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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Трудове право є однiєю з провiдних галузей права України,
яка поряд з iншими пристосовується до нових умов реформу&
вання при переходi держави до ринкової економiки. Нинiшнi
економiчнi вiдносини спричинили появу пiдприємств, установ,
органiзацiй з рiзною формою власностi, зумовили змiни на рин&
ку працi та привели до прийняття великого масиву нових норма&
тивно&правових актiв, якi регулюють трудовi вiдносини. У зв’яз&
ку з цим перед трудовим правом i його наукою постало завдання
висвiтлити особливостi правового регулювання працi в умовах
формування ринкових вiдносин в Українi та проблемнi питання
сучасного трудового права. Трудове право є невiд’ємною части&
ною правової структури держави з розвиненою ринковою еконо&
мiкою. Воно регламентує такi питання, як дiяльнiсть профспiл&
кових органiв, колективнi й трудовi договори, заробiтна плата,
робочий час, час вiдпочинку, охорона працi, забезпечення трудо&
вої дисциплiни, професiйне навчання, трудовi конфлiкти тощо.

Трудове право розглядається автором в єдностi приватно&
правових та публiчно&правових основ за прiоритету приватно&
го права. Останнє пояснюється постiйним зростанням у наш час
договiрного регулювання в трудових правовiдносинах.

Iнтенсивне проведення правової реформи, реформи в еко&
номiцi та соцiальному життi суспiльства зумовило необхiднiсть
оновлення багатьох навчальних курсiв, що викладаються у ви&
щих навчальних закладах України. Це стосується i курсу трудо&
вого права. За останнi роки побачили свiт багато пiдручникiв i
посiбникiв з трудового права, в яких по&новому оцiнюється ми&
нуле й сучасне трудове законодавство, робляться спроби осмис&
лити роль i значення трудового права в умовах ринкових вiдно&
син. Це, безумовно, позитивний фактор оскiльки дає можливiсть
студентам, викладачам, практикам самим критично оцiнити кож&
не з видань та вибрати те, яке найкраще та найдоступнiше подає
матерiал. Це, в свою чергу, стимулює авторiв до постiйного са&
мовдосконалення, пiдвищення рiвня наукових дослiджень.

Автор дотримується принципу: не лише дати студенту певне
коло знань, а навчити його мислити, аналiзувати чинне трудове



законодавство, практику його застосування — самостiйно здобу&
вати та поповнювати знання, що, своєю чергою, веде до профе&
сiоналiзму. Таке завдання певною мiрою вирiшує й пропонова&
не видання, що складається з двох частин i мiстить 20 роздiлiв.
Структура книги збiгається iз структурою системи трудового
права, яка на сьогоднi склалася.

Видання пiдготовлено вiдповiдно до навчальної програми
курсу «Трудове право України» i має на метi дати студентам
(слухачам) юридичних вузiв (факультетiв), практичним працiв&
никам, усiм, хто цiкавиться юриспруденцiєю, фундаментальнi
знання з теорiї трудового права, а також законодавства, що ре&
гулює правовiдносини, якi є предметом трудового права.

Викладений у пiдручнику матерiал допоможе засвоїти курс
трудового права на рiвнi державного стандарту знань, самостiй&
но орiєнтуватися в нових правових та життєвих ситуацiях, обу&
мовлених становленням ринкової економiки, забороною при&
мусової працi, розширенням договiрних основ у регулюваннi
трудових правовiдносин, впровадженням принципiв соцiально&
го партнерства.

Своєю працею автор прагнув насамперед дати вiдповiдi на
питання, що увiйшли до програми курсу «Трудове право Украї&
ни», використовуючи при цьому теоретичнi напрацювання нау&
ки трудового права, матерiали практики та чиннi нормативно&
правовi акти, розкриваючи їх змiст i зазначаючи особливостi та
порядок їх правильного застосування. У першу чергу звернуто
увагу на нормативно&правовi акти, якi ще не пiдлягали науко&
вому аналiзу в лiтературi. Крiм того, проаналiзовано й iншi нор&
мативно&правовi акти, якi регулюють рiзнi елементи системи
трудового права. Видання дасть можливiсть студентам розши&
рити коло знань з iсторiї виникнення та становлення трудового
права, окремих iнститутiв галузi, сприятиме вирiшенню прак&
тичних життєвих ситуацiй, пов’язаних iз застосуванням норм
трудового права.

Автор сподiвається, що даний навчальний посiбник допомо&
же студентам (слухачам) у процесi пiдготовки до iспитiв з тру&
дового права, а спецiалiстам — у практичнiй дiяльностi.

У пiдручнику подано визначення основних категорiй трудо&
вого права, їх структуру, види та змiст, охарактеризовано основнi
нормативнi акти, що регулюють трудовi правовiдносини. Роз&
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глянуто не тiльки теоретичнi положення, а й матерiали та проб&
леми практики застосування норм трудового законодавства.

Враховуючи складнiсть трудового права як навчальної дис&
циплiни та певну динамiчнiсть розвитку трудового законодав&
ства в нинiшнiх умовах, автор прагнув не тiльки зосередити ува&
гу читачiв на викладеному матерiалi курсу, а й допомогти їм у
пiзнаннi наукових закономiрностей становлення цiєї галузi пра&
ва, у виробленнi навичок самостiйного та творчого аналiзу змiсту
нормативних актiв, якими регулюються трудовi правовiдносини.

При вивченнi курсу бажано вiдстежувати змiни у чинному
законодавствi про працю, використовувати крiм пропонованого
ще й iншi посiбники, пiдручники, довiдники, збiрники норматив&
них актiв з метою формування цiлiсної системи знань з трудо&
вого права.

Сподiваємося, що змiст i система викладеного матерiалу до&
поможуть усiм, хто буде ним користуватися, отримати необхiдну
iнформацiю з метою вирiшення проблемних життєвих ситуацiй
та захисту своїх прав.

Автор щиро вдячний рецензентам — докторам юридичних
наук Н. М. Хуторян i Л. М. Стрельбицькiй — за слушнi заува&
ження, якi допомогли полiпшити змiст книги, та опонентам,
дискусiя з якими сприяла виробленню єдиних критерiїв, пiдхо&
дiв до визначення окремих понять i категорiй у трудовому правi.

Список скорочень

ВВР України — Вiдомостi Верховної Ради України
КЗпП — Кодекс законiв про працю України
ККУ — Кримiнальний кодекс України
КМУ — Кабiнет Мiнiстрiв України
КпАП України — Кодекс України про адмiнiстративнi правопору&

шення
КТС — Комiсiя по трудових спорах
МОП — Мiжнародна органiзацiя працi
МСЕК — Медико&соцiальна експертна комiсiя
НСПП — Нацiональна служба посередництва i примирення
ВСУ — Верховний Суд України
ПВС України — Пленум Верховного Суду України
СНД — Спiвдружнiсть Незалежних Держав
ЦК України — Цивiльний кодекс України
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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ÌÎÄÓËÜ 1

Ðîçäië I

ÇÀÃÀËÜÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

§ 1. Iсторичнi витоки
та становлення трудового права
Виникнення трудового права пов’язано з розвитком ка&

пiталiстичного способу виробництва та активним застосуванням
найманої працi. Французька революцiя 1848 р., яка проголоси&
ла свободу працi, тобто свободу попиту та пропозицiї робочої си&
ли, загальноприйнято вважається родоначальницею трудового
права. Iсторично трудове право виникло та розвивалось як пра&
во охорони працi та являє собою результат боротьби робочого
класу за свої соцiальнi та економiчнi права1.

