178 КЗпП України); 

в) жінкам при наданні перерв при годуванні дитини (ст. 183 КЗпП 

України). 

Компенсаційні виплати – це відшкодування витрат, понесених 

працівником у зв’язку з виконанням трудових обов’язків. 

Відповідно до чинного законодавства до них належать: 

                                                        
112

 Див: Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення 

кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 № 695 // Офіційний вісник України. – 

1997. – № 28. 
113

 Див: Про охорону праці (ст. 17) : Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII // 

Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – ст.668. 
114

 Див: Про донорство крові та її компонентів : Закон України від 23.06.1995 № 239/95-

ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – N 23. – ст.183. 
115 Безпосередньо із законодавства право працівника на таке звільнення від 

основної роботи не випливає. Роботодавець може бути зобов'язаний до цього договором з 
працівником-винахідником щодо умов винагороди за винахід, корисну модель, 
промисловий зразок, створені у зв'язку з виконанням трудових обов'язків, договором про 
передання права власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, ліцензійним 
договором, укладеним між працівником-винахідником і власником (Див.: Ротань В.Г. та ін. 
Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – 8-е втд., доп. і 
перероб. – К. : Видавництво А.С.К., 2007. – С. 533; Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі : Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України. – 
1994. – N 7. – ст. 32; Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993 
№ 3688-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 7. – ст. 34). 
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1) компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість (ст. 120 КЗпП 

України)
116

.  

2) компенсація витрат, пов’язаних з відрядженням (ст. 121 КЗпП 

України)
117

; 

           3) компенсація за зношування інструментів, які належать працівнику 

(ст. 125 КЗпП України); 

 

ТЕМА № 12 

ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ ТА ДИСЦИПЛІНАРНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

ПЛАН: 

1. Трудова дисципліна та методи її забезпечення 

2. Поняття та підстава дисциплінарної відповідальності 

3. Види дисциплінарної відповідальності 

4. Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності 

 

 

1. Трудова дисципліна та методи її забезпечення 

 

Трудова дисципліна – багатоаспектне явище, а тому в галузевій 

літературі (радянській та сучасного періоду) її розглядають у чотирьох 

аспектах: 1) як один із основних принципів галузі трудового права; 2) як 

правовий інститут трудового права; 3) як елемент трудових правовідносин; 

4) як фактичну поведінку учасників таких правовідносин, тобто дотримання 

усіма працівниками трудової дисципліни. 

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. 

Трудова дисципліна як елемент трудових правовідносин відображає 

суб’єктивно-правову сутність цього поняття. Вона полягає у зобов’язанні 

працівника як суб’єкта конкретних трудових правовідносин виконувати 

обов’язки, що складають зміст цих правовідносин.  

Трудову дисципліну як певне соціальне благо, як стан неухильного 

дотримання трудового законодавства, виконання трудових обов’язків 

можна розглядати і в якості об’єкту трудових правовідносин щодо 

                                                        
116

 Див: Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.1998 № 255 // Офіційний вісник України. – 

1998. –№ 9. – стор. 124. –ст. 351. 
117

 Див: Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за 

кордон : Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 // Офіційний вісник України. 

– 1998р. – № 13. – стор. 245. 
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забезпечення трудової дисципліни (передусім – правовідносин заохочення 

та дисциплінарної відповідальності). 

Рівень дотримання суб’єктами трудових правовідносин нормативно-

правових актів та обов’язків, передбачених трудовим договором, 

визначають поняття трудової дисципліни як фактичної поведінки учасників 

трудового процесу
118

. 

У правовій літературі поряд з поняттям «трудова дисципліна» 

зустрічається термін «дисципліна праці». При цьому потрібно наголосити 

на неоднозначному трактуванні вченими цих понять. Одні автори 

(Н.Б. Болотіна
119

) вживають їх як тотожні (синоніми). Інші (О.В. Смирнов
120

, 

С.М. Синчук
121

) вважають, що дисципліна праці є ширшим поняттям та 

включає трудову, виробничу, технологічну, фінансову, службову та інші 

види дисциплін, що дисципліна праці – це сукупність усіх дисциплін 

(технологічної, виробничої та ін.), необхідних для належного забезпечення 

трудового процесу, а трудова дисципліна є складовою поняття дисципліна 

праці, якщо вона розглядається як елемент трудових правовідносин та/або 

фактична поведінка учасників трудового процесу, а визначення змісту 

поняття трудова дисципліна як принципу чи інституту трудового права є 

ширшим і не охоплюється поняттям дисципліна праці. 

Сучасний правовий інститут трудової дисципліни за своїм складом 

визначається наявністю трьох видів норм, що: 1) здійснюють правову 

регламентацію прав і обов’язків учасників трудового процесу; 

2) встановлюють стимулювання сумлінної праці; 3) регламентують 

відповідальність за невиконання чи неналежне виконання трудових 

обов’язків. 

Права та обов’язки, що складають зміст трудових правовідносин, є 

предметом централізованого та локального регулювання, а також можуть 

визначатися сторонами у трудовому договорі (контракті). 

Трудова дисципліна має подвійний характер і передбачає взаємні 

зобов’язання двох сторін трудового договору: обов’язок роботодавця – 

створювати працівнику умови праці, необхідні для найбільш ефективного 

виконання трудової функції; обов’язок працівника – неухильно 

дотримуватись правил поведінки, встановлених законодавчими актами, 

локальними нормами та угодами сторін. 
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 Болотіна Н.Б. Трудове право України : Підручник. – 2-ге вид., стер. – К. : Вікар, 2004. 

– С. 426; Трудове право України: Академічний курс : Підручник / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, 

З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Видавничий Дім «Ін 

Юре», 2006. – С. 349-350. 
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 Болотіна Н.Б. Трудове право України : Підручник. – 2-ге вид., стер. – К. : Вікар, 2004. 

– С. 426-428. 
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 Трудовое право : Учебник / Под ред. О.В. Смирнова. – М., 1997. – С. 260. 
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 Трудове право України: Академічний курс : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. 

закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – 2-е вид., 

перероб. і доп. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – С. 350. 
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У ст. 141 КЗпП України встановлено, що власник або уповноважений 

ним орган повинен правильно організувати працю працівників, створювати 

умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і 

виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і 

правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, 

поліпшувати умови їх праці та побуту. 

Загальні обов’язки працівника визначені ст. 139 КЗпП України. До 

них, зокрема, належать: працювати чесно, сумлінно, додержуватися 

дисципліни праці, своєчасно та точно виконувати розпорядження власника 

або уповноваженого ним органу, підвищувати продуктивність праці, 

поліпшувати якість продукції, додержуватися технологічної дисципліни, 

вимог нормативних актів про охорону праці, техніки безпеки та виробничої 

санітарії. 

Спеціальні обов’язки працівників зумовлені особливостями галузі 

економіки, специфікою діяльності конкретної юридичної особи або 

трудовою функцією працівника. Встановлюються вони переважно 

статутами про дисципліну та іншими спеціальними актами трудового 

законодавства, локальними актами (передусім, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку) тощо. 

Зокрема, Типовими правилами внутрішнього розпорядку
122

 

передбачено такі обов’язки працівників:  

а) працювати чесно й сумлінно, додержуватись дисципліни праці - 

основи порядку на виробництві, вчасно й точно виконувати розпорядження 

адміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, 

утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їхні 

трудові обов’язки; 

б) підвищувати продуктивність праці, вчасно й ретельно виконувати 

роботи з нарядів і завдань, норми виробітку й нормовані виробничі 

завдання, домагатися перевиконання цих норм; 

в) поліпшувати якість роботи й продукції, що випускається, не 

допускати недоглядів і браку в роботі, додержуватись технологічної 

дисципліни; 

г) дотримувати вимог по охороні праці, техніці безпеки, виробничої 

санітарії, гігієні праці й протипожежній охороні, передбачених 

відповідними правилами й інструкціями, працювати у виданому спецодязі, 

спецвзутті, користуватися необхідними засобами індивідуального захисту; 

д) вживати заходів до негайного усунення причин і умов, що 

перешкоджають або утрудняють нормальне виробництво роботи (простій, 

аварія) і негайно повідомити про те, що трапилося, адміністрації; 

                                                        
122 Про затвердження типових правил внутрішнього трудового розпорядку для 

робочих і службовців підприємств, установ, організацій : Постанова державного комітету 
СРСР по праці та соціальним питанням від 20.07.1984 № 213 [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0213400-84 
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е) утримувати своє робоче місце, устаткування й прилади і передавати 

працівникові, що змінює, у порядку, чистоті й справному стані, а також 

дотримувати чистоти в цеху (відділі) і на території підприємства (установи, 

організації); дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних 

цінностей і документів; 

ж) берегти й зміцнювати власність, ефективно використовувати 

машини, верстати й інше устаткування, дбайливо ставитися до інструментів, 

вимірювальних приладів, спецодягу й інших предметів, виданим у 

користування працівникам, ощадливо й раціонально витрачати сировину, 

матеріали, енергію, паливо й інші матеріальні ресурси; 

з) поводитися гідно, дотримувати правил співжиття. 

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; 

щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних 

випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу (ст. 140 КЗпП 

України). 

Так, відповідно до ст. 143 КЗпП України до працівників підприємств, 

установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що 

містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього 

трудового розпорядку. Заохочення можуть бути як матеріального (цінний 

подарунок, грошова премія тощо), так і морального характеру (почесна 

грамота, письмова подяка тощо). За особливі трудові заслуги працівники 

представляються у вищі органи до заохочення, до нагородження орденами, 

медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння 

почесних звань і звання кращого працівника за даною професією. 

Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним 

органом разом або за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, 

установи, організації. Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) 

в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників у 

відповідності з правилами їх ведення. 

Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові 

обов’язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-

культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та 

будинків відпочинку, поліпшення житлових умов і т. ін.). Таким 

працівникам надається також перевага при просуванні по роботі. 

 

2. Поняття та підстава дисциплінарної відповідальності 

 

Дисциплінарна відповідальність – це вид юридичної відповідальності, 

яка полягає у обов’язку працівника, який вчинив дисциплінарний 
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проступок, зазнати певних позбавлень у вигляді дисциплінарних стягнень, 

передбачених законом, які мають каральний характер і застосовуються до 

працівника роботодавцем за волею останнього в силу факту підлягання 

працівника дисциплінарній владі роботодавця. 

В навчальній та науковій літературі зазначаються такі ознаки 

дисциплінарної відповідальності: 

1) вона є видом юридичної відповідальності; 

2) є одним із двох видів трудової відповідальності (поряд із 

матеріальною відповідальністю); 

3) дисциплінарну відповідальність можна розглядати у двох аспектах 

– позитивному та негативному; 

4) поділяється на два види: загальну та спеціальну дисциплінарну 

відповідальність; 

5) відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх 

обов’язків працівник несе не перед державою, а перед роботодавцем; 

6) підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний 

проступок; 

7) полягає у застосуванні до працівника передбачених законом 

дисциплінарних стягнень; 

8) має каральний характер; 

9) має односторонній характер – її суб’єктом може бути лише одна 

сторона індивідуальних трудових відносин – працівник; 

11) не може реалізуватися добровільно – необхідний акт застосування 

норм права у вигляді відповідного акту роботодавця (уповноваженого ним 

органу або посадової особи); 

12) завдання внаслідок вчинення дисциплінарного проступку 

матеріальної чи іншої шкоди роботодавцеві не є обов’язковим; 

13) необхідною передумовою дисциплінарної відповідальності є 

існування індивідуальних трудових відносин та така, що випливає з їх 

існування, дисциплінарна влада роботодавця щодо працівника; 

14) на відміну від таких видів юридичної відповідальності, як 

кримінальна та адміністративна, притягнення порушника до дисциплінарної 

відповідальності є правом, а не обов’язком роботодавця; застосування 

дисциплінарних стягнень може бути замінене іншими заходами впливу. 

Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний 

проступок. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної 

відповідальності характеризується наступними ознаками: 

1) являє собою діяння (дію або бездіяльність); 

2) вчиняється особливим суб’єктом – працівником, тобто особою, 

яка перебуває з роботодавцем в індивідуальних трудових відносинах на 

підставі укладеного трудового договору; 

3) є винним діянням. Тобто характеризується наявністю певного 

психологічного ставлення працівника до такого діяння та його наслідків; 
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4) є протиправним діянням (воно порушує встановлені нормами 

трудового права правила поведінки); 

5) полягає у невиконанні чи неналежному виконанні працівником 

трудових обов’язків, передбачених законодавством про працю, колективним 

та трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку; 

6) є порушенням трудової дисципліни; 

7) є підставою притягнення працівника до дисциплінарної 

відповідальності. 

Таким чином, дисциплінарне правопорушення – це винне, 

протиправне порушення (невиконання чи неналежне виконання) 

працівником трудових обов’язків, передбачених законодавством про працю, 

колективним та трудовим договором, правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, іншими локальними актами, яке є порушенням трудової 

дисципліни у формі діяння (дії або бездіяльності) і за вчинення якого 

працівника може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 

Склад правопорушення визначається як система ознак протиправної 

поведінки, необхідних і достатніх для притягнення до юридичної 

відповідальності. Елементами складу дисциплінарного правопорушення є 

об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона. Не є виключенням 

і дисциплінарний проступок.  

Суб’єктом дисциплінарного проступку завжди є фізична особа 

(працівник), яка перебуває у трудових правовідносинах з роботодавцем. За 

законодавством розрізняються загальний і спеціальний суб’єкти 

дисциплінарної відповідальності. Загальним суб’єктом є будь-який 

працівник, на якого поширюються загальні норми про дисципліну: правила 

внутрішнього трудового розпорядку, КЗпП. Спеціальним суб’єктом є 

працівник, який несе дисциплінарну відповідальність за спеціальними 

нормативно-правовими актами – статутами, положеннями, законами. 

Суб’єктивну сторону дисциплінарного проступку характеризує вина, 

тобто певне психічне ставлення особи-порушника трудової дисципліни до 

своїх протиправних дій і їх шкідливих наслідків. Вона виступає у двох 

формах: умислу і необережності
123

. 

Для визнання протиправної поведінки працівника дисциплінарним 

проступком роботодавець зобов’язаний встановити наявність вини. У 

нормах трудового законодавства України, що регулюють дисциплінарну 

відповідальність, не закріплений принцип вини працівника (ст. 147 КЗпП 

України). Але, незважаючи на це, судова практика України багато 

десятиліть була послідовною у визнанні вини як обов’язкової умови для 

притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, у трудовому 
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 Болотіна Н.Б. Трудове право України : Підручник. – 2-ге вид., стер. – К. : Вікар, 2004. 

– С. 441, 445. 
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праві вина як підстава притягнення до відповідальності не диференціюється 

залежно від її форми
124

. 

Об’єктивна сторона дисциплінарного проступку складається з 

протиправної поведінки суб’єкта, шкідливих наслідків та причинного 

зв’язку між ними і поведінкою правопорушника. Н.Б. Болотіна зазначає, що 

не може бути дисциплінарного правопорушення без шкідливих наслідків, 

які поділяють за ступенем шкідливості, а також за дією у часі
125

. Проте, 

А.В. Андрушко зазначає, що однією з особливостей дисциплінарної 

відповідальності у трудовому праві є те, що завдання внаслідок вчинення 

дисциплінарного проступку матеріальної чи іншої шкоди власнику не є 

обов’язковим. Суспільно шкідливим є вже сам факт вчинення 

дисциплінарного проступку. Наявність заподіяної шкоди, водночас, може 

бути враховано при виборі роботодавцем виду дисциплінарного 

стягнення
126

. 

Протиправність у дисциплінарних проступках проявляється не так, як 

у інших правопорушеннях (наприклад, у злочинах або адміністративних 

проступках). Для дисциплінарних проступків характерна відсутність 

закріплення у нормативних актах конкретних складів і прив’язки їх до 

відповідних санкцій. Винятком служать лише прогул, поява на роботі у 

стані сп’яніння, вчинення за місцем роботи розкрадання і деяких інших 

порушень. Протиправність означає не відповідність конкретного проступку 

його нормативній моделі (складу), як це має місце у інших галузях права, а 

порушення позитивної норми, що закріплює трудові обов’язки 

працівника
127

. 

Згідно із законодавством, порушення трудової дисципліни вважається 

таким за умови, що воно сталося в робочий час. Але в окремих випадках, 

коли таке порушення негативно впливає на виробничий цикл, заважає 

виконанню трудового завдання, судова практика розцінює його як 

дисциплінарний проступок. Доречно звернути увагу, що для працівників, 

які працюють у режимі ненормованого робочого часу, весь час перебування 

на робочому місці та на території підприємства вважається робочим 

часом
128

. Так, ч.1 ст. 15 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ 

України
129

 прямо передбачає накладення дисциплінарних стягнень у разі 
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порушення дисципліни особами рядового і начальницького складу в період 

перебування у відрядженні, відпустці, на відпочинку або в період 

тимчасової непрацездатності начальник органу чи підрозділу.  

Об’єктом дисциплінарного проступку називають: 1) трудову 

дисципліну
130

; 2) суспільні відносини, що складають зміст трудової 

дисципліни як елемента трудових правовідносин
131

; 3) суспільні відносини, 

що складаються у процесі виконання внутрішнього трудового розпорядку 

даної організації й охороняються нормами трудового права
132

. 

 

3. Види дисциплінарної відповідальності 

 

Дисциплінарну відповідальність умовно можна поділити на два види: 

1) загальну (застосовується до всіх без винятку працівників, крім тих, які 

несуть дисциплінарну відповідальність за спеціальним законодавством); 

2) спеціальну (застосовується на підставі окремих нормативно-правових 

актів: статутів, положень, законів і поширюється лише на визначене коло 

працівників). 

Так, загальна дисциплінарна відповідальність настає на підставі норм 

КЗпП України 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 актів.  

Чинний КЗпП України (ст. 147) передбачає лише два види заходів 

стягнення – догану та звільнення. Водночас, у літературі уже досить давно 

звертається увага на те, що законодавче обмеження загальної 

дисциплінарної відповідальності лише цими дисциплінарними стягненнями 

є недоліком законодавства про працю
133

. Вважається, що воно не завжди 

дозволяє роботодавцю правильно вибрати одне із дисциплінарних стягнень, 

яке б відповідало ступеню тяжкості трудового проступку, мірі вини, 

особливостям особи правопорушника. Наявність в основному законі про 

працю тільки двох дисциплінарних санкцій свідчить про обмеженість 

роботодавця у виборі дисциплінарних покарань. Тобто, альтернативою для 

догани є тільки звільнення працівника. 

Сутність дисциплінарної санкції «догана» випливає з філологічного 

тлумачення цього терміну. Слово «догана» тлумачиться так: «1. Осуд, 
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несхвалення чиєїсь поведінки, чиїхось учинків. 2. Офіційна негативна 

оцінка чиїхось учинків, чийогось ставлення до праці»
134

. Внутрішнім 

змістом цієї санкції є осуд, несхвалення, негативна оцінка поведінки 

працівника. Такий моральний осуд покликаний спонукати працівника, 

примусити його належним чином виконувати свої трудові обов’язки
135

. Дія 

цієї санкції обмежується виключно морально-психологічним впливом на 

працівника. Ефективність впливу на працівників таких санкцій, як-от: 

зауваження, догани або суворої догани – безпосередньо залежить від рівня 

їх правосвідомості, правової культури, морально-етичних установок та 

ціннісних орієнтацій.  

Головним елементом звільнення як санкції є одностороннє розірвання 

трудових правовідносин. Звільнення впливає передусім на правове 

становище працівника, припиняючи всі його права і обов’язки в 

індивідуальних трудових правовідносинах з конкретним роботодавцем. 

Звільненню як дисциплінарній санкції притаманні каральна, запобіжна, 

інформаційна та виховна функції. Каральна функція виявляється у 

негативному впливі на особистісні, майнові та організаційні блага 

працівника. Індивідуальна превенція реалізується через виключення 

порушника із сфери трудового правопорядку конкретного підприємства. 

Інформаційна функція полягає в інформуванні майбутніх роботодавців про 

факт і підставу дисциплінарного звільнення, підсилюючи каральний ефект 

санкції. 

Слід обов’язково наголосити на тому, що притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівника за вчинення ним 

дисциплінарного проступку і накладення на нього дисциплінарного 

стягнення є правом роботодавця, а не його обов’язком. В той же час 

адекватне реагування на порушення трудової дисципліни слід вважати 

обов’язком керівних працівників роботодавця. 

Відповідно до роз’яснень, наданих Верховним Судом України у 

постанові Пленуму від 06.11.92 «Про практику розгляду судами трудових 

спорів» № 9 
136

 (далі – Постанова № 9), дисциплінарним стягненням 

визнається звільнення з підстав, передбачених п. 3, 4, 7, 8 ст. 40 і п. 1 ст. 41 

КЗпП України, тоді як звільнення за п. 7 ст. 36 КЗпП України (набуття 

чинності вироку, яким осуджений працівник), за п. 2 ст. 41 КЗпП України 

(наявність винних дій працівника, який обслуговує грошові та товарні 

цінності), за п. 3 ст. 41 КЗпП України (скоєння працівником, який виконує 

виховні функції, аморальної провини) дисциплінарним стягненням не 

визнається. 
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Так, зокрема, за п. 3 ст. 40 КЗпП України працівник може бути 

звільнений з роботи лише за систематичне невиконання працівником без 

поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше 

застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення.  

Тлумачення систематичності невиконання трудових обов’язків подано 

в п. 23 Постанови № 9. У цих випадках ураховуються ті заходи 

дисциплінарного стягнення, які встановлені чинним законодавством і не 

втратили юридичної сили за давністю і не зняті достроково (ст. 151 КЗпП 

України), а також ті громадські стягнення, які застосовані до працівника за 

порушення трудової дисципліни відповідно до положення або статуту, що 

визначає діяльність суспільної організації, і з дня накладення яких до 

видання наказу про звільнення пройшло не більше 1 року. 

Однією з підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника 

або уповноваженого ним органу є скоєння працівником прогулу без 

поважних причин (п.4 ст.40 КЗпП України). При звільненні за п. 4 ст. 40 

КЗпП України слід мати на увазі, що прогулом визнається відсутність 

працівника на роботі як упродовж усього робочого дня, так і понад 3 годин 

безперервно або сумарно впродовж робочого дня без поважних причин (п. 

25 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку
137

 (наприклад, 

самовільне використання без узгодження з власником або уповноваженим 

ним органом днів відгулів, чергової відпустки, залишення роботи до 

закінчення терміну трудового договору або терміну, який працівник 

зобов’язаний відпрацювати за призначенням після закінчення вищого або 

середнього спеціального навчального закладу)
138

. 

Зустрічаються твердження, що прогул це – «відсутність на робочому 

місці»
139

. Відсутність на роботі і на робочому місці – це різні речі, на що 

неодноразово вказувалось у судовій практиці. Під «роботою» слід розуміти 

територію підприємства, установи, організації, з якими працівник перебуває 

у трудових відношеннях, або територію об’єкта, де він у відповідності до 

своїх трудових обов’язків повинен виконувати свої трудові обов’язки
140

.  

Не може вважатися прогулом відсутність працівника не на 

підприємстві, а на робочому місці. Якщо працівник не залишив 

місцезнаходження підприємства, він не може бути звільнений за п. 4 ст. 40 

                                                        
137

 Про затвердження типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робочих 

і службовців підприємств, установ, організацій : Постанова державного комітету СРСР по праці 

та соціальним питанням від 20.07.1984р. № 213 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0213400-84 
138

 Борисова О. Дисциплінарні стягнення до несумлінних працівників // Адвокат 

Бухгалтера. – 2004. – №22 (76). – С. 30. 
139

 Чанишева Г.І., Болотіна Н.В. Трудове право України. – Х., 2001. – С. 215. 
140

 Слюсарев І.О. Прогул і відповідальність за нього в умовах ринкової економіки // 

Кодифікація трудового законодавства: стан та перспективи. Матеріали науково-практичної 

конференції (25-26 червня 2004р.). – Харків, 2004. – С. 211-212. 