Поява фабричного законодавства Англiї, а потiм трудового
права на iсторичнiй аренi була викликана передусiм соцiаль&
ними чинниками — вимогами найманих працiвникiв захистити
свої трудовi права, знизити рiвень експлуатацiї їх працi. Iнтереси
людини працi зумовлюють, власне, i характер впливу на форму&
вання норм трудового права. За понад столiтню iсторiю трудо&
вого права в охоронi працi вбачали i вбачають його головну —
соцiальну функцiю2.

Українське трудове законодавство пройшло тривалий iсто&
ричний шлях розвитку, визначуваний основними етапами роз&
витку України в XX столiттi — з перiоду розвалу Росiйської мо&

1 Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учебное пособие. — Х.: Кон&
сум, 2006. — С. 10.

2 Трудове право України: Академiчний курс: Пiдруч. для студ. юрид.
спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та iн.; За
ред. П. Д. Пилипенка. — К.: «Видавничий дiм «Iн Юре», 2004. — С. 27.



нархiї i до нашого часу. Характерними рисами розвитку трудо&
вого законодавства в нашiй країнi (проте не на всiх етапах її
розвитку) є: пiдвищення трудових гарантiй робочих i службов&
цiв, залучення кожного працiвника до участi в управлiннi ви&
робництвом i боротьба з порушниками трудової i виробничої
дисциплiни. У процесi розвитку трудового законодавства були
тимчасовi вiдступи вiд демократичних начал. Деякi з них бу&
ли цiлком виправданими, наприклад, в перiоди громадянських i
Вiтчизняних воєн, а також в перiоди вiдновлення зруйнованого
вiйнами народного господарства. Але мали мiсце i нiчим не ви&
правданi зловживання, що сповiльнили розвиток трудового за&
конодавства, наприклад, у 30—40&i роки повне порушення тру&
дових прав, у 50—60&тi роки — заборона видавати трудовi книж&
ки працiвникам, що проживали в селах, початок 80&х рокiв —
встановлення адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi
за ухилення вiд роботи («бродяжництво») та iнше, коли повнiс&
тю порушувалися конституцiйнi права людини.

Iсторiя виникнення та розвитку українського трудового за&
конодавства безпосередньо пов’язана з рiзними iсторичними пе&
рiодами розвитку нашої держави.

Формально в Росiї був Кодекс законiв про працю 1918 року,
але вiн не дiяв, мав бiльш декларативний, нiж практичний хара&
ктер, його застосування нiхто не вимагав i не контролював. Цей
кодекс, як i iншi нормативнi акти того перiоду, значною мiрою
був пристосований до вирiшення завдань «воєнного комунiзму»,
коли трудовi вiдносини ґрунтувалися на загальнiй трудовiй по&
винностi. З переходом до НЕПу (нової економiчної полiтики) i
появою обмеженої приватної власностi це законодавство вже не
вiдповiдало умовам, якi склалися. Вiдпала необхiднiсть в залу&
ченнi населення до трудової повинностi в її попередньому розу&
мiннi. Все трудове законодавство переглядалося стосовно умов
мирної господарської дiяльностi з метою регулювання нових
форм трудових правовiдносин та вимог часу.

На початковому етапi розвитку українського трудового за&
конодавства (1918—1929 рр.) в його основу були закладенi на&
ступнi гарантiї: встановлення восьмигодинного робочого дня i
безперервного щотижневого вiдпочинку тривалiстю не менш як
42 години; заборона нiчних робiт, крiм галузей народного гос&
подарства з безперервною технологiєю; заборона застосування
працi пiдлiткiв до 16 рокiв i обмеження шiстьма годинами робо&
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чого дня для молодi у вiцi вiд 16 до 18 рокiв; заборона працi жi&
нок на шкiдливих виробництвах i надання їм передпологових i
пiсляпологових вiдпусток; впровадження бiрж працi; введення
за рахунок пiдприємцiв державного страхування робiтникiв по
старостi, при частковiй або повнiй втратi працездатностi; запро&
вадження спецiальних судiв для розгляду трудових спорiв i ви&
борної iнспекцiї працi1. Так, 29 жовтня 1917 р. було законодав&
чо вирiшено одне з важливих питань у сферi працi про нор&
мування робочого часу. Декрет «Про восьмигодинний робочий
день» встановлював нормальний робочий час тривалiстю вiсiм
годин на добу при 48&часовому робочому тижнi, скорочуючи
робочий час в особливо шкiдливих виробництвах. Була вста&
новлена обов’язкова, не менше однiєї години, обiдня перерва,
заборонена робота в нiчний час жiнкам i пiдлiткам. Тривалiсть
вiдпочинку при однозмiннiй роботi встановлювалася рiвною
42 годинам. Надурочнi роботи допускалися тiльки у випадках,
передбачених законом, при наявностi надзвичайних обставин
i з дозволу у кожному окремому разi органiв Наркомпрацi.

Одночасно з цим вживалися заходи з регулювання заробiт&
ної плати, встановлення її обов’язкового мiнiмуму i вирiвнюван&
ня оплати працi чоловiкiв i жiнок.

Значна роль в регулюваннi трудових вiдносин в цей i пода&
льшi перiоди вiдводилася колективному договору. В опублiко&
ваному 2 липня 1918 р. Положеннi РНК УРСР «Про порядок
затвердження колективних договорiв (тарифiв), що встанов&
люють ставки заробiтної плати i умови працi» регламентувався
змiст колективного договору; порядок прийому i звiльнення ро&
бiтникiв; нормування робочого часу i оплати працi працiвникiв
з обов’язковим урахуванням їх квалiфiкацiї, складностi роботи
i iнших умов працi. Безпосередню участь в укладаннi колектив&
них договорiв, в розробцi положень про оплату працi, тарифах
i ставках заробiтної плати брали профспiлки.

Десятого грудня 1918 р. з’явився перший Кодекс законiв про
працю РСФРР, дiю якого було поширено i на Україну. В осно&
ву Кодексу була покладена перша Радянська Конституцiя. Брак
достатньої матерiальної бази не дозволив у той перiод закрiпи&
ти в Основному Законi гарантоване право всiх громадян на пра&
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цю. У зв’язку з цим праця була визначена обов’язком всiх гро&
мадян Радянської України (фактично встановлена трудова по&
виннiсть).

З прийняттям першого Кодексу законiв про працю була од&
ночасно реалiзована спроба об’єднати всi акти про працю, ви&
данi за рiк iснування радянської влади, привести їх у вiдповiд&
ну систему. КЗпП 1918 року визначив, що умови працi в дер&
жавних установах регламентуються тарифними положеннями,
затвердженими Народним комiсарiатом працi — НКП (ст. 7), а
умови працi на всiх пiдприємствах i в усiх господарствах регла&
ментуються тарифними положеннями, що розробляються про&
фесiйними спiлками за погодженням з керiвниками або власни&
ками пiдприємств i господарств, затвердженими НКП (ст. 9).
Цi положення по сутi були колективними договорами, однак са&
мого термiна «колективний договiр» не було.

Кодекс, крiм вступу i додаткiв, мiстив дев’ять роздiлiв i
137 статей. Названi роздiли регламентували: трудову повин&
нiсть; право на застосування працi; порядок надання працi; по&
переднє випробування; переведення i звiльнення трудящих; ви&
нагорода за працю; робочий час; забезпечення належної проду&
ктивностi працi i питання охорони працi. У свою чергу, додатки
мiстили правила про порядок встановлення непрацездатностi,
порядок видачi допомог трудящим пiд час хвороби, положення
про безробiтних i порядок видачi їм допомог, порядок ведення
трудових книжок, а також мiстили вiдомостi про щотижневий
вiдпочинок у вихiднi днi.