 173 

КЗпП України
141

. Самовільна відсутність на робочому місці працівника, 

який не залишив місцезнаходження підприємства, установи, організації, 

може бути підставою для застосування іншого дисциплінарного стягнення 

або заходів громадського впливу. 

Роботодавець, у відповідності до Типових правил внутрішнього 

трудового розпорядку (п. 15), повинен організувати облік явки на роботу і 

залишення роботи. Отже, особами, які з’явилися на роботі, вважаються ті, 

що пройшли встановлений контроль явки на роботу. 

Не можуть також вважатися прогулом без поважних причин невихід 

працівника на роботу у зв’язку з незаконним переведенням, відмова від 

роботи із зміненими умовами праці (крім ст. 85 КЗпП України), а також від 

роботи, протипоказаної за станом здоров’я чи передбаченої трудовим 

договором, або в умовах, небезпечних для життя і здоров’я, невихід на 

роботу після попередження про припинення трудового договору за ст. 38 

КЗпП України або при незаконній відмові в наданні встановлених пільг 

щодо використання часу відпочинку. 

Пункт 7 ст. 40 КЗпП України дає власникові право розірвати трудовий 

договір у разі появи працівника на роботі в нетверезому стані, у стані 

наркотичного або токсичного сп’яніння (далі – «в нетверезому стані»). Факт 

появи на роботі в нетверезому стані може встановлюватися не тільки 

спеціальним обстеженням з використанням відповідних технічних засобів, 

але й будь-якими іншими доказами, допустимими з точки зору цивільно-

процесуального законодавства, і такими, які відносяться до справи. 

Правильно діють ті керівники підприємств, установ, організацій і їх 

структурних підрозділів, які засвідчують факт появи на роботі в 

нетверезому стані шляхом складання акта в довільній формі, у якому 

зазначаються всі зовнішні ознаки нетверезого стану (різкий запах алкоголю, 

хитлива хода, незвичайна балакучість, безглузді розмови тощо)
142

. 

Найкраще, коли такий акт підписує кілька свідків (чим більше, тим 

краще). Ці свідки у випадку спору будуть допитані в суді. Як показує 

практика, вони нерідко відмовляються підтвердити описані в акті 

обставини. Тим часом, обов’язок доведення факту появи на роботі в 

нетверезому стані лежить на власникові. Тому він зобов’язаний заздалегідь 

готувати докази наявності підстави для звільнення працівника. 

Підставою для звільнення працівника є сам факт появи на роботі в 

нетверезому стані. Отже, на право власника звільнити працівника з цих 

підстав не впливає та обставина, був працівник відсторонений від чи роботи 

ні. 
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Поява на роботі в нетверезому стані означає появу в такому стані на 

території підприємства в робочий час. Не може бути підставою для 

звільнення працівника поява в нетверезому вигляді на робочому місці у 

вільний від роботи час, у вихідний день, під час відпустки тощо Однак, 

працівники з ненормованим робочим днем можуть бути звільнені за п. 7 ст. 

40 КЗпП України і в тому випадку, коли вони перебували на роботі в 

нетверезому стані після закінчення робочого часу. 

Пункт 8 ст. 40 КЗпП України надає право власникові звільнити 

працівника в разі вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника. 

Форма власності і розмір викраденого при цьому значення не мають 

(звільнення можливе і в разі вчинення дрібного розкрадання). Підставою 

для звільнення є тільки таке розкрадання, яке встановлене вироком суду, 

який набрав законної сили, постановою органу, до компетенції якого 

відноситься застосування адміністративного стягнення (відповідно до ст. 

221 Кодексу України про адміністративні правопорушення
143

 таким органом 

є суд) або заходів громадського впливу. 

З метою підвищення відповідальності за неналежне виконання 

працівниками своїх трудових обов’язків, покладених на них нормативними 

приписами, у законодавстві передбачена можливість їх звільнення не тільки 

за систематичне, а й одноразове грубе порушення трудових обов’язків (п.1 

ст.41 КЗпП України). 

За п. 1 ст. 41 КЗпП України трудовий договір може бути розірваний у 

разі одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником 

підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, 

представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його 

заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, 

його заступниками, а також службовими особами митних органів, 

державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і 

службовими особами державної контрольно-ревізійної служби та органів 

державного контролю за цінами. Цей перелік категорій працівників є 

вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає
144

.  

Поняття «грубе порушення трудових обов’язків» є оціночним, тому на 

практиці часто виникають труднощі при визначенні. Пленум Верховного 

Суду України в Постанові № 9 роз’яснив, що, «вирішуючи питання про те, 

чи є порушення трудових обов’язків грубим, суд має виходити з характеру 

проступку, обставин, за яких його було вчинено, яку завдано ним (могло 

бути завдано) шкоду» (абз. 2 п. 27). Але й за наявності цього роз’яснення 

судові органи зазнають труднощів при розгляді справ, пов’язаних зі 

звільненням за цією підставою. Під грубим порушенням трудових 
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обов’язків працівником треба розуміти вчинення такої протиправної 

поведінки (дії або бездіяльності), яка спричиняє або може спричинити 

значну суттєву матеріальну або моральну шкоду правам та законним 

інтересам особи, колективу, суспільству й державі
145

. 

Наприклад, грубим порушенням трудової дисципліни слід вважати 

вчинення державним службовцем проступку, який ганьбить його як 

державного службовця або дискредитує державний орган, у якому він 

працює, порушення присяги, корупційні діяння тощо; дії, які 

дискредитують звання керівника, підривають престиж підприємства та ін. 

Загальна і спеціальна дисциплінарні відповідальності відрізняються за 

сферою застосування; за суб’єктом, який уповноважений накладати 

стягнення; за видами стягнень; за порядком і строками оскарження 

дисциплінарного стягнення
146

. 

Відмінність за сферою застосування полягає в тому, що коло 

обов’язків, за порушення яких наступає дисциплінарна відповідальність, є 

ширшим. Так, для певних категорій працівників, вимоги морального змісту 

включені в їх трудові обов’язки. Це стосується працівників ОВС, 

прокурорів, державних службовців, працівників, що виконують виховні 

функції. Недотримання таких норм, аморальна поведінка не тільки під час 

роботи, але і в побуті є підставою для притягнення такого працівника до 

дисциплінарної відповідальності аж до звільнення з посади.  

У ст. 8 «Дисциплінарного статуту прокуратури України», 

затвердженого постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. 

№ 1796-ХІІ
147

, передбачено, що дисциплінарні стягнення щодо 

прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, 

наукових та інших установ прокуратури застосовуються за невиконання чи 

неналежне виконання службових обов’язків або за проступок, який ганьбить 

його як працівника прокуратури. Підставою дисциплінарної 

відповідальності для цієї категорії працівників може бути, зокрема, 

винесення виправдувального вироку, повернення кримінальної справи для 

додаткового розслідування, скасування запобіжного заходу та інших 

процесуальних рішень, якщо прокурори і слідчі в процесі слідства 

допустили недбалість або несумлінність. 

Крім того, спеціальне законодавство, на відміну від загального 

правового регулювання відносин дисциплінарної відповідальності, 

подекуди йде шляхом закріплення вичерпних, хоча і доволі широких 
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переліків дисциплінарних проступків. (ст. 83 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів»
 148

,). 

Згідно зі ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку 

дисциплінарного провадження з таких підстав: істотні порушення норм 

процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язані, зокрема, з 

відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених 

законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, 

правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття заходів 

забезпечення позову; порушення вимог щодо неупередженого розгляду 

справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу); 

систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, 

що підриває авторитет правосуддя та ін. 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про державну службу» від 

16.12.1993р. № 3723-XII
149

 дисциплінарні стягнення застосовуються до 

державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових 

обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, 

пов’язаних з проходженням державної служби, а також вчинок, який 

ганьбить його як державного службовця або дискредитує державний орган, 

у якому він працює. Стаття 16 цього Закону передбачає обмеження, 

пов’язані з проходженням державної служби, за порушення яких 

службовець притягується до дисциплінарної відповідальності. Так, 

державний службовець не має права: займатися іншою оплачуваною (крім 

викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 

інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою 

діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України; 

неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними 

господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, 

пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і 

послуг за державні кошти); входити до складу правління, інших виконавчих 

чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, 

що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють 

функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи 

територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи 

територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії 

господарської організації); безпосередньо або через інших осіб одержувати 

дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб у зв’язку зі своєю 

службовою діяльністю та ін. (див. Розділ ІІ «Заходи, спрямовані на 

запобігання і протидії корупції» Закону України «Про засади запобігання і 
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протидії корупції»
150

. Державні службовці не можуть брати участь у 

страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному 

функціонуванню державного органу. 

Стаття 52 Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 

4050-VI
151

 (набирає чинності 01.01.2015) передбачає такий перелік 

проступків: 1) вияв неповаги до державних символів України; 

2) невиконання або неналежне виконання в межах посадових обов'язків 

рішень державних органів та/або органів влади Автономної Республіки 

Крим, наказів, розпоряджень та доручень керівників, наданих у межах їхніх 

повноважень; 3) невиконання або неналежне виконання посадових 

обов'язків; 4) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить 

складу кримінального або адміністративного правопорушення; 5) невжиття 

передбачених законом заходів щодо усунення конфлікту інтересів; 

6) порушення обмежень щодо участі державного службовця у виборчому 

процесі, визначених виборчим законодавством; 7) порушення правил 

внутрішнього службового розпорядку; 8) порушення правил професійної 

етики державного службовця; 9) прогул, тобто відсутність державного 

службовця на робочому місці більше трьох годин підряд протягом робочого 

дня без поважних причин; 10) поява державного службовця на робочому 

місці у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння. 

«Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту»
152

, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р., 

визначає особливі умови дотримання дисципліни працівниками 

підприємств, установ, організацій залізничного транспорту. 

Дисциплінарні стягнення, що складають зміст спеціальної 

дисциплінарної відповідальності, також передбачені спеціальними актами. 

Спеціальна дисциплінарна відповідальність зумовлена особливістю 

трудових функцій, значущістю належного виконання трудових обов’язків 

для нормального функціонування тієї чи іншої галузі народного 

господарства, суспільства в цілому. Як правило, система санкцій 

спеціальної дисциплінарної відповідальності є більш різноманітною. 

Так, на осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх 

справ за порушення службової дисципліни можуть накладатися такі види 

дисциплінарних стягнень: усне зауваження; зауваження; догана; сувора 

догана; попередження про неповну посадову відповідність; звільнення з 

посади; пониження в спеціальному званні на один ступінь; звільнення з 
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органів внутрішніх справ (ст. 12 Дисциплінарного статуту органів 

внутрішніх справ України). 

Стаття 9 «Дисциплінарного статуту прокуратури України» передбачає 

такі дисциплінарні стягнення: догана, пониження у класному чині, 

пониження в посаді, позбавлення нагрудного знака «Почесний працівник 

прокуратури України», звільнення, звільнення з позбавленням класного 

чину. 

До державних службовців застосовуються: догана; звільнення; 

попередження про неповну службову відповідність; затримка до одного 

року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду (ст. 14 

Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII). Після 

01.01.2015 до державних службовців застосовуватимуться: зауваження; 

догана; сувора догана; попередження про неповну службову відповідність; 

звільнення з посади державної служби. При цьому протягом строку дії будь-

якого стягнення не здійснюватиметься присвоєння чергового рангу та 

просування по службі (статті 53, 27, 31 Закону України «Про державну 

службу» від 17.11.2011 № 4050-VI). 

Виключенням є хіба що дисциплінарна відповідальність судді. 

Відповідно до ст. 88 Закону України ««Про судоустрій і статус суддів» до 

суддів може застосовуватися лише дисциплінарне стягнення у виді догани. 

На працівників залізничного транспорту можуть накладатись такі 

види дисциплінарного стягнення: догана; позбавлення машиністів права 

керувати локомотивом з наданням роботи помічником машиніста, а також 

позбавлення свідоцтва водія моторно-рейкового транспорту незнімного 

типу та свідоцтва помічника машиніста локомотива з наданням роботи, не 

пов’язаної з керуванням локомотивом і моторно-рейковим транспортом, на 

строк до одного року (у разі встановлення вини працівника у виникненні 

катастрофи або аварії, за проїзд заборонених сигналів (незалежно від 

наслідків), а також появу (знаходження) на роботі в стані алкогольного, 

наркотичного чи токсичного сп’яніння, підтвердженому в установленому 

порядку); звільнення (застосовується за порушення дисципліни, наслідки 

яких загрожують безпеці руху поїздів, життю і здоров’ю громадян). 

Причому звільнення може проводитись без попередньої згоди виборного 

органу первинної профспілкової організації (п.п. 11, 12, 15 «Положення про 

дисципліну працівників залізничного транспорту») 

На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за 

статутами, положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну, 

дисциплінарні стягнення можуть накладатися в загальному порядку, а також 

вищестоящими органами. Працівники, які займають виборні посади, можуть 

бути звільнені тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, 

передбачених законодавством (ст. 147
1
 КЗпП України). 

На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за 

статутами, положеннями й іншими актами законодавства про дисципліну, 
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дисциплінарні стягнення можуть накладатися не тільки органом (особою), 

який відає прийомом на роботу, а також спеціальними органами: 1) щодо 

суддів – кваліфікаційними комісіями суддів, Вищою радою юстиції; 

2) вищестоящими органами та посадовими особами – щодо працівників 

ОВС, прокуратури тощо. 

Крім того, для спеціальної дисциплінарної відповідальності, як 

правило, передбачається спеціальний порядок вирішення питання про 

дисциплінарну відповідальність та накладення дисциплінарного стягнення 

(т. зв. дисциплінарне провадження). Як правило, порядок дисциплінарного 

провадження досить детально врегульований у статутах, положеннях та 

інших спеціальних актах законодавства про дисципліну.  Інші заходи 

впливу на порушників трудової дисципліни, порядок їх застосування та 

юридичне значення. Зазначення в частині другій статті 140 КЗпП України 

на можливість застосування щодо окремих несумлінних працівників у 

необхідних випадках заходів «дисциплінарного та громадського впливу» 

дає підстави для висновку про те, що за порушення трудової дисципліни до 

працівників можуть застосовуватися не лише заходи дисциплінарного 

стягнення, але й інші заходи впливу.  

Відповідно до ст. 152 КЗпП України власник або уповноважений ним 

орган має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати 

питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового 

колективу або його органу.  

Заходи громадського стягнення або впливу, прийняті трудовим 

колективом або його органом, набувають юридичного значення (пункти 3, 8 

ст. 40 КЗпП України), але за умови, що вони застосовуються відповідно до 

законодавства.  

Трудові колективи мають право застосовувати щодо порушників 

трудової дисципліни такі громадські стягнення, як товариське зауваження 

або громадську догану (ст. 9 Закону СРСР “Про трудові колективи і 

підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, 

організаціями”
153

).  

Громадські стягнення враховуються нарівні з дисциплінарними при 

звільненні з підстав, зазначених у п.3ст. 40 КЗпП України. При цьому 

враховуються лише ті громадські стягнення, які застосовані з дотриманням 

строків, встановлених ст. 148 КЗпП України, і не втратили силу у зв’язку з 

закінченням одного року після винесення рішення про оголошення 

стягнення або достроково за рішенням органу, який оголосив стягнення. 

Крім заходів громадського стягнення трудовий колектив має право 

застосовувати до працівників такі заходи громадського впливу (ст. 9 Закону 

                                                        
153 Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, 

установами, організаціями : Закон СРСР від 17.06.1983р. № 9500-X // Відомості Верховної 
Ради СРСР. – 1983. – № 25. – ст. 382. 
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“Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, 

установами, організаціями”): 

1) ставити перед власником питання про притягнення порушника 

трудової дисципліни до відповідальності, включаючи тимчасове 

переведення на нижчеоплачувану роботу і звільнення; 

2) ставити перед власником питання про позбавлення порушників 

трудової дисципліни повністю або частково премій, винагород за 

підсумками річної роботи і за вислугу років, додаткової відпустки за 

безперервний стаж роботи;  

3) порушувати питання про притягнення порушників трудової 

дисципліни до матеріальної відповідальності та ін.  

Для порівняння слід звернути увагу на ту обставину, що в той час як 

п.3 ст.40 КЗпП України передбачає необхідність врахування при звільненні 

працівника заходів громадського стягнення, п.8 ст.40 КЗпП України — 

заходів громадського впливу. І ця позиція законодавця є глибоко 

продуманою, а не пов’язаною з необдуманим вживанням різних термінів. 

 

4. Порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності 

 

У КЗпП України у статті 147
1
 вказані органи, що правомочні 

застосовувати дисциплінарні стягнення. Дисциплінарні стягнення 

накладаються органом, якому надано право: а) прийняття на роботу; б) 

обрання на посаду; в) затвердження на посаду; г) призначення на посаду 

даного працівника. На працівників, що несуть дисциплінарну 

відповідальність за статутами, положеннями та іншими актами 

законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть 

накладатися також органами, вищестоящими щодо органів відносно 

вищенаведених.  

Дисциплінарне стягнення накладається уповноваженим органом 

безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з 

дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у 

зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. 

Частина 2 статті 148 КЗпП України вказує на гранично можливі строки 

застосування дисциплінарних стягнень за скоєні дисциплінарні проступки. 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із 

дня вчинення проступку. 

Зазначені строки не підлягають відновленню і продовженню 

незалежно від причин їх пропуску: 

Як свідчить практика Верховного Суду України, місячний строк для 

застосування дисциплінарного стягнення не ставиться в залежність від часу, 

коли про скоєну працівником провину стало відомо саме керівнику 
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підприємства, установи, організації. Тому цей термін повинен 

обчислюватися з дня виявлення проступку будь-яким посадовцем, до 

обов’язків якого входить контроль за дотриманням трудової дисципліни, а 

не лише тим з них, хто має право застосування дисциплінарні стягнення
154

.  

Факт порушення працівником трудової дисципліни може фіксуватися 

шляхом складання акта за фактом допущеного порушення (наприклад, 

спізнення на роботу, відсутність на роботі понад 3 годин). Акт складається 

комісією із числа не менше 3 осіб і підписується ними. Про допущене 

порушення трудової дисципліни можуть свідчити й інші документи 

(доповідна записка, акт перевірки, повідомлення та ін.). 

До застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен 

зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення (ч. 1 ст. 

149 КЗпП України). Відмова працівника надати письмові пояснення, 

відповідно до конституційних положень, не є порушенням дисципліни. 

Відсутність таких пояснень не перешкоджає застосуванню стягнення, якщо 

роботодавець має докази того, що пояснення ним вимагались. Такі дії 

роботодавця підтверджуються актом, за підписом декількох осіб, які 

стверджують відмову працівника надати пояснення щодо дисциплінарного 

проступку. Роботодавець повинен встановлювати наявність обставин, які 

виключають можливість дисциплінарного провадження.  

За кожне порушення трудової дисципліни може бути накладене лише 

одне дисциплінарне стягнення (ч. 2 ст. 149 КЗпП України). Якщо 

дисциплінарний проступок скоєний декількома особами, то дисциплінарне 

стягнення застосовується до кожного винного окремо. При обранні виду 

стягнення роботодавець повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого 

проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок. 

попередню роботу працівника (ч. 3 ст. 149 КЗпП України), а також форму 

вини (умисел чи необережність), пом’якшувальні та обтяжуючі обставини. 

До пом’якшувальних обставин слід віднести: щире розкаяння винуватого; 

скоєння проступку вагітною жінкою або жінкою, яка має малолітніх дітей; 

скоєння проступку під впливом скрутних особистих або сімейних обставин; 

тривалий стаж бездоганної роботи. Посадова особа, яка розглядає справу 

про дисциплінарний проступок, має право визнати пом’якшувальними й 

інші обставини, якщо вони мають суттєве значення для вирішення справи. 

Більш суворе дисциплінарне стягнення застосовується тоді, коли є 

обтяжуючі обставини. До таких слід віднести: вчинення проступку 

керівником підприємства, установи, організації або керівниками 

структурних підрозділів; скоєння проступку з корисливою метою або з 

інших негативних мотивів; скоєння проступку у нетверезому стані; 

повторне протягом року скоєння проступку, за котрий уже накладалося 

дисциплінарне стягнення; заподіяння значної матеріальної або моральної 
                                                        

154
 Борисова О. Дисциплінарні стягнення до несумлінних працівників // Адвокат 

Бухгалтера. – 2004. – №22 (76). – С. 28. 
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шкоди, а також створення небезпеки для оточуючих; продовження 

протиправної поведінки, всупереч вимогам уповноважених осіб припинити 

її
155

. 

Якщо керівник підприємства, установи, організації дійде до висновку 

про звільнення працівника за допущене порушення трудової дисципліни, 

він повинен на вимогу ст. 43 КЗпП України звернутися з письмовим 

поданням про надання згоди на звільнення до виборного органу первинної 

профспілкової організації, що діє на підприємстві, членом якої є працівник. 

Статтею 39 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності»
156

 передбачений порядок надання згоди на розірвання 

трудового договору за ініціативою роботодавця. 

Відповідно до ч.8 ст. 43 КЗпП України власник або уповноважений 

ним орган має право розірвати трудовий договір не пізніш як через місяць з 

дня одержання згоди виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника). 

Одержавши згоду на звільнення, роботодавець видає наказ, у якому 

вказується, коли і яке конкретно допущене працівником порушення, що 

стало підставою для звільнення, який збиток завданий чи міг бути завданий 

цією провиною або мали місце інші негативні наслідки. Оскільки 

припинення трудового договору може мати місце лише з підстав, 

передбачених законодавством, у наказі, крім причини звільнення, повинне 

міститися посилання на пункт і статтю КЗпП України, яка потім 

переноситься у вигляді запису до трудової книжки працівника. 

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється 

працівникові під розписку. Типові правила внутрішнього трудового 

розпорядку у п. 31 встановлюють триденний строк для повідомлення наказу 

про оголошення стягнення працівникові. Тут мається на увазі, що 

оголошення наказу всьому колективу шляхом вміщення його на дошці 

оголошень або публічне оголошення наказу не можуть замінити обов’язкове 

оголошення наказу особисто працівнику під розпис. 

Відмова працівника від ознайомлення з наказом (розпорядженням) 

про його покарання або відмова від підпису повинна бути посвідчена актом, 

складеним за участі очевидців цього факту. 

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у 

порядку, встановленому чинним законодавством (ст. 150 КЗпП України). 

Тобто, якщо працівник вважає, що дисциплінарне стягнення, яке застосував 

роботодавець, необґрунтоване чи не відповідає тяжкості скоєного 

                                                        
155  Щербина В.І. Реалізація норм, які регламентують дисциплінарну 

відповідальність працівника // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства 
внутрішніх справ. – 2004. – № 2 (15). – С. 181-182. 

156 Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 
15.09.1999р. № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 45. – ст.397. 
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проступку, він може звернутися в органи, які розглядають трудові спори. 

Такими органами є комісії з трудових спорів і районні (міські) суди.  

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення 

працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то 

вважається, що він не мав дисциплінарного стягнення. Річний строк 

обчислюється із дня накладення стягнення. Днем накладення, на наш 

погляд, слід вважати день видання (підписання) наказу про оголошення 

стягнення. А повідомлення працівника про оголошення стягнення лише 

завершує процедуру застосування дисциплінарного стягнення та свідчить 

про її законність. 

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до 

працівника не застосовуються (ст. 151 КЗпП України). Якщо працівник не 

допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе 

як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного 

року. Керівник відповідного підприємства має право своїм наказом зняти 

дисциплінарне стягнення у будь-який час до закінчення річного строку із 

дня накладення стягнення. 

 

ТЕМА № 13 

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВИХ 

ВІДНОСИН 

 

ПЛАН: 

1. Поняття та види матеріальної відповідальності 

2. Підстави матеріальної відповідальності в трудовому праві 

України  

3. Характеристика окремих видів матеріальної 

відповідальності сторін трудового договору 

3.1. Обмежена матеріальна відповідальність працівників 

3.2. Правове регулювання повної матеріальної 

відповідальності працівників 

3.3. Матеріальна відповідальність роботодавця 

 

1. Поняття та види матеріальної відповідальності 

            

           У теорії права немає єдиного підходу до визначення поняття 

матеріальної відповідальності, саме тому й існують різні погляди з цього 

питання. Свого часу цю проблему досліджувало багато як українських, так і 

зарубіжних учених. Вони по-різному трактують поняття матеріальної 

відповідальності та її видів.  

             Матеріальна відповідальність як різновид юридичної 

відповідальності є обов’язком однієї зі сторін трудового договору – 

працівника або власника (уповноваженого ним органу) – відшкодувати 
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іншій стороні збитки, заподіяні в результаті навмисного, протиправного 

невиконання чи неналежного виконання трудових обов’язків в 

установленому законом розмірі і порядку
157

. Відповідно, виділяють 

матеріальну відповідальність працівника і роботодавця. 

          Тезу щодо однорідності матеріальної відповідальності сторін 

трудового договору вперше таку обґрунтував П.Р. Стависький, і в 

подальшому ця думка отримала майже одностайну підтримку в науці 

трудового права. Зокрема, П.Р. Стависький звертає увагу на спільні риси 

матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин, які, на його 

думку, є складовими матеріальної відповідальності у трудовому праві. 

Такими складовими матеріальної відповідальності є: 1) виникнення її у обох 

суб’єктів зумовлено наявністю трудових правовідносин; 2) суб’єктами є 

лише сторони трудових правовідносин – працівник і роботодавець; 

3) відповідальність обох суб’єктів виникає в результаті порушення ними 

обов’язків у трудових правовідносинах: 4) сторони несуть матеріальну 

відповідальність тільки за винні порушення своїх обов’язків; 5) на обох 

суб’єктів може бути покладена як обмежена, так і повна матеріальна 

відповідальність; 6) межа обмеженої відповідальності встановлюється, як 

правило у вигляді певної частини заробітку працівника; 7) відповідальність 

сторін має компенсаційний характер, і жодна з них не несе штрафної 

матеріальної відповідальності
158

.  

            Тому, невипадково у багатьох визначеннях цього поняття ідеться про 

обидві сторони трудових правовідносин. Так, В.С. Венедіктов вважає, що 

під матеріальною відповідальністю треба розуміти обов’язок працівників та 

роботодавця відшкодувати в установлених порядку і розмірі шкоду, завдану 

другій стороні внаслідок невиконання або неналежного виконання трудових 

обов’язків
159

. 

          Н.М. Хуторян стверджує, що негативну матеріальну відповідальність 

суб’єктів трудових правовідносин обов’язково слід розглядати в 

об’єктивному і суб’єктивному аспектах. На думку Н.М. Хуторян, 

суб’єктивна негативна матеріальна відповідальність – це добровільне чи 

примусове перетерпіння стороною трудових правовідносин негативних 

наслідків майнового характеру, закріплених у санкції правової норми, за 

заподіяння матеріальної шкоди іншій стороні трудових правовідносин; 

об’єктивна негативна юридична відповідальність передбачає собою 

закріплені в нормах права санкції та механізм реалізації цих санкцій
160

. Інші 

автори стверджують, що матеріальна відповідальність полягає у 
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відшкодуванні кожною зі сторін трудового договору майнової шкоди, яку 

вона заподіяла іншій стороні
161

. 

            Матеріальна відповідальність згідно з нормами трудового 

законодавства застосовується до осіб, які перебувають у трудових 

правовідносинах з підприємством, установою чи організацією, за 

порушення трудових обов’язків. На відміну від трудового законодавства, за 

нормами цивільного права матеріальна відповідальність настає за 

порушення зобов’язання. Так, в разі невиконання або неналежного 

виконання зобов’язання боржником він зобов’язаний відшкодувати 

кредиторові завдані цим збитки.  

            Майнової шкоди може бути завдано працівником як при виконанні 

трудових обов’язків, так і не у зв’язку з їх виконанням (самовільне 

використання транспорту в особистих цілях). Існує думка, що в останньому 

випадку особа має відповідати за нормами цивільного права. Проте з цим 

важко погодитися: ст. 130 КЗпП України вказує на те, що працівник 

відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок порушення трудових обов’язків, а 

не за шкоду, заподіяну при виконанні трудових обов’язків.  

           У трудовому праві, на відміну від цивільного, діє принцип презумпції 

невинуватості працівника. Обов’язок доказування наявності умов для 

покладання матеріальної відповідальності на працівника покладається на 

роботодавця. А в цивільному праві, навпаки, діє принцип презумпції вини, 

відсутність якої доводиться особою, яка порушила зобов’язання
162

.  

За трудовим правом відшкодуванню підлягає дійсна шкода, яка в деяких 

випадках обмежується середньомісячним заробітком працівника. 

Неотримані доходи не відшкодовуються. У цивільному ж праві діє принцип 

повного відшкодування шкоди. Однак хочемо звернути увагу на те, що в 

трудовому праві існує відповідальність, яку правники називають 

підвищеною.  

               Згідно з нормами трудового права матеріальна відповідальність за 

шкоду, заподіяну кількома особами – це індивідуальна відповідальність, 

кожен відповідає тільки за себе. Солідарна відповідальність можлива лише 

як виняток, якщо матеріальної шкоди заподіяно злочинний шляхом 

кількома особами. Водночас у цивільному праві поряд з частковою 

відповідальністю передбачено умови для покладання солідарної 

відповідальності, існує право регресу особи, яка покрила збитки повністю, 

щодо інших осіб, винних у спільному заподіянні шкоди.  

             По-різному в нормах цих галузей права визначається порядок 

покриття шкоди. У трудовому праві (ст. 136 КЗпП України) відшкодування 

у межах середнього місячного заробітку допускається здійснювати за 
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розпорядженням власника, тоді як у цивільному праві шкода 

відшкодовуються лише в судовому порядку.  

         Загальний строк позовної давності у цивільних правовідносинам 

становить 3 роки (ст. 257 ЦК України
163

), у трудових – для звернення з 

позовом про стягнення з працівника матеріальної шкоди дорівнює 1 року (ч. 

3 ст. 233 КЗпП України). Крім того, якщо відповідальність на працівника 

покладається за розпорядженням власника (відповідальність у межах 

середнього місячного заробітку), то таке розпорядження повинно бути 

зроблено не пізніше 2 тижнів з дня виявлення шкоди і звернено до 

виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівникові (ч. 2 

ст. 136 КЗпП України).  

         Щодо різновидів матеріальної відповідальності сторін трудових 

правовідносин у науковій літературі спостерігається розбіжність думок 

серед вчених. 

           Наприклад, В.В. Жернаков вказує на те, що чинне законодавство про 

працю передбачає два різновиди матеріальної відповідальності працівників: 

обмежену й повну. Основним видом є обмежена матеріальна 

відповідальність, яка полягає у тому, що на працівника може бути 

покладений обов’язок відшкодувати шкоду у розмірі прямої дійсної шкоди, 

не більше місячного заробітку. Повна матеріальна відповідальність означає, 

що шкода підлягає відшкодуванню у розмірі прямої дійсної шкоди у 

повному обсягу. Залежно від форми організації праці трудове законодавство 

встановлює індивідуальну матеріальну відповідальність і колективну 

(бригадну) матеріальну відповідальність»
164

. Б.А. Шеломов зазначає: 

«Законодавство передбачає два різновиди матеріальної відповідальності: 

1) матеріальну відповідальність працівника перед роботодавцем; 

2) матеріальну відповідальність роботодавця перед працівником». Далі за 

текстом вчений також вказує й на інші «основні види матеріальної 

відповідальності працівника: обмежену і повну»
165

. В.М. Скобєлкін робить 

висновок: «Нині можна говорити про три різновиди матеріальної 

відповідальності: обмеженої, повної та підвищеної»
166

.  

            КЗпП України визначає чотири види матеріальної відповідальності: 

матеріальну відповідальність в межах середнього місячного заробітку 

(ст.132 КЗпП України), повну матеріальну відповідальність (ст.134 КЗпП 

України), матеріальну відповідальність у випадках, коли фактичний розмір 

збитків перевищує їх номінальний розмір (ст.135 КЗпП України), 

колективну (бригадну) матеріальну відповідальність(ст. 135
2
).  
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            Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, на нашу думку, під 

матеріальною відповідальністю треба розуміти обов’язок кожної зі сторін 

трудових правовідносин (працівника та роботодавця) відшкодувати в 

установлених порядку і розмірі шкоду, завдану другій стороні внаслідок 

невиконання або неналежного виконання трудових обов’язків. Характерною 

рисою матеріальної відповідальності як правової категорії можливість 

державного примусу, коли заподіяна шкода добровільно не 

відшкодовується. 

 

2. Підстави матеріальної відповідальності в трудовому праві України  

            

          При укладенні трудового договору визначається трудова функція 

(професія, спеціальність, кваліфікація, посада) працівника. Перебуваючи в 

трудових відносинах з підприємством, установою, організацією, працівник 

зобов’язаний виконувати обов’язки, покладені на нього трудовим 

договором. В юридичній літературі існує дискусійне питання про підстави 

та умови матеріальної відповідальності в трудовому праві
167

. 

            В ч. 1 ст. 130 КЗпП України вказано, що працівники несуть 

матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, 

організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків.  

Поділяємо думку В.І. Прокопенка, який зазначає, що підставою виникнення 

матеріальної відповідальності є трудове правопорушення
168

.  

             Виходячи з того, що підставою матеріальної відповідальності є 

трудове правопорушення, виникає потреба в дослідженні елементів самої 

підстави матеріальної відповідальності. Досліджуючи елементи трудового 

правопорушення слід зазначити, що, в трудовому праві, слід 

притримуватися повного складу правопорушення – суб’єкт, об’єкт, 

об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона. 

               Дуже важливим елементом трудового правопорушення як підстави 

матеріальної відповідальності є об’єктивна сторона. Об’єктивна сторона 

складається в свою чергу з таких елементів, як протиправна дія чи 

бездіяльність, наявність шкоди, причинний зв’язок між шкодою та 

протиправною поведінкою особи
169

. 

                Протиправною визнається така поведінка (дія чи бездіяльність) 

працівника, при якій він не виконує чи неналежне виконує трудові 

обов’язки, покладені на нього КЗпП України, колективним чи трудовим 

договором. 
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               Пленум Верховного Суду у постанові «Про судову практику у 

справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, 

організаціям їхніми працівниками» від 29 грудня 1992 року № 14
170

 (далі – 

Постанова ПВСУ № 14) визначив що під час вирішення питання про 

накладення матеріальної відповідальності необхідно визначити, якими 

неправомірними діями працівника заподіяно шкоду, і чи входили до функції 

працівника обов’язки, неналежне виконання яких призвело до шкоди; в якій 

конкретно обстановці заподіяно шкоду, чи були створені умови, які 

забезпечували б збереження матеріальних цінностей і нормальну роботу з 

ними. Якщо шкоду заподіяно декількома працівниками, необхідно 

визначити, які конкретно порушення трудових обов’язків допустив кожен 

працівник. Тобто протиправна поведінка може бути виражена як дія, що 

заборонена законом, або як бездіяльність, коли працівник був зобов’язаний 

учинити певні дії за своїми посадовими обов’язками, але не вчинив їх
171

. 

             Протиправна поведінка (дія чи бездіяльність сторони трудового 

правовідношення) може проявлятися або в формі активної дії, або в формі 

бездіяльності. 

              Згідно з ч. 2 ст. 130 КЗпП України матеріальна відповідальність на 

працівника покладається тільки за пряму дійсну шкоду, проте саме 

визначення прямої дійсної шкоди в КЗпП України не дається. В Постанові 

ПВСУ № 14 (абз. 2 п. 4) подане роз’яснення, що слід розуміти під прямою 

дійсною шкодою. Під прямою дійсною шкодою, зокрема, слід розуміти 

втрату, погіршення або зниження цінності майна, необхідність для 

підприємства, установи, організації провести затрати на відновлення, 

придбання майна чи інших цінностей або провести зайві, тобто викликані 

внаслідок порушення працівником трудових обов’язків, грошові виплати. 

Згідно зі ст. 130 КЗпП України, неодержані або списані в дохід держави 

прибутки з підстав, пов’язаних з неналежним виконанням працівником 

трудових обов’язків (так само, як і інші неодержані прибутки), не можуть 

включатися до шкоди, яка підлягає відшкодуванню. 

          Виходячи з визначення, даного Пленумом Верховного Суду України, 

можна зробити висновок, що воно не охоплює всіх випадків заподіяння 

прямої дійсної шкоди, а лише окремі, про що наголошується в самому 

роз’ясненні. У зв’язку з цим дане роз’яснення охоплює лише окремі 

випадки прямої дійсної шкоди. Крім того, в самому роз’ясненні так і не 

дано розмежування між прямою і дійсною шкодою, хоча це не одне й те ж 

саме. Такий стан речей досить часто на практиці призводить до помилок під 

час притягнення працівників до матеріальної відповідальності. 
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            В літературі з трудового права, як правило, розмежування цих понять 

не проводиться Так, автори науково-практичного коментар до 

законодавства України про працю під прямою дійсною шкодою розуміють 

безпосереднє зменшення активів підприємства тобто як майна, так і 

майнових прав
172

. Н.В. Веренич зазначає, що прямою дійсною шкодою слід 

вважати зменшення наявного у підприємства майна і необхідність мати у 

зв’язку з цим якісь витрати
173

.  

                Одним із обов’язкових елементів об’єктивної сторони є причинний 

зв’язок між порушенням трудового обов’язку сторони трудового 

правовідношення та заподіяною шкодою. Свого часу Г.К. Матвєєв довів, що 

причинний зв’язок між протиправною поведінкою і заподіяною шкодою 

може бути як необхідним, так і випадковим. Елементом складу 

правопорушення, на його думку, є не будь-який зв’язок між протиправною 

дією (бездіяльністю) а лише необхідний, а випадковий зв’язок лежить за 

межами складу і не може слугувати достатньою підставою 

відповідальності
174

. 

           Одним із елементів підстави матеріальної юридичної 

відповідальності є суб’єктивна сторона. 

            Суб’єктивною стороною підстави негативної матеріальної 

відповідальності є вина сторони трудового правовідношення, яка заподіяла 

шкоду іншій стороні. 

             Вина характеризується двома моментами: 1) інтелектуальним – 

усвідомленням працівником або роботодавцем (в особі його посадових осіб, 

працівників чи органу) шкідливого для іншої сторони характеру своїх діянь 

(дії чи бездіяльності); 2) вольовим, тобто бажанням наступу шкідливих 

наслідків або байдужого до них відношення. 

             Вину працівника чи роботодавця можна визначити як психічне 

ставлення до вчинюваної протиправної дії чи бездіяльності, яка полягає у 

невиконанні чи неналежному виконанні своїх трудових обов’язків, та її 

наслідків, виражене у формі умислу чи необережності. Наприклад, 

привласнити довірене майно працівник може лише навмисно, а зіпсувати 

певні матеріали – як через недбалість (у такому разі працівник відповідає в 

межах середнього заробітку (п. 1 ст. 133 КЗпП України), так і навмисно 

(відповідальність настає у повному розмірі п. 5 ст. 134 КЗпП України)). 

Більшість трудових правопорушень вчиняються з необережності. 

          Відповідно до ч. 4 ст. 130 КЗпП України на працівників не може бути 

покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії 

нормального виробничо-господарського риску, а також за неодержані 
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підприємством, установою, організацією прибутки і за шкоду, заподіяну 

працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. 

 

3. Характеристика окремих видів матеріальної відповідальності сторін 

трудового договору 

 

3.1. Обмежена матеріальна відповідальність працівників 

             За загальним правилом за шкоду, заподіяну підприємству, установі, 

організації при виконанні трудових обов’язків, працівники відповідають у 

розмірі прямої шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.  

Відповідно до законодавства (ст. 133 КЗпП України) обмежену матеріальну 

відповідальність несуть:  

1. Працівники – за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, 

напівфабрикатів, виробів, в тому числі при їх виготовленні.  

2. Керівники підприємств та їх заступники, а також керівники структурних 

підрозділів на підприємствах та їх заступники, якщо шкоду підприємству 

заподіяно зайвими грошовими виплатами, неправильною постановкою 

обліку і зберігання матеріальних чи грошових цінностей, необхідних 

заходів до запобігання простоям, випуску недоброякісної продукції, 

розкраданню, знищенню і зіпсуттю матеріальних чи грошових цінностей.  

Працівники, які не є керівниками підприємств, структурних підрозділів або 

їх заступниками, за шкоду, заподіяну зайвими грошовими виплатами, 

спричиненими неналежним виконанням ними трудових обов’язків, також 

несуть обмежену матеріальну відповідальність (ч. 1 ст. 132 КЗпП України), 

крім випадків, для яких за ст. 134 КЗпП України передбачена повна 

матеріальна відповідальність (п. 7 Постанови ПВСУ № 14).  

               Цілком поділяємо думку О.В. Кузніченка про те, що «працівники, з 

вини яких заподіяна шкода, як правило, несуть матеріальну відповідальність 

у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного 

заробітку. Таким чином, та частина шкоди, що перевищує середньомісячний 

заробіток працівника, відшкодуванню не підлягає. У цьому випадку власник 

підприємства за рахунок отриманого прибутку повинен відшкодувати ту 

частину шкоди, що не відшкодована винним працівником, і таким чином 

усунути заподіяну шкоду»
175

.  

          Отже, обмежена матеріальна відповідальність є основним, 

універсальним видом відповідальності працівника за трудовим правом 

України, суть якої полягає в тому, що матеріальна відповідальність понад 

середній місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у 

законодавстві. 

 

3.2. Правове регулювання повної матеріальної відповідальності працівників 
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          Наймаючи працівників на роботу, пов’язану з торгівлею, збереженням 

цінностей, роботодавець, як правило, прагне укласти з ними договори про 

повну матеріальну відповідальність, не завжди при цьому дотримуючись 

вимог законодавства, що є наслідком порушення трудових прав 

працівників. У цьому контексті слід звернути увагу, що в ст. 134 КЗпП 

України, визначено вичерпний перелік випадків, коли допускається 

покладання на працівників матеріальної відповідальності в повному розмірі 

шкоди, заподіяної з їхньої вини підприємству, установі, організації.  

           Проаналізуємо умови, за наявності яких притягнення працівників до 

повної матеріальної відповідальності буде правомірним. 

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. 

Щодо зазначеного випадку слід звернути увагу на таке: письмові договори 

про повну матеріальну відповідальність можуть укладатися підприємством, 

установою, організацією з повнолітніми працівниками (що досягли 18-

річного віку), які обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо 

пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням 

або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік 

таких посад і робіт, а також Типовий договір про повну індивідуальну 

матеріальну відповідальність затверджується в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України (ст. 135
1
 КЗпП України). Проблемою є те, що 

на сьогоднішній день в Україні діють нормативні акти, прийняті ще за часів 

Радянського Союзу. А саме: Постанова Ради Міністрів СРСР № 889 «Про 

порядок укладання письмових договорів про повну матеріальну 

відповідальність робітників та службовців за незабезпечення збереження 

цінностей, переданих їм на зберігання чи для інших цілей» від 3 жовтня 

1977 р.
176

, Постанова Державного Комітету Ради Міністрів СРСР з праці та 

соціальних питань і Секретаріату Всесоюзної Центральної Ради 

Професійних Спілок № 447/24 «Про затвердження переліку посад та робіт, 

заміщуваних або виконуваних робітниками, з якими підприємством, 

установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну 

матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, 

переданих їм для зберігання, обробки, відпуску, перевезення чи 

застосування в процесі виробництва, а також типового договору про повну 

індивідуальну відповідальність» від 28 грудня 1977 р.
177

.  
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              Отже, можемо зробити висновок, що укладання договору про повну 

матеріальну відповідальність працівників буде правовірним за умови, коли 

працівник є повнолітньою особою та належить до визначених 

законодавством категорій працівників, з якими можливе укладення такого 

договору. Наприклад, до категорій працівників, з якими можна укладати 

договір про повну матеріальну відповідальність, належать: завідувачі 

товарних секцій (відділів); керівники цехів і дільниць підприємств торгівлі, 

їхні заступники; старші товарознавці, а також товарознавці, які 

безпосередньо обслуговують товарні цінності тощо. Якщо ж договір про 

повну матеріальну відповідальність укладено з особою, яка не віднесена до 

тих категорій працівників, з якими можна його укладати, то факт укладання 

цього договору буде неправомірним і його слід трактувати як погіршення 

становища працівника порівняно з вимогами чинного законодавства про 

працю
178

. А умови договорів про працю, які погіршують становище 

працівників порівняно із законодавством про працю, є недійсними (ст. 9 

КЗпП України). 

              Відповідно до п. 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України 

«Про практику розгляду судами трудових спорів»
179

 (далі – Постанова 

ПВСУ № 9) у випадку, коли працівник відмовляється укласти договір про 

повну матеріальну відповідальність з поважних причин (або коли раніше 

виконання обов’язків за трудовим договором не вимагало укладення 

договору про повну матеріальну відповідальність), трудовий договір може 

бути розірвано за п. 1 ст. 40 КЗпП  України (змін в організації виробництва і 

праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або 

перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 

чисельності або штату працівників), з додержанням установленого 

законодавством порядку звільнення за даною підставою. 

2. Коли майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за 

разовою довіреністю або за іншими разовими документами. 

             Щодо зазначеного випадку слід звернути увагу, що роботодавець 

зобов’язаний створити працівникові умови для належного забезпечення 

цілості переданого йому майна. У разі, якщо цього не було дотримано, суд 

при визначенні розміру шкоди, що підлягає покриттю, крім прямої дійсної 

шкоди, враховує ступінь вини працівника і ту конкретну обстановку, за якої 

шкоду було заподіяно. Отже, коли шкода стала наслідком не лише винної 

поведінки працівника, але й відсутності умов, що забезпечують збереження 
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матеріальних цінностей, розмір покриття шкоди має бути відповідно 

зменшений (ч. 1 ст. 137 КЗпП України). 

               Пункт 2 ст. 134 КЗпП України передбачає відповідальність за 

схоронність майна та інших цінностей, які були одержані працівником під 

звіт за разовою довіреністю або за іншим разовим документом (наприклад, 

для того, щоб отримати певний товар). Коло осіб, які можуть отримувати 

цінності під звіт, законодавче не визначено. Однак такі особи обов’язково 

повинні перебувати у трудових правовідносинах з підприємством. 

Довіреності на отримання цінностей видаються відповідно до Інструкції про 

порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на 

одержання цінностей, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 

від 16.05.1996р. № 99
180

. Відповідно до Інструкції (п. 10) особа, якій видана 

довіреність, зобов’язана не пізніше наступного дня після кожного випадку 

доставки на підприємство одержаних за довіреністю цінностей, незалежно 

від того, одержані цінності за довіреністю повністю або частково, подати 

працівнику підприємства, який здійснює виписування та реєстрацію 

довіреностей, документ про одержання нею цінностей та їх здачу на склад 

(комору) або матеріально відповідальній особі.  

3) Коли шкоди завдано діями працівника, що мають ознаки діянь, 

переслідуваних у кримінальному порядку. 

Йдеться про діяння працівника, що у встановленому законодавством 

порядку визнані злочинними. Установлювати, чи є діяння злочинними, 

вправі лише суд. Відповідно до п. 9 Постанови ПВСУ № 14 до позовних 

заяв про матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної 

діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному 

порядку, повинні додаватися докази, які підтверджують, що вчинення 

працівником таких діянь установлено в порядку кримінального 

судочинства. Матеріальна відповідальність у повному розмірі шкоди 

покладається і в тих випадках, коли шкода заподіяна діями працівника, що 

мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку, але він був 

звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку із спливом строку 

давності для притягнення до кримінальної відповідальності, або з інших 

підстав, передбачених законом. 