У роздiлi «Про трудову повиннiсть» передбачався обов’я&
зок трудитися для всiх громадян за винятком осiб, що не досяг&
ли 16&лiтнього вiку, й осiб, старших за 50 рокiв, а також осiб, що
втратили працездатнiсть внаслiдок калiцтва або хвороби. Тру&
дова повиннiсть по КЗпП 1918 року означала передусiм обов’я&
зок громадян займатися суспiльно корисною працею в будь&якiй
формi i адмiнiстративне залучення до виконання певних гро&
мадських робiт. У Кодексi (ст. 10) не тiльки закрiплювався обо&
в’язок працювати, а й передбачалося право на застосування пра&
цi вiдповiдно до спецiальностi i право на винагороду, встанов&
лену для конкретного роду роботи1.
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КЗпП 1918 року не мiстив спецiального роздiлу про поря&
док вирiшення трудових спорiв (вiн з’явився трохи пiзнiше),
однак ряд норм регламентував порядок i умови їх розгляду. Так,
наприклад, ст. 40 встановлювала, що на пiдставi постанови вiдпо&
вiдного органу i в iнтересах справи працiвник мiг бути переведе&
ний на iншу роботу i при цьому за ним зберiгалося право оскар&
ження такої постанови до мiсцевого або обласного вiддiлу працi.

При визначеннi розмiру винагороди для кожної групи i ка&
тегорiї працiвникiв вiдповiдно до Кодексу повиннi прийматися
до уваги: мiра складностi працi, умови, в яких виконувалася ро&
бота (ст. 59). Мова, таким чином, йшла про оплату працi вiдпо&
вiдно до її кiлькостi та якостi.

Кодекс встановлював тривалiсть нормального робочого ча&
су — вiсiм годин, скорочений робочий час при роботi в нiчний
час, порядок надурочних робiт, перерви в роботi, щотижневий
вiдпочинок i вiдпочинок в святковi днi, час щорiчних вiдпусток.
Тривалiсть вiдпусток встановлювалася рiвною двом тижням за
шiсть мiсяцiв роботи i одному мiсяцю — за один рiк роботи.

Великий за змiстом роздiл Кодексу вiдводився охоронi пра&
цi. Функцiї з охорони працi покладалися на iнспекцiю працi,
на технiчну iнспекцiю i на представникiв санiтарного нагляду.
Органи iнспекцiї працi повиннi були здiйснювати контроль за
точним дотриманням правових норм Кодексу, декретiв, iнстру&
кцiй i розпоряджень, що регламентують питання охорони працi
i здоров’я працюючих. Iнспекторами працi призначалися особи,
вибранi радами професiйних спiлок.

Особлива увага придiлялася встановленню трудової дисци&
плiни. За рiшеннями колективiв робiтникiв i службовцiв окре&
мих пiдприємств вводилися рiзнi види стягнень за порушення
режиму робочого часу та невиконання правил внутрiшнього тру&
дового розпорядку. Постанови колективiв деяких пiдприємств,
направленi на посилення трудової дисциплiни, мiстили також i
iншi заходи впливу: позбавлення на певний термiн продоволь&
чого пайка, зниження премiї, вирахування iз заробiтної плати,
передача розгляду провини дисциплiнарному товариському су&
ду, звiльнення i т. д.

Дисциплiнарнi товариськi суди, що створювалися на пiдпри&
ємствах, складалися з представникiв органiв управлiння, цент&
рального профспiлкового органу i фабричного (заводського, мiс&
цевого) комiтету профспiлки. Вони були надiленi великими пов&
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новаженнями i могли застосовувати, наприклад, такi заходи, як
оголошення догани, тимчасове позбавлення права обрання до
керiвних профспiлкових органiв, пониження в посадi термiном
до одного мiсяця, направлення на суспiльно необхiднi важкi ро&
боти i звiльнення з позбавленням волi.

Пiсля закiнчення громадянської вiйни головною формою
залучення громадян до працi залишалась обов’язкова трудова
повиннiсть З введенням НЕПу вiдчувався поступовий перехiд
до договiрних основ в трудових вiдносинах. Приймається цiлий
ряд нормативно&правових актiв, якi ставили за мету врегулю&
вання трудових вiдносин у нових умовах, органiзацiю працi, її
оплату i охорону. Виникла необхiднiсть у розробцi i прийняттi
нового кодексу законiв про працю. Проект Кодексу законiв про
працю УСРР розроблявся паралельно з Кодексом законiв про
працю РСФРР у повнiй вiдповiдностi з ним. Цi кодекси навiть
в дiю були введенi одночасно — 15 листопада 1922 року.

Кодекс законiв про працю УСРР складався з 17 роздiлiв, якi
подiлялися на 192 статтi. Перший роздiл мiстив загальнi поло&
ження, другий визначав порядок найму i надання робочої си&
ли, третiй встановлював порядок залучення громадян УСРР до
трудової повинностi, четвертий присвячувався колективним
договорам, п’ятий — трудовим договорам, шостий — правилам
внутрiшнього трудового розпорядку, сьомий — нормуванню пра&
цi, восьмий — винагородi за працю, дев’ятий — гарантiям i ком&
пенсацiям, десятий i одинадцятий роздiли регулювали робочий
час i час вiдпочинку, дванадцятий i тринадцятий мiстили норми
про учнiвство, працю жiнок i неповнолiтнiх. У чотирнадцятому
роздiлi мова йшла про охорону працi, в п’ятнадцятому — про
профспiлки та їх органи на пiдприємствах, в установах i госпо&
дарствах. Шiстнадцятий роздiл встановлював систему органiв по
вирiшенню конфлiктiв i розгляду справ про порушення зако&
нiв про працю. Питання соцiального страхування регулювалося
останнiм, сiмнадцятим роздiлом.

У статтi 1 проголошувалося, що норми Кодексу поширю&
ються на всiх осiб, якi працюють за наймом i є обов’язковими
для всiх пiдприємств, установ i господарств як державних i гро&
мадських, так i приватних, а також для всiх осiб, якi застосову&
ють найману працю за винагороду. Проголошувалися недiйсни&
ми договори i угоди про працю, якi погiршували умови працi в
порiвняннi з нормами кодексу (ст. 4). Наймання i надання ро&
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бочої сили проводилося виключно на основi добровiльної згоди
працiвника (ст. 5).

За Кодексом колективний i трудовий договори були основ&
ними правовими формами залучення до працi. Розмiр винагоро&
ди за працю не мiг бути меншим обов’язкового мiнiмуму опла&
ти, встановленого державою для даної категорiї працiвникiв1.

Тривалiсть нормативного робочого дня за Кодексом стано&
вила 8 годин. Пiльги були встановленi для неповнолiтнiх i тих,
хто працював на пiдземних роботах, i для осiб розумової i кон&
торської працi. Для цiєї категорiї працюючих запроваджувався
шестигодинний робочий день. Надурочна робота, як правило, не
допускалася2.

Кодекс визначав права й обов’язки профспiлок та їх орга&
нiв на пiдприємствах, в установах i в господарствах, а також
обов’язки адмiнiстрацiй в справi сприяння роботi профспiлок
(статтi 151—167). Справи про порушення законiв про працю i
всi трудовi спори вирiшувалися або в примусовому порядку (на
особливих сесiях народних судiв), або в примирному порядку
(примирних камерах, третейських судах тощо) (статтi 168—169).
За Кодексом соцiальне страхування поширювалося на всiх осiб
найманої працi, незалежно вiд того на пiдприємствах якої фор&
ми власностi вони працюють (ст. 175). Чiтко визначався змiст
соцiального страхування (ст. 176).