4) Коли шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані. 

Для притягнення працівника до повної матеріальної відповідальності у 

вказаному випадку слід довести, що він дійсно перебував у стані сп’яніння. 

Обов’язок доказування факту нанесення шкоди працівником у нетверезому 

стані покладається на роботодавця. Доказами стану сп’яніння можуть 

служити відповідний медичний висновок, показання свідків. Слід звернути 

увагу, що відповідно до ст. 12 Закону України «Про заходи протидії 
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 Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних 
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незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 р.
181

, установлення 

наявності стану наркотичного сп’яніння внаслідок незаконного вживання 

наркотичних засобів або психотропних речовин є компетенцією лише 

лікаря, на якого покладено обов’язки щодо проведення медичного огляду 

(обстеження), а діагноз «наркоманія» встановлюється лікарсько-

консультаційною комісією. 

5) Коли шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним 

псуванням матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), у тому числі 

при їхньому виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, 

спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, 

організацією працівникові в користування. 

Накладення на працівника повної матеріальної відповідальності за даною 

підставою буде правомірним, коли вчинені працівником недостача, 

знищення або псування матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), у 

тому числі при виготовленні їх, а також інструментів, вимірювальних 

приладів, спеціального одягу та інших предметів, носили умисний характер. 

Також иає бути доведеним факт видачі зазначених матеріалів, предметів 

підприємством, установою, організацією в користування працівникові. 

6) Відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну 

відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 

при виконанні трудових обов’язків. 

Пленум Верховного Суду України у Постанові ПВСУ № 14 у п 12 наводить 

орієнтовний перелік таких випадків: за чинним законодавством така 

відповідальність може бути покладена, зокрема, за шкоду, заподіяну: 

перевитратою пального на автомобільному транспорті, розкраданням, 

знищенням (зіпсуттям), недостачею або втратою дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння та валютних цінностей; витратами підприємства, 

установи, організації на навчання у вищому навчальному закладі молодого 

фахівця в разі його звільнення з ініціативи власника або уповноваженого 

ним органу за порушення трудової дисципліни чи за власним бажанням без 

поважних причин протягом трьох років з часу прийняття на роботу за 

направленням.  

7) Коли шкоди завдано не при виконанні трудових обов’язків. 

Необхідно наголосити, що для притягнення до повної матеріальної 

відповідальності за даною підставою заподіяння шкоди має бути не 

пов’язаним з виконанням працівником трудових обов’язків. Такий факт 

може мати місце як у робочий час, так і в час, вільний від роботи. 

Відповідно до п. 18 Постанови ПВСУ № 14, при визначенні розміру 

матеріальної шкоди, заподіяної працівниками самовільним використанням в 

                                                        
181 Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів та зловживанню ними : Закон України від 15.02.1995 № 62/95- ВР // 
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особистих цілях технічних засобів (автомобілів, тракторів, автокранів і т.п.), 

що належать підприємствам, установам, організаціям, з якими вони 

перебувають у трудових відносинах, слід виходити з того, що така шкода, 

як заподіяна не при виконанні трудових (службових) обов'язків, підлягає 

відшкодуванню із застосуванням норм цивільного законодавства. У цих 

випадках шкода відшкодовується у повному обсязі, включаючи і не 

одержані підприємством, установою, організацією прибутки від 

використання зазначених технічних засобів. 

8) коли службова особа винна в незаконному звільненні або переведенні 

працівника на іншу роботу. 

Підставою повної матеріальної відповідальності службової особи у 

вказаному випадку буде пряма дійсна шкода, яка була завдана 

підприємству, установі, організації внаслідок здійснених на підставі 

рішення суду виплат незаконно звільненому або переведеному працівнику, 

зокрема середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу. Як 

зазначено в п. 13 Постанови ПВСУ № 14, застосовуючи матеріальну 

відповідальність у повному розмірі шкоди на підставі п. 8 ст. 134 КЗпП 

України, суди повинні мати на увазі, що за цим законом покладається 

обов’язок з відшкодування шкоди, заподіяної підприємству, установі, 

організації у зв’язку з оплатою незаконно звільненому чи незаконно 

переведеному працівникові часу вимушеного прогулу або часу виконання 

нижчеоплачуваної роботи на винних службових осіб, за наказом або 

розпорядженням яких звільнення чи переведення здійснено з порушенням 

закону або якими затримано виконання рішення суду про поновлення на 

роботі. Відповідальність у цих випадках настає незалежно від форми вини. 

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. В зазначеному випадку повна матеріальна відповідальність 

може застосовуватися за умови, коли в наявності буде факт вини саме 

вказаного керівника в несвоєчасній виплаті заробітної плати працівникам. 

Крім того, у випадках, передбачених трудовим договором, керівник, 

головний бухгалтер, члени виконавчого органу та керівник філії юридичної 

особи несуть повну матеріальну відповідальність за пряму дійсну майнову 

шкоду, заподіяну невиконанням або неналежним виконанням ними своїх 

трудових обов’язків. Трудовим договором з керівником юридичної особи 

може бути передбачено відшкодування ним не отриманих роботодавцем 

доходів (упущена вигода), розмір яких визначається відповідно до 

цивільного законодавства. 

            Аналізуючи особливості повної матеріальної відповідальності 

працівників, можемо зробити висновок, що чинне законодавство України 
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передбачає два види повної матеріальної відповідальності працівників: 

індивідуальну і колективну (бригадну). Відповідно до ст. 135
2 
КЗпП України 

при спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, пов’язаних із 

зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або 

застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, коли 

неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника 

та укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, може 

запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. 

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність установлюється 

власником або уповноваженим ним органом за погодженням з 

профспілковим комітетом підприємства, установи, організації. Письмовий 

договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність 

укладається між підприємством, установою, організацією і всіма членами 

колективу (бригади). 

              Наказом Міністерства праці України № 43 від 12 травня 1996 р. 

було затверджено Перелік робіт, при виконанні яких може 

запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність (далі 

Перелік), умови її застосування і Типовий договір про колективну 

(бригадну) матеріальну відповідальність
182

. Розглядаючи зазначений 

Перелік, слід констатувати, що на умовах постійних змін на ринку праці, 

наслідком чого є поява нових професій, даний Перелік потребує постійних 

доповнень, щоб його зміст відповідав сучасним тенденціям. Як слушно 

зауважує Н.Б. Болотіна, укладання договору про колективну (бригадну) 

матеріальну відповідальність на посадах і роботах, не передбачених 

Переліком, позбавляє його юридичної сили
183

. 

                 Оскільки, як уже зазначалося раніше, матеріальна 

відповідальність за трудовим правом – це індивідуальна відповідальність, то 

навіть у разі колективної (бригадної) відповідальності кожен працівник 

відповідає у своїй частці, залежно від часу роботи у складі колективу та 

пропорційно заробітній платі. У разі відмови працівника від укладання 

договору про колективну (бригадну) відповідальність власник за згодою 

працівника може перевести його на іншу роботу, а при відмові працівника 

від іншої роботи або за її відсутності – звільнити його з роботи з підстав, 

передбачених законодавством про працю (п. 6 Типового договору). 

Відповідно до абз. 5 п. 19 Постанови ПВСУ № 9, за п. 1 ст. 40 КЗпП України 

може бути розірвано трудовий договір при відмові працівника укласти 

договір про повну матеріальну відповідальність з поважних причин (або 
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якщо раніше виконання обов’язків за трудовим договором не вимагало 

укладення договору про повну матеріальну відповідальність). 

            Члени колективу, що довели відсутність своєї вини в незбереженні 

матеріальних цінностей, матеріальної відповідальності за відповідний 

випадок незбереження майна не несуть. 

            Досить суперечливим видається положення щодо необхідності 

доведення членами колективу бригади відсутності своєї вини в 

незбереженні матеріальних цінностей, оскільки, як аргументовано 

наголошують вчені М.В. Молодців та С.Ю. Головіна, зазвичай винуватість 

повинен доводити той, хто пред’являє вимогу щодо відшкодування 

шкоди
184

. 

             Постанова ПВСУ № 14 в п. 14 роз’яснює, що якщо в незабезпеченні 

збереження матеріальних цінностей, крім членів колективу (бригади), з 

якими укладено договір, винні посадові особи, суд обговорює питання про 

залучення їх до участі у справі як співвідповідачів і визначає розмір збитку, 

який відповідає ступеню вини кожного з них, і розмір збитку, належного до 

відшкодування з урахуванням виду і меж матеріальної відповідальності, яка 

на них покладається інша шкода розподіляється між членами бригади 

відповідно до Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну 

відповідальність. 

             Правовою основою притягнення працівника до підвищеної 

матеріальної відповідальності працівника у випадках, коли фактичний 

розмір збитків перевищує їх номінальний розмір, є ст.135 та ч. 4 ст. 135-3 

КЗпП України. Дані норми передбачають підставу для застосування так 

званого кратного обчислення розміру шкоди, заподіяної роботодавцю 

розкраданням, умисним зіпсуттям, недостачею або втратою окремих видів 

майна та інших цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмір 

шкоди перевищує її номінальний розмір. 

               Спеціальний порядок обчислення розміру заподіяної шкоди 

встановлений Законом України «Про визначення розміру збитків, завданих 

підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), 

недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та 

валютних цінностей»
185

. Даний Закон встановлює спеціальні коефіцієнти 

для кратного обчислення розміру заподіяної шкоди. Наприклад, подвійний 

коефіцієнт стосовно вартості дорогоцінних металів або потрійний 

коефіцієнт стосовно вартості валютних цінностей тощо.  

 

3.3. Матеріальна відповідальність роботодавця 
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             За чинним КЗпП України загальні підстави матеріальної 

відповідальності роботодавця не визначені, але нормативно визначені деякі 

склади трудового правопорушення, які передбачають матеріальну 

відповідальність роботодавця як сторони трудового договору. Зокрема, це 

випадки:  

1) звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу 

роботу (ч.1 ст. 235 КЗпП України). В цих випадках працівник повинен бути 

поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. 

Крім того, при винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який 

розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату 

працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в 

заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за 

один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного 

року, не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить 

рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного 

прогулу(ч. 2 ст. 235 КЗпП України);  

2) звільнення з неправильним формулюванням причини звільнення або 

таким, що не відповідає чинному законодавству, якщо, це перешкоджало 

працевлаштуванню (ч. 3 ст. 235 КЗпП України). У разі визнання 

формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не 

відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це не тягне за собою 

поновлення працівника на роботі, орган, який розглядає трудовий спір, 

зобов’язаний змінити формулювання і вказати в рішенні причину 

звільнення у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства 

та з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Якщо неправильне 

формулювання причини звільнення в трудовій книжці перешкоджало 

працевлаштуванню працівника, орган який розглядає трудовий спір, 

одночасно приймає рішення про виплату йому середнього заробітку за час 

вимушеного прогулу в порядку і на умовах, передбачених ч. 2. ст. 235 КЗпП 

України; 

3) затримка видачі трудової книжки з вини роботодавця (ч. 4 ст. 235 КЗпП 

України). У разі затримки видачі трудової книжки з вини власника або 

уповноваженого ним органу працівникові виплачується середній заробіток 

за весь час вимушеного прогулу; 

4) затримка виконання рішення про поновлення працівника на роботі (ч. 5 

ст. 236 КЗпП України). У разі затримки власником або уповноваженим ним 

органом виконання рішення органу, який розглядав турловий спір про 

поновлення на роботі незаконно звільньненого або переведеного на іншу 

роботу працівника (таке рішення підлягає негайному виконанню згідно з 

ч. 5 ст. 235 КЗпП України), цей орган виносить ухвалу про виплату йому 

середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки; 

5) затримка розрахунку про звільненні (ст. 117 КЗпП України). В разі 

невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних 
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звільненому працівникові сум у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП України, 

при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація 

повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час 

затримки по день фактичного розрахунку. При наявності спору про розміри 

належних звільненому працівникові сум власник або уповноважений ним 

орган повинен сплатити зазначене в ч.1 ст. 117 КЗпП України 

відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника.    

Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір 

відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по 

суті спору; 

6) відшкодування моральної шкоди заподіяної працівнику (ст. 237-1 КЗпП 

України). Відшкодування власником або уповноваженим ним органом 

моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його 

законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних 

життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації 

свого життя. 

                Конституційні гарантії забезпечення прав громадян на працю 

викладені в багатьох статтях Конституції України
186

. Зокрема, в ст. 43 

Основного Закону зазначається, що кожен має право на працю, а це включає 

можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на 

яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення 

громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії 

та роду трудової діяльності тощо. Зазначені гарантії багато в чому 

збігаються з гарантіями, викладеними в ст. 5
1 

КЗпП України. У зазначеній 

статті проголошена гарантія правового захисту від необґрунтованої відмови 

у прийнятті на роботу. Розглянемо більш детальніше цю підставу для 

притягнення роботодавця до відповідальності. 

               Конституційні гарантії проти дискримінації (ст. 24 Основного 

Закону) відтворені в ст. 22 КЗпП України щодо заборони прямо або 

опосередковано обмежувати права або встановлювати прямі або непрямі 

переваги при укладанні трудового договору.  

Аналіз диспозиції ст. 22 КЗпП України дає підстави зробити висновок про 

наявність двох окремих складів правопорушень трудового законодавства 

при відмові у прийнятті на роботу. Перший склад вбачається у 

необґрунтованій відмові у прийнятті на роботу. Другий – це встановлення 

будь-якого прямого або непрямого обмеження прав чи встановлення прямих 

або непрямих переваг при укладанні, зміни та припинення трудового 

договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та 

національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 

переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, 

роду і характеру занять, місця проживання. 
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Незаконна відмова в прийнятті на роботу може бути оскаржена до суду. 

Пленум Верховного Суду України роз’яснив, що суди мають розглядати 

позови про укладання трудових договорів не тільки у випадках, коли 

власник зобов’язаний був укласти трудовий договір (наприклад, з молодими 

фахівцями, направленими у встановленому порядку на дане підприємство; 

працівниками, запрошеними на роботу в порядку переведення; виборними 

працівниками після закінчення терміну повноважень; працівниками, яким 

надане право поворотного прийняття на роботу; інвалідами і 

неповнолітніми, направленими на підприємство в рахунок броні; особами, 

які були звільнені у зв’язку із призовом на строкову військову або 

альтернативну (невійськову) службу, направленням на роботу за кордон, і 

повернулися після закінчення служби або роботи та ін.), а також у тих 

випадках, коли особа вважає, що їй було відмовлено в укладанні трудового 

договору всупереч гарантіям, передбаченим ст. 22 КЗпП України (п. 6 

Постанови ПВСУ № 9). 

              Незважаючи на відсутність нормативно визначеної майнової 

відповідальності роботодавця перед особою, якій необґрунтовано 

відмовлено у прийнятті на роботу, Верховний Суд України в 1998 р. 

роз’яснив застосування до цих відносин правил про оплату вимушеного 

прогулу незаконно звільненому працівникові(п. 6 постанови ПВСУ № 9). Не 

заперечуючи правову позицію Верховного Суду, все ж потрібно зазначити 

необхідність врегулювання на рівні кодексу питання відшкодування шкоди 

особам, яким незаконно відмовлено у прийнятті на роботу. В.С. Венедіктов 

справедливо зазначає, що за своєю юридичною природою керівні 

роз’яснення Пленуму Верховного Суду України не можуть містити 

положення, які слугують самостійною підставою виникнення трудових прав 

і обов’язків, оскільки вони не створюють нових правових норм
187

.  

Щодо матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, завдану майну 

працівника, слід зазначити, що в трудовому законодавстві не встановлено 

про це спеціальної норми. Відповідно до ст. 153 КЗпП України, на всіх 

підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі 

умови праці. До таких умов, серед іншого, належить створення на 

підприємствах, в установах, організаціях спеціальних місць, обладнаних для 

зберігання одягу та інших необхідних речей працівників. Незалежно від 

того, як організовано зберігання особистих речей працівників (обладнані 

спеціальні гардероби, кімнати зберігання речей тощо), роботодавець 

зобов’язаний забезпечити збереження цього майна. Невиконання 

зазначеного обов’язку, що призвело до псування, знищення або розкрадання 

особистих речей працівника під час роботи, тягне за собою обов’язок 

відшкодування заподіяної шкоди. 
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Відносини щодо відшкодування роботодавцем шкоди в разі ушкодження 

здоров’я  працівників (ст. 173 КЗпП України) у зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності»
188

 від 23.09.1999 № 1105-XIV та Закону 

України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності»
189

 від 22.02.2001 № 

2272-III, змінили свою галузеву належність і перейшли зі сфери трудового 

права до сфери права соціального забезпечення. 
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1. Поняття охорони праці  та державна політика в цій 

сфері. 
 

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю, а ст. 43 гарантує, що кожен 

має право на належні, безпечні і здорові умови праці. Використання 

праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я 

роботах забороняється. Безпосередньо реалізується зазначена 

конституційна норма в інституті трудового права «Охорона праці». 

Забезпечувати безпечні умови праці, необхідні для виконання 

роботи, передбачені законодавством про працю, є одним із основних 

обов’язків роботодавця. 

У вузькому значенні під охороною праці розуміється 

сукупність заходів щодо створення безпосередньо у процесі роботи 

нормальних і безпечних технічних і санітарно-гігієнічних умов для 

всіх працюючих. Саме це значення, а не широке (етимологічне), 

найбільш характерне при розгляді охорони праці як інституту 

трудового права. 

Охорона праці це система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів і 

засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності. 

У поняття охорони праці входять і всі заходи, що спеціально 

призначені для створення особливих полегшених умов праці для 

жінок і неповнолітніх, а також працівників зі зниженою 

працездатністю. Крім Закону України «Про охорону праці», правове 

регулювання охорони праці дістало відображення в нормах глав 

«Охорона праці», «Праця жінок», «Праця молоді» Кодексу законів 

про працю України, колективних договорах та інших нормативно-

правових актах. 

З охороною праці пов’язані також правові норми, що належать 

до інших галузей права України. Зокрема, це: 

- норми цивільного права, що встановлюють майнову 

відповідальність при ушкодженні здоров’я або смерті громадянина; 

- норми адміністративного права, що визначають 

адміністративну відповідальність і порядок притягнення до неї 

громадян органами охорони праці; 

- норми кримінального права, що встановлюють 

відповідальність при вчиненні злочинів у галузі охорони праці та 

техніки безпеки. 

Ці норми виступають гарантом щодо створення безпечних і 

здорових умов праці та забезпечення їх дотримання і виконання 
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всіма суб’єктами правовідносин. У них зосередженні санкції щодо 

відповідальності за порушення норм з охорони праці. 

Державна політика в галузі охорони праці ґрунтується на 

принципах: 

- пріоритету життя і здоров’я працівників щодо результатів 

виробничої діяльності; 

- повної відповідальності власника за створення безпечних і 

нешкідливих умов праці; 

- комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі 

національних програм з цих питань та з урахуванням інших 

напрямів економічної та соціальної політики, досягнень у галузі 

науки і техніки й охорони навколишнього середовища, соціального 

захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які 

потерпіли від нещасних випадків на виробництві та зазнали 

професійних захворювань; 

- встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх 

підприємств, незалежно від форми власності і видів їх діяльності; 

- використання економічних методів управління охороною 

праці; 

- проведення політики пільгового оподаткування, створенню 

безпечних і нешкідливих умов праці; 

- участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці; 

- здійснення навчання населення, професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 

- забезпечення координації діяльності державних органів, 

установ, організацій і громадських об єднань, що вирішують різні 

проблеми охорони здоров’я громадян, гігієни та безпеки праці, а 

також міжнародного співробітництва в галузі охорони праці, 

використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення 

умов і підвищення безпеки праці. 

Правове регулювання охорони праці охоплює розроблення і 

прийняття загальних норм охорони праці, правил техніки безпеки і 

виробничої санітарії; проведення профілактичних заходів, 

спрямованих на створення сприятливих умов праці, що запобігають 

виробничому травматизму і професійним захворюванням, створення 

сприятливих умов праці і забезпечення її охорони на діючих 

підприємствах у процесі виконання працівниками своїх трудових 

обов’язків; систематичне поліпшення і оздоровлення умов праці 

безпосередньо з участю самих трудових колективів; розробку 

додаткових заходів щодо охорони праці окремих категорій осіб – 

жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю тощо. 

Як система правових норм охорона праці формує інститут 

Особливої частини трудового права України. Основні норми цього 
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інституту зосереджені в таких нормативних актах, як Кодекс законів 

про працю України, Закон України «Про охорону праці», Основи 

законодавства України про охорону здоров я, спеціальні положення, 

правила, стандарти, інструкції щодо охорони праці тощо. 

За загальною класифікацією система норм з охорони праці 

поділяється: 

- залежно від умов праці – на норми нормального та 

спеціального характеру; 

- за сферою поширення – це норми права, що охоплюють всі 

підприємства, установи, організації на території України та всі 

категорії працівників; конкретні підприємства; визначене коло 

працівників. 

 

2. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки 

і виробничої санітарії 
 

Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи 

проходять на підприємстві інструктаж з питань охорони праці, 

надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних 

випадків, правил поведінки при виникненні аварії згідно з Типовим 

положенням, затвердженим наказом Державного комітету України 

по нагляду за охороною праці від 4 квітня 1994 р. № 30 із змінами і 

доповненнями, внесеними наказом від 23 квітня 1997 р. № 109. 

Навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці є 

складовою частиною системи управління охороною праці 

провадиться з усіма працівниками в процесі їх трудової діяльності. 

Перед перевіркою знань з охорони праці на підприємстві 

організовуються заняття, лекції, семінари та консультації. 

Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці 

оформляються протоколом. Особам, які при перевірці знань 

показали задовільні результати, видаються посвідчення. Допуск до 

роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань, 

забороняється. 

Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань з 

охорони праці на підприємстві покладається на його керівника, а в 

структурних підрозділах — на керівників цих підрозділів.  

За характером і часом проведення інструктажі з питань 

охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, 

позаплановий та цільовий. 

Вступний інструктаж з питань охорони праці провадиться з 

усіма працівниками, які щойно прийняті на постійну чи тимчасову 
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роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або 

посади. 

Вступний інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці , 

особа, на яку наказом по підприємству покладено ці обов’язки. 

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі 

проводить безпосередньо керівник робіт. Інструктажі завершуються 

перевіркою знань усним опитуванням за допомогою технічних 

засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних 

методів праці. Знання перевіряє особа яка проводила інструктаж. 

Про проведення всіх видів інструктажу, стажування та 

допуску до роботи особа, яка проводила інструктаж, робить запис до 

журналу. Журнали інструктажів повинні бути пронумеровані, 

прошнуровані і скріплені печаткою. 

Примірник інструкції з охорони праці повинен бути виданий 

працівникові за його професією або вивішений на його робочому 

місці. 

Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і 

періодично один раз на три роки проходять навчання і перевірку 

знань з питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних 

ситуацій на виробництві. 

На підприємствах виробничої сфери з числом працюючих 

понад 50 чоловік власник зобов'язаний створити службу охорони 

праці, діяльність якої регулюється Типовим положенням про службу 

охорони праці, затвердженим Державною службою гірничого 

нагляду та промислової безпеки України. При кількості працюючих 

менше 50 чоловік функції служби охорони праці можуть виконувати 

у порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. 

Ліквідація служби охорони праці допускається лише у разі 

ліквідації підприємства. 

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами прані 

також на роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у 

несприятливих умовах, працівникам видаються безплатно за 

встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші 

засоби індивідуального захисту. 