Кодекс законiв про працю УСРР досить ефективно регу&
лював трудовi вiдносини на початковому етапi НЕПу. Але вже
з 1924 р. на Україну починають поширюватися загальносоюзнi
акти. Жорстка централiзацiя державного управлiння вимагала
пiдвищення рiвня трудової дисциплiни. З метою боротьби з по&
рушниками трудової дисциплiни приймаються РНК СРСР по&
станови «Про заходи щодо змiцнення трудової дисциплiни на
державних пiдприємствах» вiд 6 березня 1929 р. i «Про заходи
щодо полiпшення виробничого режиму i змiцнення трудової дис&
циплiни на пiдприємствах» вiд 5 липня 1929 р. У 1929 р. був вве&
дений скорочений календарно&робочий тиждень: на безперерв&
но дiючих пiдприємствах i установах — п’ятиденний, на всiх iн&
ших — шестиденний.
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У 1926—1929 роках значного розвитку набула промислова
кооперацiя. Шiстнадцятого травня 1928 р. ВУЦВК i РНК УСРР
затвердили Положення про промислову кооперацiю. Положення
регулювало трудовi вiдносини членiв промислової артiлi, зокре&
ма: питання виникнення i припинення трудових вiдносин, ви&
пробувального термiну, технiки безпеки, охорони працi тощо.

З кiнця 20&х рокiв розпочався наступний перiод розвитку
трудового законодавства України (перiод панування тоталiтар&
ного режиму (1929—1940 рр.)).

Характерною рисою українського трудового законодавства
в 30&тi роки стає прiоритет загальносоюзного законодавства над
республiканським. Регулювання вiдбувається шляхом поширен&
ня прямої дiї союзних нормативних актiв, а з iншого — шляхом
копiювання республiканським законодавством змiсту загально&
союзних законодавчих актiв або їх сутi.

Постанова ВУЦВК i РНК УСРР вiд 25 лютого 1931 р. внес&
ла ряд змiн i доповнень до Кодексу законiв про працю УСРР
1922 року. Було завершено процес переведення робiтникiв про&
мисловостi i транспорту на 7&годинний робочий день. Бiльшiсть
пiдприємств i установ було переведено на безперервний робiт&
ничий тиждень, а робiтники i службовцi одержували день вiд&
починку по черзi у рiзнi днi тижня (плаваючий вихiдний день).
Заробiтна плата виплачувалась залежно вiд професiйної ква&
лiфiкацiї робiтника, за твердими фiксованими ставками або за
тарифними сiтками, розробленими для кожної галузi промис&
ловостi. Основними формами оплати були вiдрядна, почасова
i премiальна. Характерною ознакою трудового законодавства бу&
ла суворiсть заходiв, спрямованих на змiцнення трудової дис&
циплiни робiтникiв i службовцiв. За постановою ВУЦВК i РНК
УСРР вiд 22 листопада 1932 р. неявка на роботу без поважної
причини, хоча б протягом одного дня, тягла за собою звiльнення
з роботи з позбавленням права користуватися квартирою, нада&
ною в будинку даного пiдприємства чи установи. В окремих га&
лузях народного господарства СРСР були прийнятi статути про
дисциплiну на залiзничному транспортi (1933 р.), в органах юс&
тицiї (1933 р.), на водному транспортi (1934 р.), в органах зв’яз&
ку (1935 р.)1, за яким передбачалась ще бiльш жорстка вiдповi&
дальнiсть окремих категорiй працiвникiв.
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Звичайно, не могли не позначитися на трудових правах пра&
цiвникiв загальнi порушення конституцiйних прав людини. Нi&
чим не виправдана (для мирного часу) жорстка полiтика у сфе&
рi господарювання, зокрема в сiльському господарствi, пiд при&
криттям гасла «змiцнення трудової дисциплiни» призвела до
всiм вiдомого голодомору 1932—1933 рр. з його жахливими нас&
лiдками. Було втрачено значну кiлькiсть квалiфiкованих пра&
цiвникiв практично в усiх сферах господарства та органах дер&
жави. Проте нiяких висновкiв керiвниками держави не було
зроблено. Полiтика «закручування гайок» у сферi трудових пра&
вовiдносин тривала.

В Українi 11 вересня 1935 р. РНК УСРР затвердила Статут
про дисциплiну робiтникiв та службовцiв комунальних електро&
станцiй i електромереж УСРР.

З прийняттям у 1937 р. Конституцiї УРСР були закрiпленi
новi принципи органiзацiї працi. Серед основних прав громадян
УРСР в Конституцiї було закрiплене право кожного на працю.

З Конституцiї УРСР 1937 р. було вилучено положення про
загальну трудову повиннiсть. Як акцентувалось на той час, за&
провадження загальностi працi без проголошення трудової по&
винностi виражало факт «лiквiдацiї експлуататорських класiв i
експлуатацiї людини» в країнi. Проте поряд з цим залучення до
працi здiйснювалося не завжди на добровiльних засадах, як про&
голошувалось. Оголошення зняття трудової повинностi в мир&
ний час постiйно обмежувалося випадками необхiдностi бороть&
би зi стихiйним лихом (снiжними заметами, пожежами тощо).
Закрiпивши в Конституцiї УРСР основнi економiчнi гарантiї
права громадян на працю, законодавець нарiвнi з ними передба&
чив спецiальнi юридичнi гарантiї вiд необґрунтованих вiдмов у
прийомi на роботу. Хоча Конституцiя УРСР 1937 року за змiс&
том була однiєю з найдемократичнiших у свiтi, однак це зали&
шалось лише на паперi, фактично з цим роком асоцiюється ли&
ше початок масових репресiй. Постiйно порушувалися трудовi
та iншi права громадян. Фактично цей час (1936—1938 рр.) став
кульмiнацiєю неадекватностi полiтики держави: формальне за&
крiплення в законодавствi широких конституцiйних прав та сво&
бод громадян i гарантiй їх забезпечення та фактичнi, постiйнi по&
рушення цих норм (закрiплення працiвникiв за пiдприємства&
ми, установами, заборона виїзду на заробiтки (про виїзд за кор&
дон не могло бути й мови). У цей перiод було фiзично знищено
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величезну кiлькiсть працiвникiв&професiоналiв, науковцiв, пред&
ставникiв iнтелiгенцiї. Наслiдки цих злочинiв ще багато десяти&
лiть позначалися на життi українського народу.

У той час в країнi посилився рух за змiцнення трудової дис&
циплiни. Так, 28 грудня 1938 р. «з iнiцiативи трудящих» було
прийнято постанову «Про заходи щодо упорядкування трудо&
вої дисциплiни, полiпшення практики державного соцiального
страхування i боротьби iз зловживаннями в цiй справi». Ця по&
станова внесла змiни в правила внутрiшнього трудового розпо&
рядку, бiльш чiтко визначила диференцiйований пiдхiд до оцiн&
ки працi при заохоченнi працiвникiв. Даною постановою перед&
бачалося, що заохочуватися повиннi тiльки чеснi i сумлiннi пра&
цiвники. Заходи заохочення не повиннi були застосовуватися
до недбайливих працiвникiв, порушникiв трудової дисциплiни.
Стосовно робiтникiв i службовцiв, що допустили спiзнення на
роботу без поважних причин, або що не працювали в робочий
час, постанова чiтко визначала стягнення: зауваження або дога&
на з попередженням про звiльнення; переведення на iншу ниж&
че оплачувану роботу на термiн до трьох мiсяцiв, або змiщення
на нижчу посаду. Якщо ж робiтник або службовець допустив
три таких порушення протягом одного мiсяця або чотири пору&
шення протягом двох мiсяцiв пiдряд, то вiн пiдлягав звiльнен&
ню як прогульник, як порушник закону про працю i трудову дис&
циплiну. Одночасно термiн, що давав право на отримання чер&
гової вiдпустки, був збiльшений з 5,5 до 11 мiсяцiв роботи на
пiдприємствi. Робiтники i службовцi, що пiшли з роботи за влас&
ним бажанням, мали право на допомогу по тимчасовiй непраце&
здатностi лише пiсля того, як вони проробили не менше шести
мiсяцiв на новому мiсцi роботи.