Норми спецодягу складені за виробничою ознакою і 

розраховані на застосування незалежно від профілю та відомчої 

належності підприємства.  

Спецодяг і спецвзуття є власністю підприємства. Тому 

власник або уповноважений ним орган зобов'язаний організувати їх 

комплектування та утримання. Видача замість спецодягу та 

спецвзуття матеріалу для їх виготовлення або грошових сум для їх 

придбання не дозволяється. У той же час власник або 

уповноважений ним орган повинен компенсувати працівникові 
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витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального 

захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих засобів 

порушено, і працівник був змушений придбати їх за власний кошт. 

Засоби індивідуального і колективного захисту видаються 

працівникам на час виконання тих робіт, для яких вони передбачені. 

Вони також можуть бути закріплені за певними робочими місцями і 

передаватись однією зміною іншій. У цих випадках спецодяг і 

засоби захисту видаються під відповідальність майстрів та інших 

осіб з адміністративно-технічного персоналу. Засобами захисту 

вважаються костюми ізолюючі, засоби захисту органів дихання, ніг, 

рук, голови, обличчя, очей, органів слуху, засоби захисту від падіння 

з висоти тощо. 

На роботах, пов'язаних із забрудненням тіла, видається мило в 

кількості 400 грамів на місяць.  

Медичними установами визначений докладний перелік 

токсичних речовин, для нейтралізації яких працюючі повинні 

вживати молоко. Молоко є продуктом профілактичного харчування, 

який підвищує опір організму негативним чинникам виробничого 

середовища, нормалізує деякі обмінні процеси і функції організму. 

Виходячи з визначеного переліку власник підприємства або 

уповноважений ним орган за погодженням з профспілковим 

комітетом затверджує перелік професій і робіт, при виконанні яких 

працівникам повинно видаватись молоко. 

Молоко видається робітникам і службовцям у дні, коли вони 

фактично виконують роботи з шкідливими умовами праці і зайняті 

на цих роботах не менше половини робочого дня (зміни). 

За робочу зміну, незалежно від її тривалості, працівники 

одержують по 0,5 літра молока. У виняткових випадках натуральне 

молоко за погодженням з медико-санітарною частиною або 

місцевою санітарно-епідеміологічною станцією може бути замінено 

рівною кількістю кефіру, простокваші, або мацоні. 

На роботах, пов'язаних з впливом свинцю, видавати молоко не 

рекомендується, оскільки воно містить кальцій, що легко 

засвоюється. Надмірне введення в організм кальцію викликає 

негативну реакцію при свинцевій інтоксикації. Тому при роботі з 

свинцем і його сполуками замість 0,5 літра молока повинно 

видаватись 8-10 грамів пектину у вигляді мармеладу або 

концентрату пектину з чаєм, або 250-300 грамів концентрованих 

соків. 

На роботах з особливо шкідливими умовами праці 

працівникам видається лікувально-профілактичне харчування. 

Перелік професій і посад, робота на яких дає право на безоплатне 

лікувально-профілактичне харчування, а також раціони і правила 
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видачі цього харчування затверджуються в централізованому 

порядку.  

Лікувально-профілактичне харчування видається у вигляді 

гарячих сніданків перед початком роботи. Працівники 

забезпечуються гарячими сніданками тільки під час роботи саме на 

особливо шкідливих роботах. 

В гарячих цехах, на підземних роботах працівникам повинен 

бути забезпечений особливий питний режим. Фізичні навантаження 

при роботах з високою температурою викликають активне потіння 

організму. Стає нестабільним артеріальний тиск, частішає пульс, 

знижується працездатність. 

Цехи і виробничі ділянки, де організується постачання 

газованою підсоленою водою, визначаються органами санітарного 

нагляду за погодженням з власником або уповноваженим ним 

органом. 

З рахуванням викладеного вище можна зробити наступні 

висновки: 

Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи 

проходять на підприємстві інструктаж з питань охорони праці, 

надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних 

випадків, правил поведінки при виникненні аварії 

Навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці є 

складовою частиною системи управління охороною праці 

провадиться з усіма працівниками в процесі їх трудової діяльності. 

За характером і часом проведення інструктажі з питань 

охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, 

позаплановий та цільовий. 

 

3.  Розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій. 
 

У випадку травмування працівників, професійних 

захворювань або аварій на виробництві власник або уповноважений 

ним орган повинен провести розслідування. Порядок проведення 

розслідування, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2011 р. № 1232. 

Дія цього Порядку поширюється на:  

1) власників підприємств або уповноважені ними органи;  

2) працівників, у тому числі іноземців та осіб без 

громадянства, які відповідно до законодавства уклали з 
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роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично допущені 

до роботи роботодавцем;  

3) фізичних осіб - підприємців;  

4) членів фермерського господарства, членів особистого 

селянського господарства, осіб, що працюють за договором, 

укладеним відповідно до законодавства. 

Дія цього Порядку також поширюється на працівників 

дипломатичної служби під час роботи у закордонній дипломатичній 

установі України та осіб, які відповідно до законодавства про працю 

працюють за трудовим договором (контрактом) у військових 

частинах (підрозділах) або на підприємствах, в установах та 

організаціях, що належать до сфери управління Міноборони, МВС, 

Держспецтрансслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 

Адміністрації Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС, 

Держспецзв'язку. 

Дія цього Порядку не поширюється на:  

1) осіб рядового і начальницького складу органів та 

підрозділів Держспецзв'язку;  

2) військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки, 

Збройних Сил, Управління державної охорони, СБУ, 

Держспецтрансслужби;  

3) осіб рядового і начальницького складу  органів  

внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ, курсантів 

(слухачів) навчальних закладів МВС;  

4) осіб, що утримуються в установах  виконання покарань та 

слідчих ізоляторах;  

5) осіб рядового і начальницького складу Державної 

кримінально-виконавчої служби;  

6) осіб рядового і начальницького складу органів та 

підрозділів цивільного захисту ДСНС;  

7) військовослужбовців Адміністрації 

Держприкордонслужби та її регіональних управлінь, Морської 

охорони, органів охорони державного кордону, розвідувального 

органу Адміністрації Держприкордонслужби, навчальних закладів, 

науково-дослідних установ та органів забезпечення 

Держприкордонслужби  у період проходження ними військової 

служби. 

Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного 

випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на 

працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що 

сталися у процесі виконання  ним трудових обов'язків, внаслідок 

яких зафіксовано шкоду здоров'ю, зокрема від одержання 

поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, 
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гострого професійного захворювання і гострого професійного та 

інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, 

обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним 

струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання 

інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха 

(землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з 

представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до 

втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше 

або до  необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не 

менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті 

працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків. 

Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, 

який його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні 

негайно повідомити керівника робіт, який безпосередньо здійснює 

контроль за станом охорони  праці на робочому місці, чи іншу 

уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання 

необхідної допомоги потерпілому.  

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний 

випадок зобов'язаний:  

1) протягом однієї години передати з використанням засобів 

зв'язку та протягом доби  на  паперовому носії повідомлення про 

нещасний випадок:  

Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався 

нещасний випадок;  

-керівникові первинної організації профспілки незалежно від 

членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві 

кількох профспілок - керівникові профспілки, членом якої є 

потерпілий, а у разі відсутності профспілки - уповноваженій 

найманими працівниками особі з питань охорони праці);  

-керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо 

потерпілий є працівником іншого підприємства;  

-органові державного пожежного нагляду за 

місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного 

випадку внаслідок пожежі;  

-закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який 

здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у 

разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);  

2) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три 

особи та організувати проведення розслідування.  

Роботодавець зобов'язаний створити належні умови для 

роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв'язку, 

оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), 

компенсувати витрати, пов'язані з її діяльністю, а також залучених 
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до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з 

метою своєчасного і об'єктивного проведення розслідування 

нещасного випадку.  

До складу комісії входять керівник (спеціаліст) служби 

охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено 

виконання функцій з охорони праці (голова комісії), представник 

Фонду за місцезнаходженням підприємства, представник первинної 

профспілки (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок - 

представник профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі 

відсутності профспілки - уповноважена найманими працівниками 

особа з питань охорони праці), а також представник підприємства, 

інші особи.  

Якщо потерпілий є працівником іншого підприємства, до 

складу комісії входять також представники такого підприємства та 

первинної організації профспілки, а у разі відсутності на 

підприємстві профспілки - уповноважена найманими  працівниками 

особа з питань охорони праці.  

До складу комісії не може входити безпосередній керівник 

робіт. 

Комісія зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту 

її утворення:  

- обстежити місце настання нещасного випадку, одержати 

письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб - 

свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;  

- визначити відповідність умов праці та її  безпеки вимогам 

законодавства про охорону праці;  

- з'ясувати обставини і причини настання нещасного 

випадку;  

- вивчити первинну медичну документацію (журнал 

реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного 

закладу, звернення потерпілого до медичного пункту або  медико-

санітарної частини підприємства, амбулаторну картку та історію  

хвороби потерпілого, документацію відділу кадрів, відділу (служби) 

охорони праці тощо);  

- визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з 

виробництвом;  

- установити осіб, які допустили порушення вимог 

законодавства про охорону праці, а також розробити план заходів 

щодо запобігання подібним нещасним випадкам;  

- скласти у п'яти примірниках акт проведення розслідування 

нещасного випадку за формою Н-5 згідно з додатком 3 та акт про 

нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 

згідно з додатком 4 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, 
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що пов'язаний з виробництвом) і передати їх роботодавцеві для 

затвердження;  

- скласти у разі виявлення гострого професійного 

захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом, крім актів за 

формою Н-5 і Н-1, у шістьох примірниках картку обліку 

професійного захворювання (отруєння) за формою  П-5 (далі - 

картка за формою П-5) згідно з додатком 5.  

Акти за формою Н-5 і Н-1  підписуються головою та всіма 

членами комісії. У разі незгоди із змістом акта член комісії підписує 

його з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає 

письмово і додає до акта за формою Н-5 як його невід'ємну частину.  

У разі виникнення потреби у проведенні лабораторних 

досліджень, експертизи,  випробувань для встановлення обставин і 

причин настання нещасного випадку строк розслідування може бути 

продовжений за письмовим погодженням з територіальним органом 

Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства.  

У разі отримання письмового погодження роботодавець 

приймає рішення про продовження строку проведення 

розслідування.  

У разі коли нещасний випадок визнаний комісією таким, що 

не пов'язаний з виробництвом, складається акт за формою Н-5.   

Нещасний випадок, про який своєчасно не повідомлено 

керівника підприємства чи роботодавця потерпілого або внаслідок 

якого втрата працездатності настала не одразу, розслідується і 

береться на облік згідно з цим Порядком протягом місяця після 

надходження заяви потерпілого чи уповноваженої ним особи, яка 

представляє його інтереси (незалежно від строку настання 

нещасного випадку).  

У разі реорганізації підприємства, на якому стався такий 

нещасний випадок, розслідування проводиться його 

правонаступником, а у разі  ліквідації підприємства встановлення 

факту настання нещасного випадку розглядається у судовому 

порядку.  

Якщо факт настання нещасного випадку встановлено  

рішенням суду, розслідування організовує територіальний орган 

Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку та 

утворює комісію у складі не менш як чотири особи.  

У разі встановленн факту виявлення гострого професійного 

захворювання  (отруєння) до складу комісії також входить 

представник закладу державної санітарно-епідеміологічної служби 

за місцем настання нещасного випадку.  

Облік таких нещасних випадків ведеться місцевими 

держадміністраціями за місцезнаходженням підприємства.  
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Контроль за своєчасністю та об'єктивністю проведення 

розслідування нещасних випадків, підготовкою матеріалів 

розслідування, веденням обліку нещасних випадків, вжиттям заходів 

до усунення причин нещасних випадків здійснюють органи 

державного управління, органи державного нагляду за охороною 

праці, виконавча дирекція Фонду та її робочі органи відповідно до 

компетенції.  

Громадський контроль здійснюють профспілки через свої 

виборні органи і представників, а також уповноважені найманими 

працівниками особи з питань охорони праці у разі відсутності на 

підприємстві профспілки.  

Зазначені органи та особи мають право вимагати відповідно 

до компетенції від роботодавця проведення повторного 

(додаткового) розслідування  нещасного  випадку, затвердження чи 

перегляду затвердженого акта за формою Н-5 або Н-1, визнання 

нещасного випадку таким, що пов'язаний з виробництвом, і 

складення акта за формою Н-1 у разі, коли виявлено порушення 

вимог.  

Спеціальне розслідування нещасних випадків 

Спеціальному розслідуванню підлягають:  

- нещасні випадки із смертельними наслідками;  

- групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і 

більше працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих 

ними травм;  

- випадки смерті працівників на підприємстві;  

- випадки зникнення працівників під час виконання трудових 

(посадових) обов'язків;  

- нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому 

числі з можливою інвалідністю потерпілого.  

4. Охорона праці окремих категорій працівників 

 

Держава намагається не допускати застосування праці жінок 

на важких роботах і на роботах із шкідливими і небезпечними 

умовами праці. 

Не дозволяється використання праці жінок на підземних 

роботах і гірничодобувній промисловості та на будівництві 

підземних споруд, за винятком жінок, які займають керівні пости і 

не виконують фізичної роботи; жінок, які зайняті санітарним та 

побутовим обслуговуванням; жінок, які проходять курс навчання та 

допущені до стажування у підземних частинах стажування; жінок, 

які повинні спускатися час від часу у під землю.  
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Забороняється також залучення жінок до підіймання і 

переміщення важких речей. Граничні норми підіймання і 

переміщення важких речей жінками затверджені наказом Міністер-

ства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 р. № 241. 

Гранично допустима вага вантажу, що може підійматися при 

чергуванні з іншою роботою, при цьому підкреслено — до двох 

разів на годину, — становить 10 кг. Гранично допустима вага 

вантажу при підійманні і переміщенні постійно протягом робочої 

зміні не повинна перевищувати 7 кг. Сумарна вага вантажу, який 

переміщується постійно протягом робочої зміни, не повинна 

перевищувати з робочої поверхні — 350 кг, з підлоги—175 кг. 

Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень конвеєра, стола, 

верстата тощо. 

Відповідно до ст. 178 КЗпП вагітним жінкам відповідно до 

медичного висновку знижуються норми виробітку, норми 

обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою 

і виключає вплив несприятливих виробничих чинників, із 

збереженням середнього заробітку за попередньою роботою. 

При підшуканні легшої роботи вагітна жінка вивільняється від 

роботи з несприятливими виробничими чинниками із збереженням 

середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за 

рахунок підприємства. 

Жінки при народженні дитини і до набуття нею віку трьох 

РОКІВ, у разі неможливості виконання попередньої роботи, 

переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за 

попередньою роботою. 

 

Охорона праці неповнолітніх 

 

Для прийняття на роботу молоді місцеві органи державної 

виконавчої влади визначають у межах, встановлених Законом 

України від 11 серпня 2013р. «Про зайнятість населення», квоту 

(броню) робочих місць. Ці місця використовуються для направлення 

на виробництво осіб, які закінчили загальноосвітні школи, 

професійні навчально-виховні заклади, а також інших осіб молодше 

вісімнадцяти років. Районні, місцеві Ради народних депутатів 

затверджують плани влаштування на роботу молоді, яка закінчує 

загальноосвітні школи, і забезпечують їх виконання всіма 

підприємствами. 

На кожному підприємстві повинен вестись облік працівників, 

які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх 

народження. 
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Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу 

лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до 

досягнення 21 року, щорічно підлягають обов'язковому медичному 

оглядові. При встановленні факту, що робота негативно впливає на 

здоров'я неповнолітнього, він негайно звільняється з цієї роботи і 

переводиться на більш легку роботу. При переведенні неповнолітніх 

на підставі медичного висновку на більш легку, але 

нежчеоплачувану роботу, за неповнолітнім протягом двох тижнів 

зберігається попередній заробіток (ч. 1 ст. 114 КЗпП). 

Праця молоді віком до вісімнадцяти років на важких роботах і 

на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на 

підземних роботах заборонена. Не допускається також залучення 

неповнолітніх до підіймання і переміщення важких речей. 

Перелік важких робіт із шкідливими і небезпечними умовами 

праці, на які не можуть допускатись особи молодше вісімнадцяти 

років, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 31 березня 1994 р. № 46. 

При проходженні виробничої практики і виробничого 

навчання особи, які не досягли вісімнадцятирічного віку та 

навчаються у професійних навчально-виховних закладах, можуть 

перебувати на виробництві по професіях і на роботах, вказаних У 

Переліку, не більше як чотири години на день за умови суворого 

дотримання у цих виробництвах і на роботах чинних правил і норм з 

охорони праці. 

Забороняється з мотивів виховання приймати осіб, що не 

досягли вісімнадцяти років, на роботи, пов'язані з виробництвом, 

зберіганням і торгівлею спиртними напоями. 

Забороняється залучати осіб молодше вісімнадцяти років До 

підіймання і переміщення важких речей, маса яких перевищує 

граничні норми. Перенесення і пересування важких речей  

неповнолітніми як чоловічої, так і жіночої статі в межах  норм 

допускається лише у тих випадках, коли це пов’язано виконанням 

ними постійної роботи і займає не більш1/3 їх робочого часу. 

Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти 

років до нічних, надурочних робіт і до роботи у вихідні дні. 

Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, 

крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою 

районної (міської) комісії в справах неповнолітніх. При цьому у 

визначених випадках звільнення може бути проведено у виняткових 

випадках і з працевлаштуванням. 

Забороняється залучати неповнолітніх осіб до нічних і 

надурочних робіт і до роботи у вихідні дні. Така заборона є 
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важливою гарантією дотримання скороченої тривалості робочого 

часу, встановленої для цієї категорії працюючих, і надає можливість 

неповнолітнім використовувати вільний час для відпочинку, 

(фізичного розвитку, підвищення загального освітнього і 

культурного рівня. 

Особам віком до вісімнадцяти років щорічна основна 

відпустка надається тривалістю 31 календарний день. Ця відпустка 

повинна надаватись у натурі і заміна її грошовою компенсацією. не 

допускається. Відпустка надається на бажання працівника в зручний 

для нього час. 

 

5. Державний нагляд і контроль за дотриманням 

законодавства про працю та охорони праці. 

 

Державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства 

про працю та охорони праці – це діяльність уповноважених 

державою органів та осіб по перевірці дотримання законодавства 

про працю на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм 

власності, які не перебувають в їхньому підпорядкуванні, без 

втручання в їх внутрішню господарську діяльність. 

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю 

здійснюють уповноважені органи, які не залежать у своїй діяльності 

від власника або уповноваженого ним органу. 

Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за 

додержанням законодавства про працю на підприємствах, в 

установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному 

підпорядкуванні, крім органів доходів і зборів, які мають право з 

метою перевірки дотримання податкового законодавства 

здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, в установах і 

організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування. 

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням 

законів про працю здійснюється Генеральним прокурором України і 

підпорядкованими йому прокурорами. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про 

працю здійснюють професійні спілки та їх об'єднання. 

Державний нагляд за додержанням законодавчих актів про 

охорону праці здійснюють: 

- Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 

України; 

- Державна інспекція ядерного регулювання України; 

- Державна інспекція техногенної безпеки; 

- Державну санітарно-епідеміологічну службу України. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T369400.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T369400.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125462.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125462.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T369400.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102275.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102275.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102275.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102275.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130406.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130406.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102275.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102275.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102275.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T369400.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T369400.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T369400.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012343.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012343.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T991045.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012343.html
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Держгірпромнагляд України входить до системи органів 

виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики з 

промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, 

охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного 

поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення. 

Основними завданнями Держгірпромнагляду України є: 

- організація та здійснення державного нагляду (контролю) за 

додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань:  

- промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення 

робіт юридичними  та фізичними особами, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю;  

- безпеки робіт у сфері  поводження з вибуховими матеріалами 

промислового призначення;  

- трубопровідного транспорту, функціонування ринку 

природного газу та діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної 

небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами. 

Держгірпромнагляду України здійснює у визначеному 

порядку державний нагляд (контроль) за додержанням 

законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, 

промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з 

вибуховими матеріалами промислового призначення юридичними та 

фізичними особами, які відповідно до законодавства 

використовують найману працю, у тому числі з питань:  

- будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів 

підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів і 

виробництв;  

- застосування технологій, технологічних процесів, машин, 

механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів 

виробництва;  

- забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими  засобами  індивідуального та колективного 

захисту;  

- виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, 

налагодження, випробування і безпечної експлуатації машин, 

механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів 

виробництва;  

- облаштування системами автоматичного контролю і 

управління технологічними процесами та станом виробничого 

середовища. 

Згідно Положення про Державну інспекцію ядерного 

регулювання України, затвердженого Указом Президента України 

від 06.04.2011 № 403/2011, Держатомрегулювання України 

відповідно до покладених на неї завдань: 
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- затверджує порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб, 

які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку, суб'єктів діяльності у 

сфері використання ядерної енергії, яка підлягає державному 

регулюванню, перевіряє, бере участь та контролює перевірку знань з 

ядерної та радіаційної безпеки у зазначеного персоналу і посадових 

осіб; 

- здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства, умов 

виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і 

стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту 

ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, 

інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю 

ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання; 

- застосовує в межах своїх повноважень примусові заходи до 

юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними законодавства, 

умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил і 

стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту 

ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, 

інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю 

ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання; 

- здійснює контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних 

відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами 

ліцензії строк. 

Державна інспекція техногенної безпеки України 

(Держтехногенбезпеки України) є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України. 

Держтехногенбезпеки України входить до системи органів 

виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у 

сферах пожежної і техногенної безпеки, здійснення державного 

нагляду (контролю) у цих сферах, а також щодо контролю за станом 

цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру і діяльності аварійно-

рятувальних служб. 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України 

(Держсанепідслужба України) є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України. 

Держсанепідслужба України входить до системи органів виконавчої 

влади у галузі охорони здоров'я та утворюється для забезпечення 

реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення. 

 



 218 

 

 

 

 

 

ТЕМА № 15. 

ТРУДОВІ СПОРИ 

 

ПЛАН 

 

1. Поняття, предмет та класифікація трудових спорів. 

2. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. 

3. Поняття та види колективних трудових спорів. 

4. Порядок розгляду колективних трудових спорів примирними 

органами. 

5. Участь Національної служби посередництва і примирення у 

вирішенні колективних трудових спорів. 

6. Правове регулювання проведення страйків. 

 

 

1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ 

 

Найважливішою характеристикою ступеня соціальної стабільності в 

державі є соціальна напруженість, котру можна порівняти з барометром, 

стрілка якого коливається в діапазоні «соціальний порядок - соціальна 

дезорганізація». Типовим для суспільства, що трансформується, є 

посилення нестабільності, зростання соціальної напруженості, яка за певних 

умов, сягнувши критичної межі у своєму розвитку, здатна перетворитися на 

спір у найгострішому аспекті. 

Соціальна напруженість постає в направленнях на ненасильницькі, не 

заперечуючі закон форми соціального протесту (звернення до засобів 

масової інформації, збір підписів, санкціоновані мітинги, загроза страйком, 

звернення до органів влади з певними вимогами, пікетування державних 

установ), а також нелегітимні, а саме: бойкот (відмова виконувати окремі 



 219 

різновиди робіт або розпорядження керівництва), несанкціоновані 

страйки
190

. 

 У навчальній літературі з трудового права трудові спори 

розглядаються як розбіжності між працівниками і роботодавцем
191

.  

Стаття 224 КЗпП України, зокрема, передбачає, що трудовий спір 

підлягає розгляду в комісії по трудових спорах, якщо працівник самостійно 

або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не 

врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або 

уповноваженим ним органом. 