Двадцятого грудня 1938 р., з метою облiку робiтникiв i слу&
жбовцiв у всiх державних i кооперативних пiдприємствах, уста&
новах i органiзацiях постановою РНК СРСР були введенi тру&
довi книжки. У трудовi книжки вносилися основнi вiдомостi
про працiвника: прiзвище, iм’я, по батьковi, вiк, освiта i профе&
сiя. Вони повиннi були мiстити вiдомостi i про трудову дiяль&
нiсть працiвника: про його роботу, про перехiд з одного пiдпри&
ємства (установи, органiзацiї) в iнше i причини такого перехо&
ду, а також про отриманi працiвником заохочення i нагороди та
велися на всiх робiтникiв i службовцiв, працюючих на пiдпри&
ємствi понад п’ять днiв, в тому числi на сезонних i тимчасових
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працiвникiв. Причина звiльнення повинна була зазначатися вiд&
повiдно до формулювань КЗпП або у виглядi посилання на стат&
тю (пункт) цiєї постанови. Таким чином, адмiнiстрацiї було на&
дане право вибору формулювання пiдстави звiльнення, але в
будь&якому випадку причина звiльнення повинна була вiдповi&
дати нормi закону. Введенi у 1938 р. трудовi книжки застосову&
ються до цього часу i вiдображають всю трудову дiяльнiсть пра&
цiвникiв, сприяючи змiцненню трудової дисциплiни.

У зв’язку iз загрозою вiйни, погiршенням мiжнародної об&
становки виникла необхiднiсть посилення економiчних потуж&
ностей i обороноздатностi країни. Як результат цього було вжито
низку заходiв. Особливе мiсце належить Указу Президiї Верхо&
вної Ради СРСР вiд 26 червня 1940 р. «Про перехiд на восьми&
годинний робочий день, на семиденний робочий тиждень i про
заборону самовiльного звiльнення робiтникiв i службовцiв з
пiдприємств i установ». Пiдвищивши обов’язкову мiру працi,
Указ збiльшив тривалiсть робочого дня для робочих пiдпри&
ємств, службовцiв установ i пiдлiткiв, що досягли 16 рокiв, до
восьми годин. На всiх пiдприємствах був введений семиденний
робочий тиждень, заборонено самовiльне звiльнення з пiдпри&
ємств i установ. Дозвiл на звiльнення з роботи мiг дати тiльки
керiвник пiдприємства або установи, але в окремих випадках,
згаданих як в самому Указi, так i в окремих постановах (керiв&
никам ставилося в обов’язок давати такi дозволи). За прогул без
поважних причин i самовiльне звiльнення з роботи була вста&
новлена кримiнальна вiдповiдальнiсть.

Положення Указу вiд 26 червня 1940 р. дiстали вiдображен&
ня в затверджених РНК СРСР 18 сiчня 1941 р. нових Типових
правилах внутрiшнього трудового розпорядку для робiтникiв i
службовцiв, що зiграли також значну роль у змiцненнi трудової
дисциплiни. На основi цих Типових правил галузевим народ&
ним комiсарiатам СРСР i республiканським народним комiса&
рiатам за згодою з центральними комiтетами професiйних спi&
лок надавалося право видавати правила внутрiшнього трудового
розпорядку стосовно до умов роботи конкретної галузi промис&
ловостi (народного господарства).

Тенденцiя передвоєнних змiн трудового законодавства Украї&
ни зберiгалася i з початком Великої Вiтчизняної вiйни та в по&
воєннi роки (1941—1959 рр.). Велика Вiтчизняна вiйна, що поча&
лася в червнi 1941 р., стала причиною перебудови всiєї економi&
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ки нашої країни на вiйськовий лад. Мобiлiзацiя бiльшої частини
працездатного чоловiчого населення зумовила вжиття спецiаль&
них заходiв для забезпечення народного господарства кадрами.
З’явився ряд нормативних актiв вищих органiв державної вла&
ди й управлiння. В основному цi нормативнi акти торкалися та&
ких правових iнститутiв, як трудова мобiлiзацiя i трудова повин&
нiсть, робочий час i час вiдпочинку, трудова дисциплiна i вiдпо&
вiдальнiсть за її порушення1.

Загалом зберiгався порядок «добровiльного вступу» працiв&
никiв в трудовi вiдносини. Але одночасно дiяло правило залу&
чення громадян до працi в обов’язковому порядку у формi тру&
дової мобiлiзацiї i трудової повинностi. Трудовою мобiлiзацiєю
було охоплено практично все працездатне населення. До мобi&
лiзованих прирiвнювалися особи, що працювали на пiдприємс&
твах вiйськової промисловостi. Так, Указом Президiї Верховної
Ради СРСР вiд 13 лютого 1942 р. на перiод вiйськового часу бу&
ла оголошена мобiлiзацiя працездатного населення для роботи
на виробництвi i в будiвництвi. Однак у самому Указi контин&
гент мобiлiзованих був обмежений працездатними громадяна&
ми, що проживали в мiстах, якi не працювали на державних пiд&
приємствах (установах), або якi не навчалися у вищих i серед&
нiх навчальних закладах. Мобiлiзацiйний вiк для чоловiкiв був
встановлений вiд 16 до 55 рокiв, а жiнок — вiд 16 до 45 рокiв.
Згодом Указом вiд 19 вересня 1942 р. вiк жiнок, що пiдлягають
мобiлiзацiї, був збiльшений до 50 рокiв. При цьому вiдповiдно
до Указу вiд 13 лютого 1942 р. не пiдлягали мобiлiзацiї жiнки,
що мали грудних, а також малолiтнiх дiтей при вiдсутностi iн&
ших членiв сiм’ї, здатних забезпечити догляд за ними. Цим Ука&
зом поширювалося звiльнення вiд мобiлiзацiї на жiнок, що мали
дiтей до восьми рокiв; але надалi Указом вiд 7 серпня 1943 р. бу&
ла допущена мобiлiзацiя жiнок, що мали дiтей у вiцi до чотирьох
рокiв, при умовi надання для дитини мiсця в дитячому садку.
Мобiлiзованому видавався спецiальний мобiлiзацiйний листок.
Ухилення вiд мобiлiзацiї для роботи на виробництвi або будiв&
ництвi каралося суворо: такi особи притягувалися до кримi&
нальної вiдповiдальностi i за вироком суду зазнавали примусо&
вих робiт за мiсцем проживання на термiн до одного року. Особ&
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ливiсть правовiдносин, що виникали, полягала в тому, що за
своєю правовою природою це були трудовi вiдносини, хоч їх
виникнення пов’язане з адмiнiстративним актом, а санкцiя за
невиконання розпорядження передбачалася нормою кримiналь&
ного законодавства.