За умов ринкової економіки відносини між роботодавцем і найманими 

працівниками із самого початку місять у собі конфлікт. Причина полягає в 

тому, що основною метою роботодавця (власника або уповноваженого ним 

органу) є, зазвичай, одержання максимального прибутку в результаті 

виробничої діяльності підприємства. Основний же інтерес трудової 

діяльності найманих працівників – одержання достатніх коштів для 

існування собі й своїй родині без надмірного стомлення та іншої шкоди 

власному здоров’ю. На практиці нерідко цілі роботодавця реалізуються за 

рахунок обмеження інтересів і прав працівників, оскільки обмеження 

продукту припускає зниження собівартості продукції, а це може досягатися 

й через зниження витрат на найману працю, яка використовується. 

Отже, виникнення за певних обставин розбіжностей між сторонами 

трудових правовідносин – працівником і роботодавцем – об’єктивно 

обумовлене й випливає з правової природи трудових правовідносин. 

Серед учених-правознавців немає єдності поглядів стосовно поняття 

трудових спорів. Так, Л. В. Беззубко вважає, що трудовий к

конфлікт у сфері трудових правовідносин, який виникає в ставленні до 

засобів життєзабезпечення, рівня заробітної плати, використання 

професійного й інтелектуального потенціалу, різних елементів і факторів 

трудового процесу, рівня цін на різні матеріальні блага
192

. Це визначення 

лише встановлює предмет трудових спорів і має узагальнювальний 

характер. 

допомогою взаємних переговорів розбіжності між суб’єктами трудових 

правовідносин, що виникають із приводу застосування трудового 

                                                        
190 Колос М. Конфлікти: теорія і практика / М. Колос // Бюлетень 
Національної служби посередництва і примирення. – № 8. – 2003. – С. 39-43. 
191 Див., наприклад: Прокопенко В.І. Трудове право України: Підручник. – 
Харків, 1998. – С. 447; Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова. – 
М., 1999. – С. 431. 
192 Беззубко Л. В. Социально-трудовые конфликты в Донецкой области: 
опыт отраслевого исследования :монографія / Л. В. Беззубко, В. М. Лобас, О. 
Н. Шушпанников – Донецк : ДонНУ – ДонГАСА, 2003. – С.4. 
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законодавства або встановлення чи зміни умов праці
193

. У цьому визначенні 

немає розмежування трудових спорів і трудових конфліктів, а акцент 

робиться на відсутності досягнення домовленості між суб’єктами трудових 

правовідносин, що, безумовно, є ознакою трудових спорів та трудових 

конфліктів. 

О. В. Смирнов дає таке загальне розуміння поняття: «трудовими 

спорами є розбіжності між працівником (працівниками) і роботодавцем 

(адміністрацією), не врегульовані через безпосередні переговори сторін або 

за участю профспілки з питань установлення або зміни умов праці та їх 

застосування
194

. 

Такі ж спори існують у європейських державах. Так, у Голландії 

класифікація трудових конфліктів на права й інтереси спорів залежить від 

того, чи трудові спори виникають з наявного правового положення, 

визначеного в законі, чи в колективних договорах. Якщо трудові спори не 

мають такої правової підстави, тоді вони розглядаються як спори про 

інтереси, які також характеризуються як суспільні та економічні спори. 

У багатьох Європейських державах, таких як Данія, Нідерланди, 

Німеччина, Португалія, Франція, законодавство не містить визначення 

колективного трудового спору й не дає розмежування спору на 

індивідуальні та колективні. Велике значення має попереднє оцінювання 

того, як можна розв’язати цей конфлікт (за допомогою правосуддя чи 

примирення), а вже потім з’ясовується, який це конфлікт - індивідуальний 

чи колективний. 

Досить цікавою є практика вирішення спору у Швейцарії, де всі 

конфлікти розвʼязуються за 

допомогою переговорів, а якщо згоди не досягнуто, кожна зі сторін 

може передати конфлікт на розгляд суду. З огляду на це, у законодавстві 

Швейцарії немає розподілу спорів на два види, а також не дається їх 

визначення
195

. 

Отже, можна вважати, що трудовий спір – це одна з форм існування 

розбіжностей між суб’єктами трудових правовідносин. 

Порядок вирішення розбіжностей між сторонами законодавством не 

врегульований. КЗпП України визначає лише, що це відбувається шляхом 

безпосередніх або з участю профкому переговорів. Закон «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» встановив, 

щоправда, спеціальний порядок формування вимог найманих працівників і 

строки їх розгляду роботодавцем. 

                                                        
193 Трудове право України: Академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. 
вищ. навч. закл. / [П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та ін.] – К. : Вид. 
дім «ІнЮре», 2003. – С.35. 
194

 Трудовое право / под ред. О. В. Смирнова. – М. : Проспект, 1997. – С.28. 
195 Міжнародний досвід вирішення колективних трудових спорів / 
[упорядкув. С. П. Савчук]. – К. : Основа, 2003. – С. 243. 
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Законодавство забезпечує регулювання вирішення самого трудового 

спору, який виникає після того, як розбіжності між сторонами не вдалося 

владнати шляхом переговорів. 

Такі правила однаковою мірою стосуються як колективних трудових 

спорів, коли законодавством передбачається порядок їх вирішення за 

допомогою примирних процедур з моменту виникнення, так і 

індивідуальних трудових спорів, які виникають після звернення працівника 

до юрисдикційного органу (у комісію по трудових спорах чи до суду) з 

заявою про вирішення трудового спору. З цього моменту розбіжності між 

сторонами переростають у трудовий спір і будуть розглядатися за тими 

правилами, які визначені відповідними нормативними актами. 

Кодекс законів про працю України визначає, що сторонами 

індивідуального трудового спору можуть бути лише працівник і 

роботодавець. 

Натомість Закон України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» називає сторонами колективного трудового 

спору найманих працівників, окремі категорії найманих працівників, 

об’єднання найманих працівників, профспілки або об’єднання профспілок і 

роботодавців. 

Працівник – як сторона спору – може особисто брати участь у 

засіданні органу, що вирішує спір за його заявою, або уповноважити інших 

осіб представляти свої інтереси. Стаття 226 КЗпП України встановлює, що 

за бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступати 

представник профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, 

в тому числі адвокат. Аналогічно і роботодавець, може самостійно брати 

участь у процесі розгляду трудового спору або доручити представляти свої 

інтереси іншій уповноваженій особі. 

Важливим є визначення предмета трудових спорів. Вважається, що 

вони виникають з приводу застосування трудового законодавства або з 

приводу встановлення умов праці. Переважно предметом індивідуального 

трудового спору є застосування законодавства України про працю при 

виникненні, існуванні та припиненні трудових правовідносин.  

Отже, трудовими спорами вважаються неврегульовані при взаємних 

переговорах розбіжності між суб’єктами трудових правовідносин, які 

виникають з приводу застосування трудового законодавства або 

встановлення чи зміни умов праці. 

Трудові спори можна класифікувати на окремі види за різними 

критеріями. Найбільш поширеним вважається їх поділ з огляду на предмет, 

сторони, характер та за їх підвідомчістю. 

За предметом трудові спори можна класифікувати на спори про 

застосування законодавства про працю і спори про встановлення чи зміну 

умов праці. 
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До спорів з приводу застосування законодавства про працю віднесено 

спори про відмову у прийнятті на роботу, про поновлення на роботі, про 

порушення інших трудових прав працівників, передбачених законодавством 

(право на відпочинок, право на оплату праці, на її охорону тощо). До цього 

виду віднесено також спори з приводу притягнення працівника до 

матеріальної чи дисциплінарної відповідальності, а також спори з приводу 

виконання умов трудового договору, колективного договору і угод. 

До другого виду належать спори з приводу встановлення чи зміни 

індивідуальних, колективних умов праці, а також укладення колективного 

договору чи угод. Переважно це спори, які вирішуються згідно з Законом 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)». 

За сторонами трудові спори поділяються на індивідуальні та 

колективні. Сторонами індивідуального трудового спору є, зрозуміло, 

роботодавець і окремий працівник. А у колективному трудовому спорі 

залежно від його рівня сторонами можуть бути наймані працівники 

підприємства, об’єднання найманих працівників, профспілки, об’єднання 

профспілок, інші уповноважені найманими працівниками органи з однієї 

сторони, і роботодавець, об’єднання роботодавців або їхні уповноважені 

представники – з другої сторони. 

За характером спорів виділяють трудові спори позовного і не-

позовного характеру. 

Спори про застосування законодавства про працю – це, як правило, 

спори позовного характеру. Вони виникають з приводу відновлення 

порушеного права або законного інтересу. Така категорія спорів 

розглядається на підставі позову зацікавленої сторони (працівника) 

відповідними юрисдикційними органами. До спорів позовного характеру 

належать передусім індивідуальні трудові спори. 

Спори про встановлення умов праці відносяться до спорів не-

позовного характеру, оскільки тут йдеться не про відновлення порушеного 

права або законного інтересу, а про встановлення нового права. У цьому 

випадку трудовий спір розглядається не юрисдикційним органом, а самими 

сторонами або за допомогою примирних органів, завданням яких є не 

винесення рішення по суті спору, а сприяння сторонам у його вирішенні. На 

відміну від юрисдикційних органів, які утворюються державою, примирні 

органи створюються за домовленістю між самими сторонами спору. 

Класифікація трудових спорів на позовні і непозовні має важливе 

значення для визначення їх підвідомчості. Кожній групі відповідає певний 

порядок їх розгляду і орган, який повноважний вирішувати цей спір. 

Підвідомчість – це визначена законодавством компетенція 

відповідних органів щодо розгляду і вирішення трудових спорів. 

Підвідомчість визначається видом трудового спору за сторонами і за 

предметом, а також з огляду на відносини, з яких випливає спір. 
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За ознакою підвідомчості можна виділити три види спорів позовного 

характеру: 

1. Спори, які розглядаються в загальному порядку. Такий порядок 

передбачає вирішення індивідуального трудового спору в комісії по 

трудових спорах (КТС) і в місцевому суді. Якщо рішення КТС задовольнить 

сторони і вони його не оскаржать у судовому порядку, то спір на цьому і 

завершується. Якщо ж одна із сторін спору вважатиме рішення КТС 

незаконним і оскаржить його до суду, то розгляд трудового спору буде 

продовжено у судовому порядку. 

2. Трудові спори, що розглядаються лише у судовому порядку. Стаття 

232 КЗпП України визначає категорії спорів, які підвідомчі судам і не 

підлягають попередньому розгляду в КТС. Зокрема, безпосередньо у 

місцевих судах розглядаються трудові спори за заявами: 

1) працівників підприємств, установ, організацій, де КТС не 

обираються; 

2) працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав 

припинення трудового договору, зміну дати і формулювання причини 

звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання 

нижчеоплачуваної роботи; 

3) керівника підприємства (філіалу, представництва, відділення та 

іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера 

підприємства, його заступників, а також службових осіб митних органів, 

державних податкових органів, яким присвоєно персональні звання, 

службових осіб державної контрольно-ревізійної служби та органів 

державного контролю за цінами; керівних працівників, які обираються, 

затверджуються або призначаються на посади державними органами 

місцевого самоврядування з питань звільнення, зміни дати і формулювання 

причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного 

прогулу і накладення дисциплінарних стягнень; 

4) власника або уповноваженого ним органу про відшкодування 

працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, 

організації; 

5) працівників у питанні застосування законодавства про працю, яке 

відповідно до чинного законодавства попередньо було вирішено власником 

або уповноваженим ним органом і профспілковим органом підприємства, 

установи, організації (підрозділу) в межах наданих їм прав. 

Безпосередньо у судах розглядаються також спори про відмову у 

прийнятті на роботу: 

1) працівників, запрошених на роботу у порядку переведення з іншого 

підприємства, установи, організації; 

2) молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і у 

встановленому порядку направлені на роботу на дане підприємство, в 

установу, організацію; 
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3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або 

дитину-інваліда, а одиноких матерів – при наявності дитини віком до 14 

років; 

4) виборних працівників після закінчення строку повноважень; 

5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу; 

6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган 

відповідно до чинного законодавства зобов’язаний укласти трудовий 

договір. 

Разом з тим ст. 124 Конституції України, встановила, що судам 

підвідомчі всі спори про захист прав і свобод громадян. Суд не вправі 

відмовити особі у прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї підстави, 

що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому 

порядку
196

. Тому за бажанням позивача будь-який трудовий спір може 

розглядатися в судовому порядку без звернення до КТС. 

У судовому порядку згідно зі ст. 25 Закону «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» розглядаються також спори у 

випадках, коли законами України забороняється проведення страйку. 

3. Трудові спори, що розглядаються в особливому порядку. Цей 

порядок передбачає вирішення трудових спорів окремих категорій 

працівників або в порядку підлеглості, або в іншому порядку, 

передбаченому законодавством. Це, зокрема,’ стосується спорів суддів, 

прокурорсько-слідчих працівників, державних службовців, членів виборних 

органів громадських організацій. 

Необхідно зазначити, що особливий порядок розгляду трудових 

спорів не виключає можливості їх судового розгляду. Про це, зокрема, 

наголошується у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про 

застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 

листопада 1996 р. №9. 

Трудовими спорами непозовного характеру можуть вважатися: 

1) колективні трудові спори, що розглядаються за загальним правилом 

примирними комісіями і трудовим арбітражем із залученням незалежних 

посередників. І зрештою, якщо не вдається вирішити спір у такий спосіб, то 

сторони вдаються до оголошення страйку; 

2) трудові спори, які розглядаються примирними органами, а у 

випадку їх невирішення, передаються до суду. До таких спорів даного виду 

відносяться колективні трудові спори, стосовно яких страйк забороняється. 

Розгляд питання про трудові спори буде неповним, якщо не з’ясувати 

причини їх виникнення. Вони можуть бути як об’єктивного, так і 

суб’єктивного характеру. 

                                                        
196 «Про застосування Конституції України при здійсненні 

правосуддя». Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 
1996 p. №9 // Юридичний вісник України. – 1996. – №48. 
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До об’єктивних причин, що породжують трудові спори можна 

віднести обставини організаційного плану. Це передусім недостатній рівень 

організації праці, низький ступінь забезпечення захисту трудових прав і 

законних інтересів працівників. Об’єктивними причинами є також причини 

соціально-економічного характеру. Зокрема, такими можна назвати 

фінансові труднощі підприємств, які не дозволяють своєчасно виплачувати 

заробітну плату, надавати працівникам передбачені законодавством або 

колективним договором пільги, у тому числі на соціально-побутове 

обслуговування та на охорону праці. 

У навчальній літературі виділяють також причини юридичного 

характеру, до яких відносять суперечності у законодавстві про працю. Вони 

пов’язані з реформуванням трудового законодавства щодо умов ринкової 

економіки. Причинами суб’єктивного характеру, які породжують 

виникнення трудових спорів називають: 

1) порушення законодавства про працю роботодавцями, що в свою 

чергу призводить до порушення суб’єктивних трудових прав працівників. В 

основному це зумовлено або незнанням законодавства, або свідомим його 

порушенням з економічних чи інших причин; 

2) неоднозначне тлумачення норм трудового права суб’єктами 

трудових правовідносин. Це може бути зумовлено як суперечностями в 

самому законодавстві, так і низькою правовою освітою населення; 

3) помилки однієї із сторін спору про наявність чи відсутність 

фактичних обставин, з якими закон пов’язує виникнення, зміну чи 

припинення певних трудових правовідносин. Сюди можна віднести також 

добросовісну помилку відносно змісту трудових прав працівника, його 

необгрунтовані вимоги, на задоволення яких у нього немає прав. 

Поряд з причинами виникнення трудових спорів існують також 

приводи їх виникнення, які слід відрізняти від причин. Приводом є подія, 

що передує виникненню спору, але не породжує його сама по собі. 

Приводом для виникнення трудових спорів можуть бути різні дії або 

бездіяльність одного із суб’єктів трудових правовідносин, наприклад, 

видання наказу власником або уповноваженим ним органом про накладення 

дисциплінарного стягнення чи звільнення, невиплата заробітної плати 

працівнику тощо. 

Таким чином, трудове законодавство не дає визначення трудових 

спорів. Лише в Законі України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» зроблено спробу легально визначити поняття 

колективного трудового спору як одного з видів трудових спорів. Можна 

вважати, що трудовий спір – це одна з форм існування розбіжностей між 

суб’єктами трудових правовідносин. Порядок вирішення розбіжностей між 

сторонами законодавством не врегульований. 



 226 

Законодавство забезпечує регулювання вирішення самого трудового 

спору, який виникає після того, як розбіжності між сторонами не вдалося 

владнати шляхом переговорів. 

Трудовими спорами вважаються неврегульовані при взаємних 

переговорах розбіжності між суб’єктами трудових правовідносин, які 

виникають з приводу застосування трудового законодавства або 

встановлення чи зміни умов праці. 

 

2. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ 

 

Переважна більшість трудових спорів, що так чи інакше виникають у 

сфері трудових правовідносин, належать до індивідуальних трудових 

спорів. Трудові правовідносини, що виникають на підставі трудового 

договору між працівниками і роботодавцями, з огляду на їх 

взаємокомпенсаційний характер нерідко призводять до розбіжностей між їх 

суб’єктами і потребують вирішення у встановленому законом порядку. 

Тим самим сторонами індивідуального трудового спору з однієї 

сторони завжди є найманий працівник, тобто особа, яка працює на умовах 

трудового договору, а з другої – роботодавець, з яким цей працівник 

перебуває у трудових відносинах.  

Законодавством визначено систему органів з розгляду індивідуальних 

трудових спорів. Ними є: 

1) комісія по трудових спорах (КТС); 

2) місцеві суди; 

3) спеціальні органи, передбачені законодавством для розгляду спорів 

окремих категорій працівників. 

За часів існування СРСР роль комісії по трудовим спорам (КТС) була 

достатньо вагомою – КТС була обов’язковим первинним органом розгляду 

більшості індивідуальних трудових спорів, крім певного вичерпного 

переліку трудових спорів, які КТС не мала право розглядати
197

. 

На сьогодні ситуація змінилася. І, незважаючи на те, що в ст. 224 

КЗпП досі КТС визначена як обов’язковий первинний орган по розгляду 

індивідуальних трудових спорів, що виникають на підприємствах, в 

установах, організаціях, за винятком трудових спорів деяких категорій 

працівників (суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників 

навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні 

чини), враховуючи конституційне положення про те, що правосуддя в 

Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на 

всі правовідносини, що виникають у державі, судам підвідомчі всі спори 

                                                        
197 Советское трудовое право / Под общ. ред. д.ю.н. А.И. Процевского. – К. : 
Вища школа, 1981. – С. 333-339. 
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про захист прав і свобод громадян
198

. Отже на сьогодні працівник має право 

вибору – звертатися йому безпосередньо до суду для вирішення трудового 

спору, підвідомчого КТС, або ж спочатку він звернеться до КТС як 

первинного органу розгляду цих спорів. 

При цьому розгляд трудових спорів у КТС і нині, на наш погляд, має 

певні переваги, порівняно з судовим розглядом, причому не лише для 

роботодавця, але й для найманого працівника. До зазначених переваг 

відносимо такі: 1) трудовий спір в КТС розглядається безпосередньо на 

місці виникнення спору – на підприємствах, в установах, організаціях, що є 

суттєвою економією часу; 2) розгляд спору на місці з економічної точки 

зору є найбільш вигідним, оскільки суд – це завжди матеріальні витрати 

(витрати на інформаційно-технічне забезпечення; витрати сторін та їх 

представників, що пов’язані з явкою до суду; витрати, пов’язані із 

залученням свідків, спеціалістів, перекладачів тощо); 3) розгляд трудового 

спору у КТС за процедурою є більш простим, тобто і більш зручним для 

сторін спору, ніж розгляд спору в суді; 4) короткі терміни розгляду спору в 

КТС, яка зобов’язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня 

подання заяви працівником; 5) у разі прийняття КТС рішення, яке не 

влаштовуватиме будь-яку сторону спору, воно може бути оскаржено в суді. 

Отже, КТС є органом досудового розгляду індивідуальних трудових спорів, 

здатним в межах своєї компетенції вирішити розбіжності, що виникли між 

сторонами індивідуальних трудових відносин. 

Розгляд індивідуального трудового спору в КТС є самостійним видом 

розгляду індивідуальних трудових спорів, що передбачає дотримання 

спеціальної процедури та порядку. 

Спеціальний орган досудової юрисдикції – комісія по трудових 

спорах – обирається загальними зборами або конференцією трудового 

колективу підприємства, де працює не менше 15 працівників. Якщо на 

підприємстві працює менше 15 осіб, КТС не обирається. За таких умов 

працівник має право звернутися за вирішенням спору відразу до суду. За 

умови, що КТС усе ж створюється на підприємстві, її кількісний та 

персональний склад, а також термін, на який вона обирається, визначають 

загальні збори (конференції) трудового колективу найманих працівників. 

Останнім часом, особливо на приватних підприємствах з числом 

працюючих і понад 15 осіб, комісії по трудових спорах не обираються, тому 

працівники, права яких порушені, мають право звертатися до суду за 

вирішенням трудового спору. На тих підприємствах, де комісії все ж 

утворені, вони після прийняття Конституції України 1996 p. фактично 

втратили значення первинного обов’язкового органу з розгляду трудового 

                                                        
198 Постанова Пленуму Верховного Суду № 9 «Про застосування 
Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01.11.1996 
Електронний ресурс / ВСУ. – Режим доступу : http: //zakon1.rada.gov.ua. 
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спору. Можна вважати, що на даний час існує альтернативна підвідомчість з 

розгляду трудових спорів. Працівник має право самостійно обрати куди 

йому звертатися за вирішенням спору: до КТС чи відразу до суду. При 

цьому суд не вправі відмовити у прийнятті заяви на тій підставі, що не було 

дотримано порядку досудового вирішення трудового спору. 

Законодавство не встановлює обмежень щодо кількісного складу 

комісії. Це компетенція трудового колективу. В той же час доцільно 

обирати її з непарною кількістю членів. 

Збори трудового колективу для утворення КТС вважаються 

правомочними, якщо на них присутні більше половини членів трудового 

колективу, а конференція – при умові, що з’явилося не менше двох третин 

обраних делегатів. Збори або конференція самостійно визначають порядок 

висування і обговорення кандидатур до комісії. Вони також узгоджують 

процедуру обрання членів комісії (чи буде голосування проводитись 

загалом за всіх запропонованих до складу КТС кандидатів, чи за кожного 

окремо; голосування буде відкритим чи таємним). 

Стаття 223 КЗпП України встановлює вимогу, щоб до складу КТС 

підприємства входило не менше половини робітників. Це правило не 

стосується комісій установ і організацій. У той же час воно не є достатньо 

обґрунтованим, адже співвідношення робітників та інженерно-технічного 

персоналу на різних підприємствах може бути різним, а тому не завжди 

можна дотриматися вказаної норми. 

Рішення про утворення КТС і обрання її членів приймається 

більшістю голосів присутніх членів трудового колективу найманих 

працівників або делегатів конференції. На першому своєму засіданні 

новостворена комісія обирає зі свого складу голову, його заступника і 

секретаря. 

Закон покладає обов’язок з організаційно-технічного забезпечення 

КТС на роботодавця. Він зобов’язаний виділити обладнане приміщення для 

проведення засідань комісії, надати або допомогти у придбанні 

машинописної та іншої техніки, необхідної Для розгляду спору, підготовки і 

видачі копій, а також організувати діловодство КТС, облік і зберігання заяв 

працівників, а також справ, які розглядаються комісією. Крім того, 

роботодавець повинен забезпечити КТС печаткою, необхідною для 

належного оформлення документів, які видає комісія. 