Пiд час вiйни, з метою забезпечення армiї всiма видами
озброєння було вжито заходiв з повної заборони самовiльних
звiльнень з пiдприємств вiйськової промисловостi i безумов&
ного закрiплення робiтникiв i службовцiв за такими пiдприєм&
ствами. Двадцять шостого грудня 1941 р. був виданий Указ Пре&
зидiї Верховної Ради СРСР «Про вiдповiдальнiсть робiтникiв
i службовцiв пiдприємства вiйськової промисловостi за само&
вiльне звiльнення з пiдприємств». Указом були мобiлiзованi всi
робiтники i службовцi пiдприємств вiйськової промисловостi,
якi закрiплялися за тими пiдприємствами, на яких вони пра&
цювали.

Самовiльне звiльнення з роботи розглядалось Указом як
квалiфiкований злочин (дезертирство), який передбачав санк&
цiю у виглядi ув’язнення вiд п’яти до восьми рокiв. Цей Указ
був виданий в перiод, коли основна маса вiйськових заводiв бу&
ла евакуйована в схiднi райони країни i потрiбний був їх опера&
тивний запуск на повну потужнiсть. Встановлення жорстких за&
ходiв на перiод вiйни було цiлком виправданим.

Перебазування промислових пiдприємств iз захiдних райо&
нiв країни в схiднi означало, зокрема, переведення робiтникiв i
службовцiв в iншу мiсцевiсть. У зв’язку з цим 29 вересня 1942 р.
був виданий Указ Президiї Верховної Ради СРСР «Про переве&
дення на положення мобiлiзованих робiтникiв, службовцiв i iн&
женерно&технiчних працiвникiв в близьких до фронту районах».
Указом передбачалося, що працiвники близьких до фронту ра&
йонiв в необхiдних випадках пiдлягали обов’язковiй евакуацiї в
органiзованому порядку. Таке переведення в iншу мiсцевiсть бу&
ло обов’язковим для службовцiв, що працювали у згаданих ра&
йонах i iнженерно&технiчних працiвникiв.

Окрiм трудової мобiлiзацiї, в перiод вiйни було розширено
застосування трудової повинностi. Так, якщо в мирний час не&
обхiднiсть застосування трудової повинностi виникала лише у
виняткових випадках (статтi 11, 12, 13 i 14 КЗпП 1922 р.), то у
вiйськовий час виникали додатковi винятковi обставини — це
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обороннi роботи, заготiвля палива i т. п1. У зв’язку з цим Ука&
зом Президiї Верховної Ради СРСР вiд 22 червня 1941 р. вiйсь&
ковiй владi було надано право оголошувати трудову повиннiсть
для задоволення вiйськових потреб у мiсцевостях, що перебува&
ли на вiйськовому станi. Постановою РНК СРСР вiд 10 серпня
1942 р. № 65 були визначенi можливi випадки оголошення тру&
дової повинностi. Трудова повиннiсть, зокрема, у вiйськовий
час могла бути оголошена: а) для виконання оборонних робiт i
iнших вiйськових потреб; б) для заготiвлi палива; в) для вико&
нання спецiальних будiвельних робiт i iнших найважливiших
державних завдань; г) для охорони шляхiв сполучення, споруд,
засобiв зв’язку, електромереж i iнших найважливiших об’єктiв,
д) для боротьби з пожежами, епiдемiями i стихiйним лихом. До
трудової повинностi згiдно з постановою не залучалися особи,
що не досягли 16 рокiв, а також чоловiки старшi за 55 рокiв i жiн&
ки старшi за 45 рокiв; вагiтнi жiнки починаючи з п’ятого мiсяця
вагiтностi; жiнки, що мали грудних дiтей i дiтей вiком до восьми
рокiв при вiдсутностi iнших членiв сiм’ї, що забезпечували до&
гляд за ними; особи, що тимчасово втратили працездатнiсть, на
термiн до її вiдновлення, а також iнвалiди I i II груп. Залучення
громадян увiйськовий час до трудової повинностi допускалося
на термiн до двох мiсяцiв.

Для забезпечення пiдприємств робочою силою було прий&
нято рiшення про залучення до працi iнвалiдiв III групи з числа
iнвалiдiв працi. Працевлаштування iнвалiдiв працi III групи, що
отримували пенсiї за державним соцiальним страхуванням вна&
слiдок прийнятої 28 серпня 1942 р. постанови РНК СРСР, ста&
ло не тiльки їх правом, але i обов’язком пiд санкцiєю припинен&
ня виплати пенсiї. Наркомати соцiального забезпечення були
зобов’язанi протягом трьох мiсяцiв направляти iнвалiдiв працi
III групи, що не працювали, на пiдприємства. При цьому повин&
нi були дотримуватися такi умови:

1) вiк чоловiкiв не повинен був перевищувати 55 рокiв, а жi&
нок — 50 рокiв;

2) iнвалiди працi повиннi були направлятись на роботу за
мiсцем проживання.

Не пiдлягали обов’язковому працевлаштуванню жiнки&iн&
валiди працi III групи, що годували грудьми, а також жiнки&
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iнвалiди працi III групи, що мали дiтей вiком до восьми рокiв,
при вiдсутностi iнших членiв сiм’ї, що забезпечували б догляд
за ними.

Вiйськова обстановка, що склалася в країнi, вимагала вжи&
вання надзвичайних i термiнових заходiв по перебудовi режиму
робочого часу. З цiєю метою 26 червня 1941 р., тобто вiдразу ж
пiсля початку вiйни, був виданий Указ Президiї Верховної Ра&
ди СРСР «Про режим робочого часу робiтникiв i службовцiв у
вiйськовий час». Цим Указом вводилися надурочнi роботи три&
валiстю вiд однiєї до трьох годин на день. До обов’язкових наду&
рочних робiт не залучалися: вагiтнi жiнки починаючи з шести
мiсяцiв вагiтностi, а також жiнки, що годують грудьми, протя&
гом шести мiсяцiв годування. Оплата обов’язкових надурочних
робiт здiйснювалася з коефiцiєнтом 1,5 (пiвтора).

Указом вiд 26 червня 1941 р. були вiдмiненi всi черговi i до&
датковi вiдпустки з їх замiною грошовою компенсацiєю. Вiд&
пустки надавалися в натурi лише у разi хвороби працiвника.
Згодом було дозволено надавати трудовi вiдпустки працiвни&
кам навчальних закладiв, iнвалiдам III групи.

А постановою РНК СРСР вiд 5 березня 1944 р. було введе&
не обов’язкове надання працюючим пiдлiткам до 16 рокiв дня
вiдпочинку один раз на тиждень i чергової вiдпустки тривалiс&
тю 12 робочих днiв. Надання вiдпусток для всiх працюючих по&
новилося лише з 1 липня 1945 р.

Особлива увага в умовах вiйськового часу була придiлена
змiцненню трудової дисциплiни. Указом Президiї Верховної
Ради СРСР вiд 26 грудня 1941 р. була значно пiдвищена вiд&
повiдальнiсть за самовiльне звiльнення робiтникiв i службовцiв
з пiдприємств вiйськової промисловостi. Указом Президiї Вер&
ховної Ради СРСР вiд 15 квiтня 1943 р. було введене вiйськове
положення на всiх залiзницях. Указ встановив вiдповiдальнiсть
працiвникiв залiзничного транспорту за злочини по службi на&
рiвнi з вiйськовослужбовцями. Дiя цього Указу була поширена
також на рiчковий i морський транспорт. Одним з тяжких пору&
шень трудової дисциплiни, яке в умовах вiйни набувало особ&
ливо небезпечного характеру, були прогули без поважних при&
чин. До прогульникiв були втановленi виправно&трудовi робо&
ти за мiсцем роботи на термiн до шести мiсяцiв з утриманням iз
заробiтної плати до 25% вiдповiдно до вироку суду.
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Поряд з посиленням правового примусу щодо порушникiв
трудової дисциплiни законодавство про працю вiйськового ча&
су встановлювало низку заходiв морального i матерiального за&
охочення сумлiнних працiвникiв1.

Перехiд до мирної працi дав можливiсть вiдмовитися вiд ме&
тодiв регулювання трудових вiдносин, характерних для воєнно&
го часу. Так, були лiквiдованi трудовi мобiлiзацiї i поновлена си&
стема органiзованого набору робочої сили на пiдставi договорiв
господарських органiзацiй з колгоспами i колгоспниками. По&
станова Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 21 серпня 1948 року рекомен&
дувала укладати трудовi договори термiном не менше двох ро&
кiв. Ранiше, 4 лютого 1947 р., Рада Мiнiстрiв УРСР прийняла
постанову про поновлення укладення колективних договорiв
мiж адмiнiстрацiєю пiдприємства i комiтетами профспiлок.

Поступово поновлювались довоєннi норми, якi регулювали
робочий час. Були скасованi щоденнi тригодиннi надурочнi ро&
боти. З 30 червня 1945 р. вiдновлюються черговi та додатковi
вiдпустки, розпочинається видача грошової компенсацiї за вiд&
пустки, якi не були використанi у перiод вiйни.

Пiсля смертi Сталiна вiдбувається подальша демократизацiя
трудового законодавства. З 1957 р. було вiдновлено право робiт&
ника звiльнятися з роботи за власним бажанням, попередивши
про це адмiнiстрацiю за два тижнi до зазначеного ним термiну
залишення роботи.

Тринадцятого грудня 1956 р. Президiя Верховної Ради СРСР
видає Указ «Про посилення охорони працi пiдлiткiв», яким за&
боронялося приймати на роботу пiдлiткiв, яким не виповнило&
ся 16 рокiв. Вiдповiднi змiни були внесенi до Кодексу законiв
про працю УРСР.

Указом Президiї Верховної Ради СРСР вiд 8 березня 1956 р.
було проведено скорочення робочого дня у передвихiднi i перед&
святковi днi на двi години.

На перший погляд, начебто вiдбувалось посилення соцiаль&
них гарантiй в трудовому правi, однак кримiнальна вiдповiдаль&
нiсть за самовiльне залишення пiдприємств i установ, а також
за прогули без поважної причини була скасована лише 23 квiт&
ня 1956 року.
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З 1958 р. бiльша частина пiдприємств i установ переводить&
ся на семигодинний робочий день. У 1960 р. в цьому режимi пра&
цювали майже всi пiдприємства i установи. Для робiтникiв, зай&
нятих на пiдземних роботах, встановлювався шестигодинний
робочий день.

У порiвняннi з повоєнним, наступало тимчасове пом’як&
шення норм трудового законодавства (1960—1991 рр.). Проте
жорстка централiзацiя державного механiзму, системи органiв
влади i управлiння, правоохоронних органiв закономiрно при&
вела до централiзацiї законотворчостi. Трудове законодавство
УРСР розвивалося пiд прямим впливом загальносоюзних нор&
мативних актiв. Започаткована Законом вiд 1 лютого 1957 р. ко&
дифiкацiя права чiтко визначила рамки законотворчої самостiй&
ностi радянських республiк. Результатом кодифiкацiї стало прий&
няття на союзному рiвнi — Основ законодавства Союзу РСР i
союзних республiк, на республiканському — кодексiв майже з усiх
галузей права. Пiдсумком кодифiкацiйної роботи стало видан&
ня Зводу законiв СРСР i Зводу законiв Української РСР.

Ряд спiльних постанов ЦК КПУ, Президiї Верховної Ради
УРСР i Ради Мiнiстрiв УРСР, прийнятих у 1976 р., визначили
завдання по кодифiкацiї законодавства, створенню системати&
зованих актiв, якi б охопили всю чинну систему законодавства.
Звiд законiв УРСР формувався як зiбрання актiв i був офiцiй&
ним виданням, що давало можливiсть посилатися на нього при
вирiшеннi справ у правозастосовчих органах.

Загальнi принципи радянського трудового права i норми, що
регулюють трудовi вiдносини, мiстили прийнятi 15 липня 1970 р.
Основи законодавства Союзу РСР i союзних республiк про пра&
цю. Десятого грудня 1971 р. був прийнятий Кодекс законiв про
працю УРСР1. Вiн складався з вiсiмнадцяти роздiлiв: загальнi
положення; колективний договiр; трудовий договiр; робочий
час; час вiдпочинку; нормування працi; заробiтна плата; гарантiї
i компенсацiї; гарантiї про покладання на працiвникiв матерi&
альної вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну пiдприємству, уста&
новi, органiзацiї; трудова дисциплiна; охорона працi, праця жi&
нок; праця молодi; пiльги для працiвникiв, якi поєднують робо&
ту з навчанням; iндивiдуальнi трудовi спори; професiйнi спiлки,
участь працiвникiв в управлiннi пiдприємствами, органiзацiями;
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державне соцiальне страхування; нагляд i контроль за додер&
жанням законодавства про працю.

У Кодексi були збереженi положення, перевiренi багаторiч&
ною практикою. Зокрема, про участь робiтникiв i службовцiв в
управлiннi виробництвом, про матерiальне стимулювання, ро&
бочий час. Були закрiпленi новi юридичнi гарантiї прав робiт&
никiв i службовцiв. Наприклад, норми роздiлу III КЗпП УРСР
бiльш чiтко визначають обов’язки адмiнiстрацiї i працiвникiв в
процесi укладання трудового договору. Трудовий договiр може
бути укладений в уснiй або письмовiй формi, прийом же на ро&
боту оформляється наказом (розпорядженням) адмiнiстрацiї пiд&
приємства з оголошенням його працiвнику пiд розписку. Впер&
ше в трудовому законодавствi закрiплене правило, згiдно з яким
фактичне допущення до роботи вважається укладенням тру&
дового договору незалежно вiд того, чи був прийом на роботу
оформлений належним чином. Важливою гарантiєю прав робiт&
никiв i службовцiв при прийомi на роботу стало нове положен&
ня, за яким не можна вiдмовляти в укладаннi трудового догово&
ру працiвнику, запрошеному в порядку переведення з iншого
пiдприємства за згодою мiж керiвниками пiдприємств1.

У КЗпП бiльш чiтко, нiж ранiше, сформульованi обов’язки
адмiнiстрацiї по здiйсненню розрахунку з працiвником, що звiль&
няється (статтi 36, 38, 39 та iн.). КЗпП визначив термiн прове&
дення розрахунку i правовi наслiдки затримки розрахунку з вини
адмiнiстрацiї. У роздiлi IV КЗпП отримали подальший розви&
ток положення про обмеження залучення до нiчних робiт окре&
мих категорiй працiвникiв (ст. 48), про неповний робочий час
(ст. 49), про змiнну роботу (ст. 52). У статтях 54—56 бiльш чiтко
i детально регламентується порядок залучення робiтникiв i слу&
жбовцiв до надурочних робiт. Що стосується питання про час
вiдпочинку,, то в роздiлi V також мiститься багато нових поло&
жень. Так, як виняток допускається робота у вихiднi днi тiльки
з дозволу профспiлки для запобiгання або лiквiдацiї стихiйного
лиха, виробничої аварiї або негайного усунення їх наслiдкiв, для
запобiгання нещасним випадкам, загибелi або псування держав&
ного або суспiльного майна i т. д. Також у КЗпП визначенi пра&
вила обчислення стажу роботи, що дає право на вiдпустку (ст. 72),
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порядок надання i використання вiдпусток (статтi 73, 74). У роз&
дiлi про заробiтну плату детально врегульовуються питання си&
стеми оплати працi, положення про винагороду за пiдсумка&
ми роботи за рiк. Врегульовуються питання оплати працi при
виготовленнi бракованої продукцiї (ст. 93), оплати часу прос&
тою (ст. 94).