Для звернення до комісії по трудових спорах законом встановлений 

термін давності. Працівник має право звернутися із заявою про розгляд 

спору в тримісячний термін з моменту, коли він дізнався або повинен був 

дізнатися про порушення свого права, а у справах про стягнення заробітної 

плати без обмеження строку. Пропуск цього терміну не позбавляє 

можливості для працівника вирішення його спору в КТС. Якщо комісія 

дійде висновку, що його пропущено з поважних причин, то вона має право 

відновити термін і вирішити спір по суті. У випадку, якщо КТС визнає 
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причини пропуску визначеного законом терміну неповажними, заява 

працівника залишиться без розгляду. 

Кодекс законів про працю України встановлює обов’язок комісії 

реєструвати заяви, які надходять до неї. З дати реєстрації заяви 

обчислюється термін, протягом якого КТС зобов’язана розглянути 

індивідуальний трудовий спір. 

Законодавством передбачено, що трудовий спір повинен бути 

розглянутий у десятиденний термін від дня звернення працівника до комісії. 

Якщо у вказаний строк спір не був розглянутий, то зацікавлений працівник 

вправі звернутися до суду для розгляду спору. Винятком із зазначеного 

правила є випадки, коли КТС не розглянула спір у десятиденний термін 

через неявку на засідання комісії самого працівника, який звернувся із 

заявою про розгляд спору. 

Засідання комісії повинні відбуватися в присутності працівника, який 

подавав заяву. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише 

за його письмовою заявою. При повторному нез’явленні без поважних 

причин КТС може зняти заяву з розгляду. Проте рішення про зняття заяви з 

розгляду не позбавляє працівника права знову звернутися до КТС із заявою 

про розгляд спору в межах тримісячного терміну, передбаченого для 

звернення до КТС. 

На засіданні комісії інтереси працівника за його вибором можуть 

представляти члени профспілкового комітету або будь-яка інша особа, у 

тому числі і адвокат. 

Трудове законодавство детально не регламентує діяльність КТС з 

розгляду індивідуального трудового спору. Встановлене лише загальне 

правило, за яким засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше двох третин обраних до її складу членів. КТС має право 

викликати на засідання свідків, вимагати від роботодавця документи, 

необхідні для розгляду відповідного спору, доручати спеціалістам 

проведення перевірок, якщо такі є необхідними для правильного вирішення 

справи. 

Кожна із сторін спору має право заявити відвід будь-якому члену 

комісії. Стаття 226 КЗпП України передбачає правило, що такий відвід 

повинен бути мотивованим. КТС самостійно розглядає питання про 

задоволення або незадоволення заявленого відводу і приймає рішення 

більшістю голосів членів комісії, які присутні на засіданні. При цьому член 

комісії, якому заявлено відвід, участі у голосуванні не бере. 

На засіданні комісії головує голова, а у випадку його відсутності чи в 

разі, якщо комісія задовольнила вимогу про відвід голови комісії, засідання 

веде заступник голови. 

Результати засідання оформляються протоколом, який підписується 

головою (його заступником) і секретарем комісії. 
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КТС приймає рішення більшістю голосів членів, які присутні на 

засіданні. Рішення комісії повинно бути чітким, обґрунтованим і таким, що 

ґрунтується на чинному законодавстві і колективному договорі. 

У рішенні зазначається: 

1) повне найменування підприємства, установи, організації; 

2) прізвище, ім’я, по батькові працівника, який звернувся до комісії, а 

також його представника; 

3) дата звернення до комісії; 

4) дата розгляду справи; 

5) суть спору; 

6) прізвища членів КТС, які присутні на засіданні; 

7) прізвище (найменування) роботодавця або його представника; 

8) результати голосування; 

9) мотивоване рішення. 

Рішення не повинно містити будь-яких прохань чи побажань до 

роботодавця, воно має формулюватись у категоричній формі. Якщо рішення 

стосується грошових вимог, то необхідно вказати точну суму, що належить 

до виплати працівникові. Комісія не може повторно переглянути прийняте 

нею раніше рішення. 

Копія рішення у триденний термін після його прийняття вручається 

працівникові і роботодавцеві. Пропуск вказаного терміну відсуває 

відповідно початок перебігу строків, визначених для оскарження 

працівником рішення комісії, а також його виконання. Рішення комісії по 

трудових спорах має обов’язкову силу і не потребує будь-якого 

затвердження. Однак кожна із сторін може оскаржити його до місцевого 

суду протягом 10 днів після вручення їй копії рішення. Якщо вказаний 

термін пропущено, то суд не вправі відмовити у прийнятті скарги. Якщо 

причини пропуску буде визнано поважними, строк відновлюється і скарга 

розглядається по суті. Якщо ж термін оскарження пропущено без поважних 

причин, то заява залишається без розгляду. 

Рішення КТС роботодавець зобов’язаний виконати у триденний 

термін після 10 днів, передбачених на його оскарження. Проте якщо 

рішення комісії оскаржене до суду, воно не підлягає виконанню. 

Якщо роботодавець відмовляється виконати рішення КТС 

добровільно, то сама ж комісія видає працівникові посвідчення, що має силу 

виконавчого листа. 

У статті 230 КЗпП України передбачено обов’язкові реквізити такого 

посвідчення. Воно повинне містити: 

 найменування органу, який виніс рішення щодо трудового спору; 

 дату прийняття і видачі та номер рішення; 

 прізвище, ім’я, по батькові та адреса стягувача; 

 найменування та адреса боржника; 

 номери його рахунків у банках; 



 231 

 рішення по суті спору; 

 строк пред’явлення посвідчення до виконання. 

Посвідчення підписується головою (його заступником) і завіряється 

печаткою комісії. Неналежне оформлення посвідчення може бути підставою 

для відмови у примусовому виконанні рішення. 

Працівник повинен пред’явити посвідчення державному виконавцю 

протягом трьох місяців від дня його отримання і на його підставі останній 

виконує рішення КТС в примусовому порядку. 

Ще одним органом, який розглядає індивідуальні трудові спори, є 

місцеві суди. 

Працівники, як ми вже зазначали, мають право відразу, минаючи 

комісії по трудових спорах, звертатись до суду за розглядом будь-якого 

індивідуального трудового спору. Крім того, у місцевих судах 

розглядаються спори за заявами працівника або роботодавця, якщо вони не 

згодні з рішенням комісії по трудових спорах. 

У судовому порядку як винятки не розглядаються спори про 

дострокове звільнення від виборної посади членів громадських чи інших 

об’єднань громадян за рішенням органів, що їх обрали, а також трудові 

спори суддів та прокурорсько-слідчих працівників. 

Безпосередньо місцевими судами розглядаються спори про відмову у 

прийнятті на роботу працівників, запрошених на роботу в порядку 

переведення з іншого підприємства; молодих фахівців, які закінчили вищі 

навчальні заклади освіти і у встановленому порядку направлені на роботу; 

вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-

інваліда, одиноких матерів – при наявності дитини віком до 14 років; 

виборних працівників після закінчення строку їх повноважень; працівників, 

яким надано право поворотного прийняття на роботу; іншим особам, з 

якими роботодавець відповідно до чинного законодавства зобов’язаний 

укласти трудовий договір. 

Для звернення до суду за захистом порушеного права законодавство 

встановлює спеціальні терміни позовної давності. Стаття 233 КЗпП України 

передбачає, що заява про вирішення трудового спору подається до 

місцевого суду протягом трьох місяців з дня, коли працівник дізнався або 

повинен був дізнатися про порушення своїх трудових прав. Тобто це той 

самий строк, який визначено і для звернення до комісії по трудових спорах. 

Проте існують також спеціальні строки для звернення до суду по деяких 

трудових спорах. Передусім це стосується спорів про поновлення на роботі. 

За цією категорією справ законодавство встановлює місячний термін, який 

обчислюється від дня вручення працівникові копії наказу про звільнення 

або від дня видачі трудової книжки. Однак цей скорочений термін позовної 

давності не поширюється на спори про зміну дати і формулювання причин 

звільнення, а також про оплату часу вимушеного прогулу. 
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Ще один виняток встановлено для спорів про стягнення з працівника 

матеріальної шкоди, заподіяної роботодавцю. Останній може звернутися до 

суду з позовом про стягнення такої шкоди протягом одного року від дня 

виявлення заподіяної працівником шкоди. 

Крім того, у справах про стягнення заробітної плати строк звернення 

до місцевого суду не обмежений. Встановлені ст. 233 КЗпП України терміни 

звернення до суду не застосовуються до позовних вимог працівників про 

відшкодування шкоди, заподіяної їх життю і здоров’ю. У цьому випадку 

застосовуються строки позовної давності, передбачені Цивільним кодексом 

України. 

Вказані терміни позовної давності поширюються і на звернення 

прокурора до суду. Щоправда перебіг строків позовної давності у випадку 

звернень прокурора обчислюється з моменту, коли він дізнався, що 

порушені права працівника. 

Сторони індивідуального трудового спору звертаються до суду із 

позовною заявою. Це правило поширюється і на випадки оскарження 

працівником рішення КТС. При оскарженні рішення КТС роботодавець 

подає до суду заяву, яка не є позовною, крім випадків, передбачених 

законодавством. 

При зверненні до суду працівника за вирішенням індивідуального 

трудового спору він звільняється від сплати судових витрат.  

Крім позовної заяви зацікавлена у вирішенні спору сторона подає 

необхідні для обґрунтування позовних вимог документи. Вони беруться до 

уваги судом при винесенні рішення. 

Рішення по трудових спорах приймається на основі вивчення всіх 

матеріалів справи. Воно повинне бути мотивованим з посиланням на 

законодавство, а також при необхідності – на колективний та трудовий 

договори. 

Розглядаючи трудові спори суд має право вийти за межі позовних 

вимог, якщо таке передбачено законодавством. Зокрема, при винесенні 

рішення про поновлення працівника на роботі у випадку незаконного 

звільнення чи переведення на іншу роботу суд одночасно ухвалює рішення 

про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу 

або виконання нижчеоплачуваної роботи навіть тоді, коли позивач не 

заявляв таких вимог. 

У разі визнання формулювання причини звільнення такою, що не 

відповідає чинному законодавству, суд зобов’язаний змінити її і у своєму 

рішенні вказати причини звільнення згідно з чинним законодавством і при 

цьому посилатись на відповідну статтю чи пункт закону. У тих випадках, 

якщо неправильне формулювання причин звільнення перешкоджало 

працівникові влаштуватись на нову роботу, суд одночасно приймає рішення 

про виплату середнього заробітку за вимушений прогул. 
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Суд виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час 

вимушеного прогулу, але не більше ніж за один рік. Якщо заява про 

поновлення на роботі або про зміну формулювання причин звільнення 

розглядалася більше одного року не з вини працівника, то суд при розгляді 

справи виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час 

вимушеного прогулу. У випадку затримки видачі трудової книжки з вини 

роботодавця працівникові виплачується середній заробіток за весь час такої 

затримки. 

При неможливості поновлення на попередній роботі працівника, 

звільненого внаслідок ліквідації підприємства, з яким він перебував у 

трудових відносинах, суд визнає звільнення незаконним і зобов’язує 

ліквідаційну комісію або власника чи орган, уповноважений управляти 

майном ліквідованого підприємства, виплатити йому середній заробіток за 

весь час вимушеного прогулу. Одночасно суд визнає працівника звільненим 

за п. 1 ст. 40 КЗпП України у зв’язку з ліквідацією підприємства. 

При затримці роботодавцем виконання рішення суду про поновлення 

на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу 

працівника, суд виносить ухвалу про виплату такому працівникові 

середнього заробітку або різниці в заробітку за весь час затримки. Така 

ухвала виноситься незалежно від причин затримки. 

У справах про поновлення на роботі третьою особою на стороні 

відповідача притягується посадова особа, винна у незаконному звільненні 

або переведенні працівника на іншу роботу. За наявності вини такої особи 

суд покладає на неї обов’язок відшкодувати заподіяну підприємству 

незаконним звільненням матеріальну шкоду. 

Рішення суду по індивідуальних трудових спорах підлягають 

обов’язковому виконанню після вступу їх у законну силу, крім випадків 

негайного виконання. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 

квітня 1999 p. передбачив, що негайному виконанню підлягають рішення 

про стягнення заробітної плати за один місяць, а якщо рішенням 

передбачене негайне стягнення всієї заробітної плати або її частини, то 

стягується заробітна плата, передбачена рішенням. Негайно виконується 

також рішення про поновлення на роботі чи на попередній посаді незаконно 

звільненого або переведеного працівника. При затримці роботодавцем 

виконання рішення суду про поновлення на роботі суд виносить ухвалу про 

виплату працівникові середнього заробітку або різниці в заробітку за весь 

час затримки його виконання. Примусове виконання рішення органів, які 

вирішують трудові спори, здійснюють органи державної виконавчої 

служби. 
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Як зазначає Н.В. Дараганова
199

: 

 КТС є органом досудового розгляду індивідуальних трудових 

спорів, здатним у межах своєї компетенції вирішити розбіжності, що 

виникли між сторонами індивідуальних трудових відносин; 

 зважаючи на закріплений у ЦПК України принцип 

процесуальної аналогії, сьогодні в регламентації діяльності КТС у частині, 

що не врегульована трудовим законодавством слід використовувати, за 

аналогією закону, норми цивільного процесуального законодавства; 

 вже назрілою є розробка та прийняття підзаконного акту з 

орієнтовною назвою «Положення про комісію по трудових спорах», в якому 

б були детально висвітлені питання щодо правового статусу КТС, її 

формування, порядку діяльності КТС та відповідальності сторін у разі 

невиконання рішень КТС; 

 засідання КТС, на нашу думку, складається з декількох частин – 

підготовчої частини, яка проводиться для вирішення питання про 

можливість або неможливість розгляду заяви на цьому засіданні КТС, 

розгляду заяви працівника по суті та прийняття рішення. 

На сьогодні існують два шляхи виконання рішень КТС: по-перше, 

рішення КТС виконується роботодавцем без використання примусових 

механізмів його реалізації; по-друге, рішення КТС може бути виконане в 

примусовому порядку. 

Отже, законодавством визначено систему органів з розгляду 

індивідуальних трудових спорів. Ними є: 1) комісія по трудових спорах 

(КТС); 2) місцеві суди; 3) спеціальні органи, передбачені законодавством 

для розгляду спорів окремих категорій працівників. 

Розгляд індивідуального трудового спору в КТС є самостійним видом 

розгляду індивідуальних трудових спорів, що передбачає дотримання 

спеціальної процедури та порядку. 

Спеціальний орган досудової юрисдикції – комісія по трудових 

спорах – обирається загальними зборами або конференцією трудового 

колективу підприємства, де працює не менше 15 працівників.  

Працівники мають право відразу, минаючи комісії по трудових 

спорах, звертатись до суду за розглядом будь-якого індивідуального 

трудового спору. Крім того, у місцевих судах розглядаються спори за 

заявами працівника або роботодавця, якщо вони не згодні з рішенням 

комісії по трудових спорах. 

У судовому порядку як винятки не розглядаються спори про 

дострокове звільнення від виборної посади членів громадських чи інших 
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об’єднань громадян за рішенням органів, що їх обрали, а також трудові 

спори суддів та прокурорсько-слідчих працівників. 

Безпосередньо місцевими судами розглядаються спори про відмову у 

прийнятті на роботу працівників, запрошених на роботу в порядку 

переведення з іншого підприємства; молодих фахівців, які закінчили вищі 

навчальні заклади освіти та ін. встановлених законодавством категорій 

громадян. 

Якщо порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС 

регулюється трудовим законодавством, то порядок (процес) розгляду таких 

спорів у суді регулюється Цивільно-процесуальним кодексом, і з деякими 

винятками – Кодексом законів про працю. Важливі роз’яснення з питань 

розгляду індивідуальних трудових спорів містяться у відповідних 

постановах Пленуму Верховного Суду України. 

 

 

3. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ 

 

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» визначає колективні трудові спори як розбіжності, що 

виникають між сторонами соціально-трудових відносин щодо встановлення 

умов праці або виконання законодавства про працю. 

Так, у Законі зазначається, що колективний трудовий спір (конфлікт) - 

це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин 

щодо: 

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних 

умов праці та виробничого побуту; 

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди; 

в) виконання колективного договору, угоди або їх окремих положень; 

г) невиконання вимог законодавства про працю. 

На відміну від індивідуальних трудових спорів сторонами таких 

спорів є колектив найманих працівників чи їх окремі категорії, профспілки 

або їх об’єднання з однієї сторони, а з другої – роботодавець, об’єднання 

роботодавців або їхні представники. 

Предметом колективного трудового спору є встановлення нових або 

зміна існуючих умов праці, а також застосування законодавства про працю.  

За рівнем виникнення і вирішення колективні трудові спори бувають 

таких видів: 

 виробничі – виникають на рівні підприємства, установи чи 

організації; 

 галузеві та територіальні – спори, які охоплюють одну або кілька 

галузей господарства або ж виникають на рівні окремої адміністративно-

територіальної одиниці, якщо участь у спорі беруть наймані працівники 

більшості підприємств галузі чи адміністративно-територіальної одиниці; 
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 національні – виникають на рівні держави і участь у спорі беруть 

наймані працівники більшості регіонів України (Автономна Республіка 

Крим, області, міста Київ та Севастополь). 

Процедура розгляду колективних трудових спорів передбачає дві 

стадії (етапи). 

На першій стадії колективні трудові спори вирішуються за допомогою 

примирних процедур. Сюди відноситься розгляд спору примирними 

комісіями і трудовими арбітражами. На стадії примирних процедур до 

участі у розв’язанні спору можуть залучатися незалежні посередники і 

представники Національної служби посередництва і примирення. 

Другою стадією вирішення колективних трудових спорів є проведення 

страйку. 

В особливому порядку вирішуються колективні трудові спори 

працівників органів прокуратури, суду, Збройних Сил України, органів 

державної влади, безпеки та правопорядку (крім технічного та 

обслуговуючого персоналу). Зазначеним категоріям працівників заборонено 

проведення страйку. Забороняється проведення страйку також за умов, 

якщо припинення працівниками роботи створює загрозу життю і здоров’ю 

людей або може призвести до інших небезпечних наслідків. 

Отже, першим етапом (стадією) при вирішенні колективних трудових 

спорів є застосування примирних процедур. 

Під примирними процедурами розуміють особливий спосіб вирішення 

колективного трудового спору без припинення роботи шляхом пошуку 

взаємоприйнятного для сторін рішення по конфліктній ситуації. 

Трудове законодавство України передбачає чотири органи, які 

сприяють примиренню сторін: примирна комісія, трудовий арбітраж, 

незалежний посередник і Національна служба посередництва і примирення. 

Якщо примирна комісія і трудовий арбітраж мають чітко окреслені 

повноваження і починають брати участь у вирішенні спору в порядку і 

терміни, передбачені законом, то незалежний посередник і представники 

Національної служби посередництва і примирення можуть взяти участь у 

вирішенні спору у будь-який час. Законодавство не встановлює термінів і 

порядку їхньої роботи для сприяння сторонам у пошуках компромісу. 

Колективний трудовий спір розпочинається з формування вимог 

найманих працівників. Закон по-різному регулює порядок оформлення 

вимог залежно від рівня спору. 

На виробничому рівні вимоги можуть формуватися двома шляхами: 

1) шляхом збору підписів; 

2) на зборах (конференції) найманих працівників. 

Вимоги вважаються сформованими, якщо зібрано не менше половини 

підписів усіх найманих працівників підприємства або його структурного 

підрозділу. Законодавство сьогодні не регулює порядку їх прийняття 

зборами чи конференцією. Проте збори вважаються правомочними, якщо в 
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них бере участь більше половини найманих працівників підприємства чи 

структурного підрозділу. Що ж стосується конференції найманих 

працівників, то в її роботі беруть участь повноважні представники 

(делегати). Норма представництва делегатів визначається самими 

ініціаторами скликання конференції. Конференція вважається правомочною 

за умови, що на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення 

зборів або конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 

більше половини присутніх учасників зборів чи делегатів конференції. 

Якщо стороною спору виступає профспілка, її вимоги повинні бути 

також схвалені загальними зборами або конференцією найманих 

працівників. 

Разом з формуванням вимог наймані працівники обирають орган або 

особу, які будуть представляти їхні інтереси при вирішенні колективного 

трудового спору. Пропозиції щодо формування такого органу можуть 

вносити ініціатори формування вимог. Такий орган також затверджується 

загальними зборами (конференцією) найманих працівників або шляхом 

збирання підписів. Вимоги працівників на галузевому, територіальному чи 

національному рівнях формуються і затверджуються залежно від того, хто 

представляє їхні інтереси. Якщо інтереси найманих працівників представляє 

профспілка чи об’єднання профспілок, то їхні вимоги оформляються і 

затверджуються рішенням виборного органу відповідної профспілки чи 

об’єднання. Порядок прийняття рішення профспілками регулюється 

Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії їхньої 

діяльності» та статутом цієї профспілки. При вирішенні колективного спору 

інтереси найманих працівників буде представляти або відповідний 

виборний орган, або інший орган, затверджений профспілкою. Якщо ж спір 

виник на національному рівні, то вимоги схвалюються виборними органами 

всеукраїнського об’єднання профспілок за умови, що вони об’єднують 

працівників підприємств більшості регіонів України. 

У випадках, коли інтереси найманих працівників представляють інші 

уповноважені ними організації чи органи, вимоги формуються і 

затверджуються конференцією представників підприємств. Представники 

обираються загальними зборами чи конференцією колективу найманих 

працівників підприємств, які підтримують відповідний колективний спір. 

Викладені у письмовому вигляді вимоги направляються для розгляду 

роботодавцеві, копія вимог – до відповідного регіонального представництва 

Національної служби посередництва і примирення, яке зобов’язане 

зареєструвати їх і сприяти у вирішенні колективного трудового спору. 

На роботодавця покладається обов’язок прийняти до розгляду 

направлені йому вимоги працівників і повідомити про своє рішення у 

письмовій формі протягом трьох днів від дня отримання вимог разом із 

соціально-економічним обґрунтуванням. 
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Якщо задоволення вимог найманих працівників чи профспілок 

виходить за межі компетенції роботодавця, він зобов’язаний надіслати їх у 

триденний термін до відповідного органу, до компетенції якого входить 

вирішення вимог. Після того, як представницький орган найманих 

працівників чи профспілки отримав від роботодавця повідомлення про 

повну або часткову відмову у задоволенні вимог і ухвалив рішення про 

незгоду з таким рішенням, виникає колективний трудовий спір. 

Колективний трудовий спір виникає також і тоді, коли закінчився 

передбачений законом триденний або тридцятиденний термін для розгляду 

вимог найманих працівників роботодавцем, а відповіді від нього 

представницький орган або профспілки не отримали. 

Про виникнення колективного спору орган, який представляє інтереси 

найманих працівників, або профспілка зобов’язані у триденний термін з 

моменту його початку письмово проінформувати роботодавця, місцевий 

орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування за місцем 

знаходження підприємства і відповідне регіональне представництво 

Національної служби посередництва і примирення. 

Після цього колективний трудовий спір вступає в стадію вирішення 

його за допомогою примирних процедур. 

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» визначає колективні трудові спори як розбіжності, що 

виникають між сторонами соціально-трудових відносин щодо встановлення, 

умов праці або виконання законодавства про працю. 

За рівнем виникнення і вирішення колективні трудові спори бувають 

таких видів: виробничі – виникають на рівні підприємства, установи чи 

організації; галузеві та територіальні – спори, які охоплюють одну або 

кілька галузей господарства або ж виникають на рівні окремої 

адміністративно-територіальної одиниці, якщо участь у спорі беруть 

наймані працівники більшості підприємств галузі чи адміністративно-

територіальної одиниці; національні – виникають на рівні держави і участь 

у спорі беруть наймані працівники більшості регіонів України (Автономна 

Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь). 

Процедура розгляду колективних трудових спорів передбачає дві 

стадії (етапи). 

Після цього колективний трудовий спір вступає в стадію вирішення 

його за допомогою примирних процедур. 

 

4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ ПРИМИРНИМИ 

ОРГАНАМИ 

 

Відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» у випадках, якщо предметом колективного 
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спору є встановлення нових або зміна існуючих соціально-економічних 

умов праці та виробничого побуту, укладення або зміна колективного 

договору чи угоди, то такий спір розглядається примирною комісією. 

Примирна комісія (ПК) – це орган, який утворюється сторонами 

колективного трудового спору. До складу ПК входять представники сторін, 

і її метою є вироблення рішення, що може задовольнити сторони 

колективного трудового спору. Залежно від рівня спору розрізняють 

національну, галузеву, територіальну і виробничу примирні комісії. Закон 

відповідно встановлює різні терміни утворення примирних комісій. ПК 

утворюється за письмовою заявою однієї із сторін: 

Комісія складається з однакової кількості представників сторін. 

Ініціатором утворення ПК може виступати будь-яка сторона. Достатньо 

звернутися до іншої сторони з письмовою заявою про це. Рішення про 

встановлення кількості представників сторін визначається ними спільно і 

оформляється відповідним протоколом. Основним завданням ПК є 

вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного 

трудового спору (конфлікту).  

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи ПК 

здійснюється за домовленістю сторін, а якщо сторони про це не домовились, 

то в рівних частках.  

Примирна комісія зобов’язана розглянути спір і прийняти рішення у 

такі терміни: 

 виробнича ПК – у п’ятиденний термін; 

 галузева або територіальна ПК – у десятиденний термін; 

 національна ПК – у п’ятнадцятиденний термін з моменту 

утворення відповідної комісії. 

За згодою сторін спору ці терміни можуть бути продовжені. 

Моментом утворення комісії вважається делегування сторонами своїх 

представників до комісії. 

Примирна комісія розглядає спір на своїх засіданнях. У разі потреби 

вона може залучати до участі у засіданнях незалежного посередника. 

Незалежний посередник – це визначена за спільним вибором сторін 

особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню 

переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією 

взаємоприйнятного рішення. Незалежний посередник може бути обраний 

сторонами спору самостійно або за рекомендацією Національної служби 

посередництва і примирення. Списки незалежних посередників формуються 

цією ж службою. До цих списків включаються авторитетні спеціалісти, які 

володіють знаннями і практичним досвідом у галузі трудових відносин, у 

тому числі вчені і громадські діячі, представники органів з 

працевлаштування та інші спеціалісти в галузі економіки, соціології, 

психології праці і законодавства про працю. Незалежний посередник, 
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порадившись зі сторонами колективного трудового спору, сам визначає 

порядок своєї роботи: регулярність зустрічей, нарад, проведення 

переговорів. Він має право вимагати від роботодавця документи і відомості, 

необхідні для вирішення спору. Це можуть бути як відомості загального 

характеру, так і ті, які стосуються предмета конкретного трудового спору. 

Потрібно зазначити, що думка незалежного посередника не є 

обов’язковою для сторін. Його пропозиції носять рекомендаційний 

характер. 

За домовленістю між сторонами у роботі ПК можуть брати участь 

також інші особи: експерти чи консультанти. 

Примирна комісія правомочна розглядати спір і виносити рішення, 

якщо на її засіданні присутні не менше двох третин представників від 

кожної із сторін і незалежний посередник, якщо він введений до складу 

комісії. Її рішення оформляється протоколом. Рішення ПК має для сторін 

обов’язкову силу. Воно виконується в порядку і строки, визначені самою 

комісією, яка направляє рішення сторонам на наступний день після його 

прийняття. Рішення також направляється регіональному відділенню 

Національної служби посередництва і примирення. Комісія припиняє свою 

роботу на наступний день після винесення рішення. 

У випадку неприйняття ПК взаємоприйнятного рішення колективний 

трудовий спір передається на розгляд трудовому арбітражу. 

Трудовий арбітраж – це орган, який формується із залучених 

сторонами колективного трудового спору фахівців, експертів та інших осіб і 

приймає рішення по суті колективного трудового спору. 

Він утворюється за ініціативою однієї із сторін спору або за 

ініціативою незалежного посередника. Без огляду на рівень колективного 

спору трудовий арбітраж утворюється у триденний термін або з моменту 

закінчення строків прийняття рішення ПК, а якщо спір не підлягає розгляду 

ПК, то з моменту виникнення такого спору. 

Кількісний і персональний склад трудового арбітражу визначається за 

погодженням між сторонами спору. Рішення про це оформляється 

протоколом. До складу трудового арбітражу можуть входити народні 

депутати України, представники органів державної виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування. На прохання сторін трудового спору 

регіональні відділення Національної служби посередництва і примирення 

направляють своїх спеціалістів, експертів для участі в роботі трудового 

арбітражу. 

До складу трудового арбітражу не можуть залучатися особи, які є 

представниками сторін колективного трудового спору, або інші особи, які в 

тій чи іншій мірі зацікавлені у його вирішенні на користь однієї із сторін. 

Трудовий арбітраж повинен розглянути спір і прийняти рішення у 

десятиденний термін від дня його утворення. Сам арбітраж може 
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продовжити цей термін до двадцяти днів. Рішення про продовження терміну 

приймається більшістю голосів членів трудового арбітражу. 

Колективний трудовий спір розглядається з обов’язковою участю 

представників конфліктуючих сторін, а якщо арбітраж визнає за необхідне, 

то і за участю представників інших зацікавлених органів та організацій. 

Рішення трудового арбітражу приймається простою більшістю 

голосів, оформляється протоколом, який підписується усіма членами 

трудового арбітражу. Будь-який член арбітражу має право викласти 

письмово свою окрему думку, якщо він не згодний з ухваленим рішенням. 

Окрема думка члена трудового арбітражу долучається до протоколу 

засідання. 

Рішення цього органу є обов’язковим для сторін спору, якщо вони про 

це попередньо домовились при утворенні трудового арбітражу. Рішення 

трудового арбітражу надсилається сторонам у триденний термін з моменту 

його прийняття. Копія його направляється також до регіонального 

відділення Національної служби посередництва і примирення. 

Отже, відповідно до Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» у випадках, якщо предметом 

колективного спору є встановлення нових або зміна існуючих соціально-

економічних умов праці та виробничого побуту, укладення або зміна 

колективного договору чи угоди, то такий спір розглядається примирною 

комісією. Примирна комісія (ПК) – це орган, який утворюється сторонами 

колективного трудового спору.  

Закон відповідно встановлює різні терміни утворення примирних 

комісій. ПК утворюється за письмовою заявою однієї із сторін: на 

виробничому рівні – у триденний термін; на галузевому або 

територіальному рівні – у п’ятиденний термін; на національному рівні – у 

десятиденний термін з моменту виникнення колективного трудового спору. 

Примирна комісія зобов’язана розглянути спір і прийняти рішення у 

такі терміни: виробнича ПК – у п’ятиденний термін; галузева або 

територіальна ПК – у десятиденний термін; національна ПК – у 

п’ятнадцятиденний термін з моменту утворення відповідної комісії. 

Примирна комісія розглядає спір на своїх засіданнях. У разі потреби 

вона може залучати до участі у засіданнях незалежного посередника. Думка 

незалежного посередника не є обов’язковою для сторін. Його пропозиції 

носять рекомендаційний характер. 

За домовленістю між сторонами у роботі ПК можуть брати участь 

також інші особи: експерти чи консультанти. 

У випадку неприйняття ПК взаємоприйнятного рішення колективний 

трудовий спір передається на розгляд трудовому арбітражу. Трудовий 

арбітраж – це орган, який формується із залучених сторонами колективного 

трудового спору фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті 

колективного трудового спору. 
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Рішення цього органу є обов’язковим для сторін спору, якщо вони про 

це попередньо домовились при утворенні трудового арбітражу. 

 

 

5. УЧАСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ У 

ВИРІШЕННІ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ 

 

Крім названих вище органів, які виконують функцію примирення 

сторін колективного трудового спору, до вирішення спору може залучатися 

і спеціально створений державний орган – Національна служба 

посередництва і примирення (далі – НСПП). Вона була утворена Указом 

Президента України від 17 листопада 1998 p. №1258/98 на підставі Закону 

України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)».  

Національна служба посередництва і примирення – це постійно 

діючий орган, покликаний сприяти врегулюванню колективних трудових 

спорів (конфліктів). Її основними завданнями є: 

 сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі 

врегулювання колективних спорів; 

 прогнозування виникнення трудових спорів та сприяння 

своєчасному їх вирішенню; 

 здійснення посередництва і примирення під час вирішення спорів. 

Закон визначає, на яких стадіях спорів і шляхом проведення яких 

заходів НСПП бере участь у вирішенні колективних спорів. Уже при 

висуненні вимог найманими працівниками, вони можуть звертатися до неї і 

надсилати свої вимоги. 

На етапі, коли спору ще нема, НСПП здійснює реєстрацію висунутих 

працівниками вимог і може перевірити отримання їх протилежною 

стороною спору. Крім того, вона може проконтролювати розгляд вимог 

роботодавцем, а також державними органами, якщо розгляд і вирішення 

вимог найманих працівників виходить за межі компетенції роботодавця. 

Працівники служби роз’яснюють представникам сторін порядок вирішення 

спору, їх права та обов’язки згідно з чинним законодавством. Після початку 

колективного трудового спору НСПП може перевіряти також повноваження 

представників сторін. 

НСПП аналізує вимоги найманих працівників, здійснює їх оцінку, 

обґрунтованість, а також дотримання при цьому чинного законодавства. 

На етапі проведення страйку НСПП також сприяє сторонам у 

проведенні колективних переговорів з метою найшвидшого залагодження 

конфлікту. 
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У тих випадках, коли Законом передбачена заборона проведення 

страйку, і в разі, якщо рекомендації служби не враховано сторонами, вона 

має право звернутися із заявою про вирішення колективного трудового 

спору до відповідного суду і при цьому бере активну участь у розгляді 

спору в суді. 

Відповідно до Закону та Указу Президента України НСПП здійснює 

заходи по вивченню і узагальненню причин виникнення колективних 

трудових спорів та можливих їх наслідків. На основі проведеного аналізу 

вона розробляє пропозиції щодо запобігання колективних трудових спорів, 

вивчає і узагальнює вітчизняний та іноземний досвід роботи щодо 

запобігання та врегулювання конфліктів у сфері трудових відносин.  

До роботи у НСПП залучаються висококваліфіковані фахівці та 

експерти з питань вирішення колективних трудових спорів. Вона має свої 

регіональні відділення в областях і Автономній Республіці Крим. 

Рішення НСПП носять рекомендаційний характер і повинні 

розглядатися сторонами колективного спору та відповідними центральними 

і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування. У випадках, якщо у вимогах найманих працівників чи 

профспілки містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства 

віднесено до компетенції центральних або місцевих органів виконавчої 

влади чи органів місцевого самоврядування, НСПП надсилає свої 

рекомендації разом з відповідними матеріалами керівникам цих органів. 

Останні зобов’язані розглянути їх у семиденний термін і проінформувати 

про прийняті ними рішення сторони і Національну службу посередництва і 

примирення. 

Крім названих вище органів, які виконують функцію примирення 

сторін колективного трудового спору, до вирішення спору може залучатися 

і спеціально створений державний орган – Національна служба 

посередництва і примирення (НСПП). Національна служба посередництва і 

примирення – це постійно діючий орган, покликаний сприяти 

врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів). Її основними 

завданнями є: сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у 

процесі врегулювання колективних спорів; прогнозування виникнення 

трудових спорів та сприяння своєчасному їх вирішенню; здійснення 

посередництва і примирення під час вирішення спорів. 

Закон визначає, на яких стадіях спорів і шляхом проведення яких 

заходів НСПП бере участь у вирішенні колективних спорів. Уже при 

висуненні вимог найманими працівниками, вони можуть звертатися до неї і 

надсилати свої вимоги. 

До роботи у НСПП залучаються висококваліфіковані фахівці та 

експерти з питань вирішення колективних трудових спорів. Вона має свої 

регіональні відділення в областях і Автономній Республіці Крим. 
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Рішення НСПП носять рекомендаційний характер і повинні 

розглядатися сторонами колективного спору та відповідними центральними 

і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування. 

 

 

6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СТРАЙКІВ 

 

Загалом страйки сприяли виникненню трудового законодавства в усіх 

країнах, у тому числі й в Україні. Наприкінці XIX — початку XX ст. жоден 

законодавчий акт про працю ані в царській Росії, ані в інших країнах не був 

прийнятий без наполегливої страйкової боротьби. Робітники різних країн 

шляхом страйкової боротьби, страйків у різних їх формах (наприклад, 

страйк у вигляді уповільнення темпу роботи або попереджувальні, 

короткотермінові страйки тощо) змушували власників та уряди здійснювати 

соціальні реформи, які певним чином поліпшували умови праці, 

скасовували антиробочі норми. 

Як зазначає Н.В. Дараганова, страйк - це крайній, винятковий засіб 

вирішення колективного трудового спору (конфлікту) й унормоване право 

на страйк в Україні є результатом боротьби найманих працівників за свої 

права, що тривала не одне десятиліття
200

. 

За чинним законодавством страйком називається тимчасове 

колективне добровільне припинення роботи працівниками підприємства чи 

структурного підрозділу з метою вирішення колективного трудового спору. 

Право на страйк – це конституційне право громадян, закріплене у ст. 

44 Конституції України. Воно міститься також у ст. 4 Європейської 

соціальної хартії та ст. 8 «Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права». Рішення про участь у страйку приймає кожен працівник 

добровільно. За примушення до участі або неучасті у страйку винні особи 

несуть відповідальність у передбаченому законодавством порядку. 

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» не тільки закріплює право на страйк, але і встановлює гарантії 

його реалізації. Передусім, участь працівників у страйку не вважається 

порушенням трудової дисципліни. До таких працівників не можна 

застосовувати заходів дисциплінарної відповідальності. Стягнення можуть 

застосовуватись лише до працівників, які брали участь у страйку, що був 

визнаний незаконним. Протягом усього проведення страйку працівники 

перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, тому за ними 

зберігається місце роботи чи посада. Інші трудові права працівників у 

зв’язку з їх участю у страйку також не припиняються і не обмежуються. 

                                                        
200

 Дараганова Н.В. Визнання страйку незаконним / Н.В.Дараганова // 

Юридична наука. – 2013. - №9. – С.28. 
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Страйк є крайнім засобом вирішення колективного трудового спору і 

пов’язаний із серйозними наслідками як для роботодавця, так і для 

працівників. Тому Закон встановлює спеціальну процедуру проведення 

страйку – певну послідовність дій, терміни і правила проведення. 

Недотримання цієї процедури тягне за собою визнання страйку незаконним. 

Закон передбачає різний порядок оголошення страйку залежно від 

рівня колективного трудового спору. 

На виробничому рівні рішення про оголошення страйку приймається 

загальними зборами або конференцією найманих працівників. Рішення про 

оголошення страйку вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 

більшість найманих працівників підприємства, установи, організації або не 

менше двох третин делегатів конференції. Загальні збори чи конференція 

самі визначають процедуру розгляду питання, а також порядок голосування. 

Рішення про оголошення страйку оформляється протоколом. 

Порядок оголошення галузевого територіального чи національного 

страйку передбачає два етапи. На першому етапі рекомендації про початок 

страйку приймаються відповідним галузевим, територіальним чи 

всеукраїнським органом, який представляє інтереси найманих працівників 

чи профспілок, як відповідної сторони колективного трудового спору. 

Рекомендації приймаються в порядку, передбаченому статутом відповідної 

організації, або іншим актом, який цей порядок регулює. Ухвалені 

рекомендації надсилаються відповідним колективам найманих працівників 

або профспілкам. Наймані працівники відповідних підприємств самостійно 

на загальних зборах або конференції розглядають рекомендації про 

оголошення страйку і приймають рішення про участь чи неучасть у страйку. 

Порядок прийняття такого рішення аналогічний оголошенню страйку на 

виробничому рівні. 

У рішенні про оголошення страйку зазначається: 

 перелік розбіжностей сторін, які стали підставами для оголошення 

страйку; 

 дата і час початку страйку, його приблизна тривалість, а також 

передбачувана кількість учасників. Тривалість страйку законодавством не 

обмежується; 

 орган, який здійснює керівництво страйком, список осіб, які до 

нього входять. 

Разом з прийняттям рішення про оголошення страйку збори чи 

конференція повинні вирішити питання щодо органу, який очолюватиме 

страйк на підприємстві, а також про дату початку страйку. Якщо страйк 

оголошується на галузевому, територіальному чи національному рівнях, то 

його очолює орган чи особа, яких визначає виборний орган, що представляв 

інтереси найманих працівників чи профспілки на стадії примирних 

процедур, або ж це може бути орган, який ініціював виникнення 

колективного трудового спору. 
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Страйк вважається галузевим, якщо на підприємствах, де він 

оголошений, кількість працюючих становить більше половини загальної 

кількості працівників відповідної галузі. Якщо ж у страйку беруть участь 

працівники кількох галузей, то для того, щоб страйк вважався галузевим, 

необхідна участь у ньому більшості найманих працівників кожної з цих 

галузей. 

Страйк вважається територіальним у тому випадку, якщо у ньому 

беруть участь більше половини загальної кількості найманих працівників 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Національним визнається страйк, якщо ним охоплено найманих 

працівників підприємств більшості регіонів України. Відповідно до ст. 133 

Конституції України такими регіонами вважаються Автономна Республіка 

Крим, області, міста Київ та Севастополь. 

Орган або особа, яка очолює страйк, зобов’язані у письмовій формі 

попередити роботодавця про початок страйку. Термін попередження 

незалежно від рівня страйку – 7 календарних днів до його початку. Якщо 

страйк оголошується на безперервно діючому виробництві, роботодавець 

повинен бути про нього попереджений за 15 календарних днів. Це правило 

введено для пом’якшення негативних економічних наслідків страйку. За 

час, який залишається до початку страйку, керівник підприємства (а якщо 

страйк оголошується у структурному підрозділі, то керівник структурного 

підрозділу) повинен прийняти відповідні рішення про недопущення 

простою тих працівників, які не беруть участі у страйку. В цей же період 

роботодавець повинен попередити постачальників та споживачів, 

транспортні організації, а також інші зацікавлені підприємства, вжити 

додаткових заходів, що дозволять зберегти ділові зв’язки, 

конкурентоспроможність і рентабельність підприємства. 

Умова про обов’язкове попередження роботодавця про страйк є 

однією з важливих складових порядку оголошення страйку. Недотримання 

такої вимоги може призвести до визнання страйку незаконним. Орган, який 

очолює страйк, повідомляє про його початок також Національну службу 

посередництва і примирення. 

Роботодавець, а також орган, який очолює проведення страйку, і 

державні органи зобов’язані вжити всіх заходів для забезпечення на період 

страйку громадського порядку, збереження майна підприємства, а також 

забезпечити роботу обладнання, зупинка якого може загрожувати життю і 

здоров’ю людей. 

Стаття 44 Конституції України передбачає, що заборона страйку 

можлива лише на підставі закону. Тим самим конституційне право на 

страйк може бути обмежене у тих випадках, коли це необхідно з метою 

захисту основ конституційного ладу, здоров’я, прав і законних інтересів 

громадян та з інших підстав, передбачених законами України. 
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1) якщо вони оголошені з вимогами про зміну конституційного ладу, 

державних кордонів та адміністративно-територіального устрою України, а 

також з вимогами, що порушують права людини; 

2) оголошені без дотримання порядку оголошення початку 

колективного трудового спору, порядку проведення примирних процедур, а 

також порядку оголошення страйку; 

3) оголошені з недотриманням вимог щодо органу, який здійснює 

керівництво страйком; 

4) якщо проводяться під час здійснення примирних процедур. Справа 

про визнання страйку незаконним розглядається місцевим судом у порядку 

позовного провадження. Заява з вимогою про визнання страйку незаконним 

подається до суду роботодавцем. 

Суд зобов’язаний розглянути справу про визнання страйку 

незаконним протягом семи днів з дня подання заяви. У цей семиденний 

термін включаються строки підготовки справи до судового розгляду. Якщо 

суд винесе рішення про визнання страйку незаконним, він зобов’язує 

учасників страйку приступити до роботи не пізніше наступної доби після 

вручення представникам органу, який здійснює керівництво страйком, копії 

рішення. У випадку невиконання рішення суду учасники страйку можуть 

бути притягнені до відповідальності, передбаченої законом. 

Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)», у ст. 22, передбачений і вичерпний перелік підстав для 

визнання страйків незаконними. 

Так, незаконними визнаються страйки: 

1) оголошені з вимогами про зміну конституційного ладу, державних 

кордонів та адміністративно-територіального устрою України, а також з 

вимогами, що порушують права людини; 

2) оголошені без додержання найманими працівниками, профспілкою, 

об’єднанням профспілок чи уповноваженими ними органами положень 

статей 2, 4, 6, ч. 1 і 5 ст. 12, ч. 1, 3 і 6 ст. 19 Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», тобто порушення 

працівниками, профспілкою, об’єднаннями профспілок чи уповноваженими 

ними органами вимог щодо: предмета колективного трудового спору 

(конфлікту); формування вимог найманих працівників, профспілок та 

процедури вступу до колективного трудового спору (конфлікту); відмови 

представників найманих працівників чи профспілки від участі у роботі 

трудового арбітражу або від виконання рішення трудового арбітражу, якщо 

це рішення за попередньою домовленістю сторін колективного трудового 

спору є обов’язковим для виконання; порядку прийняття рішення про 

оголошення страйку, надіслання письмового попередження роботодавцю 

про початок страйку у відповідні терміни; 

3) розпочаті з порушенням найманими працівниками, профспілкою, 

об’єднанням профспілок чи уповноваженими ними органами вимог ст. 20 
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(щодо керівництва страйку), ч. 2 та 3 ст. 24 цього Закону, а саме, 

недотримання працівниками, профспілкою, об’єднаннями профспілок чи 

уповноваженими ними органами норм щодо законодавчо встановленої 

заборони на проведення страйку працівникам (крім технічного та 

обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, Збройних Сил 

України, органів державної влади, безпеки та правопорядку і у разі 

оголошення надзвичайного та воєнного стану; 

4) які оголошені та/або проводяться під час здійснення примирних 

процедур, передбачених Законом України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)». 

Законодавство встановлює певні гарантії для працівників, що беруть 

участь у страйку. Зокрема, така участь не є порушенням трудової 

дисципліни і не може бути підставою притягнення працівників до 

дисциплінарної відповідальності, в тому числі і звільнення. Законом не 

передбачено застосування локауту, який полягає у тимчасовому 

призупиненні діяльності підприємства, що супроводжується масовим 

вивільненням працівників. 

Участь працівників у страйку, визнаному незаконним, вважається 

порушенням трудової дисципліни, час участі у ньому не зараховується до 

трудового стажу та не оплачується. 

Особи, винні у порушенні законодавства про колективні трудові 

спори несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або 

кримінальну відповідальність. 

Отже, якщо в результаті примирних процедур не вдалося вирішити 

спір або ж роботодавець не виконує угоди про його вирішення чи 

ухиляється від примирних процедур, працівники або профспілка мають 

право продовжити вирішення колективного трудового спору шляхом 

організації і проведення страйку.  

За чинним законодавством страйком називається тимчасове 

колективне добровільне припинення роботи працівниками підприємства чи 

структурного підрозділу з метою вирішення колективного трудового спору. 

Право на страйк – це конституційне право громадян, закріплене у ст. 

44 Конституції України. Закон України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» не тільки закріплює право на 

страйк, але і встановлює гарантії його реалізації.  

Закон передбачає різний порядок оголошення страйку залежно від 

рівня колективного трудового спору. 

Право на страйк також може бути обмежено і згідно із Законом «Про 

правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 p., а також у 

випадку оголошення воєнного стану.  

Законодавство встановлює певні гарантії для працівників, що беруть 

участь у страйку. 
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Особи, винні у порушенні законодавства про колективні трудові 

спори несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або 

кримінальну відповідальність. 
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