У зв’язку з появою Основ законодавства про працю було
прийняте нове Положення про порядок розгляду трудових спо&
рiв вiд 24 травня 1974 року. У цьому Положеннi значно розши&
рюються права профспiлок при розглядi трудових спорiв. Два&
надцятого серпня 1983 р. Президiя Верховної Ради СРСР прий&
няла указ про внесення змiн до трудового законодавства. Змiни
були спрямованi перш за все на змiцнення трудової дисциплi&
ни, що було характерним для командно&адмiнiстративної систе&
ми. Знову почалось багато зловживань у сферi прав людини,
що, звичайно, не покращувало продуктивнiсть працi та не пiд&
вищувало зацiкавленiсть працiвникiв в якостi роботи.

У перiод перебудови змiни, що вiдбувалися у сферi «перехiд&
ної» економiки, потребували реформування трудового законо&
давства. Було встановлено новий порядок розробки й укладен&
ня колективних договорiв, знято ряд законодавчих обмежень,
тривалiсть випробування при прийомi на роботу стала визнача&
тися за згодою сторiн трудового договору.

Питання трудових правовiдносин вiдображалися майже у
всiх законах, що регулювали перехiд до багатоукладної економi&
ки. Це, перш за все, закони СРСР «Про власнiсть в СРСР», «Про
пiдприємства в СРСР», «Про кооперацiю в СРСР» та iн. В УРСР
це було продубльовано в законах «Про власнiсть», «Про пiдпри&
ємства в УРСР», «Про зайнятiсть населення», «Про основи соцi&
альної захищеностi iнвалiдiв в УРСР» та iн. Згодом розпочався
новий етап розвитку та удосконалення трудового законодавства.

Iз вищезазначених дослiджень авторiв видно, що трудове
законодавство в Українi пройшло складний та тривалий шлях
становлення. Спочатку трудове законодавство було пiдпоряд&
коване завданню створення власної системи права. Але вже на
початку 20&х рокiв XX ст., коли загрозу iноземної iнтервенцiї в
Росiї було лiквiдовано, а нацiонально&визвольний рух приду&
шено, трудове законодавство України було фактично поставле&
не в залежнiсть вiд змiсту нормативних актiв Росiї, СРСР, хоча
формально приймалось органами державної влади України.
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§ 2. Сучасний стан та перспективи розвитку
трудового права
Аналiз норм трудового законодавства в їх iсторичному

розвитку дозволяє зробити висновок не тiльки про доцiльнiсть,
правильнiсть чи необхiднiсть їх прийняття на тому або iншому
етапi суспiльного розвитку, але i довести правомiрнiсть iсну&
вання деяких з них до теперiшнього часу. Одночасно законода&
вець на сьогоднi повинен враховувати i тi допущенi ранiше iсто&
ричнi нормотворчi помилки та законодавчi обмеження консти&
туцiйних прав працiвникiв та не допускати їх в майбутньому.

У наш час для подальшого розвитку трудового законодавст&
ва дуже актуальним є накопичений як вiтчизняний, так i зару&
бiжний досвiд формування трудового законодавства, наукове
осмислення економiчних змiн у внутрiшньому життi країни та
за рубежем, змiн у вiдносинах мiж роботодавцем та працiвником,
оскiльки це дає можливiсть точнiше i конкретнiше визначити
перспективи розвитку трудового права в Українi, що є складо&
вою формування та удосконалення системи права держави та
визначення шляхiв i засобiв досягнення кiнцевої мети — побу&
дови в Українi демократичної правової держави. Саме накопи&
чений iсторичний досвiд в регулюваннi трудових вiдносин i його
наукова оцiнка дозволяють не тiльки ставити i вирiшувати в за&
конодавчому порядку актуальнi проблеми трудового права, але
i намiтити перспективи розвитку трудового законодавства.

Особливу роль в удосконаленнi системи трудового права на
сучасному етапi має вiдiграти кодифiкацiя законодавства про
працю, яка повинна стати не тiльки якiсним кроком у розвитку
та становленнi цiєї галузi права, а й дозволить усунути супереч&
ностi, що виникають у процесi розвитку системи права, з одного
боку, i системи законодавства — з iншого та при колiзiї рiзних
нормативних актiв.

У перiод формування та стабiлiзацiї економiки, розвитку
ринкових вiдносин iде процес напрацювання i прийняття нових
законiв, що регулюють трудовi вiдносини. При завершеннi цьо&
го процесу i врегулюваннi всiх сторiн трудових правовiдносин,
будучи об’єднаними, цi закони стануть основою для Трудового
кодексу.

Зрозумiло, що iз змiною соцiально&економiчних умов по&
требує змiн i правове регулювання трудових вiдносин. Зокрема,
розвал СРСР, проголошення i змiцнення суверенiтету респуб&
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лiк як самостiйних держав, поява рiзних форм власностi, рин&
ковi вiдносини обумовили процес удосконалення трудового пра&
ва i трудового законодавства, викликали необхiднiсть створення
нової моделi системи юридичних джерел. При намаганнi про&
вести в Українi правову реформу виникає складна система цих
джерел, що притаманна рiзним правовим системам: зберiгаєть&
ся спадковiсть романо&германської та специфiка «радянської»
правових систем, впроваджуються риси англiйської та амери&
канської (англо&саксонської) правової системи.

Сучасний стан українського трудового права пов’язаний не
лише з рiвнем розвитку законодавства про працю, з практич&
ною реалiзацiєю положень законодавства про працю, а й з тим,
наскiльки практика трудових вiдносин вiдповiдає чинному за&
конодавству та навпаки. Норми чинного трудового законодав&
ства складнi та неоднорiднi. Його основою залишається КЗпП,
прийнятий ще у 1971 р., в iншому суспiльствi та в iнших iстори&
чних умовах. I хоча в Кодекс внесено багато змiн та доповнень,
сама його структура та багато положень значно застарiли (на&
приклад, змiст статей 1, 24 та iн). Багато його положень супере&
чать нинiшнiм життєвим ситуацiям та фактично втратили юри&
дичну силу.

З розпадом СРСР, появою пiдприємств рiзних форм влас&
ностi, початком переходу на ринковi основи регулювання еко&
номiки починається наступний етап розвитку трудового законо&
давства в Українi.

Звичайно, на сьогоднi прийнято низку законiв, якi врахову&
ють новi потреби життя. Серед змiн у трудовому законодавствi
слiд назвати також скасування ряду обмежень роботи за сумiс&
ництвом, розширення пiльг для жiнок, неповнолiтнiх тощо. Так,
Закон Верховної Ради УРСР «Про економiчну самостiйнiсть
Української РСР» вiд 3 серпня 1990 р. передбачив реформуван&
ня трудового законодавства республiки i приведення його у вiд&
повiднiсть з новими формами господарювання. Проте половин&
частiсть економiчних реформ, якi проводяться, орiєнтацiя на ви&
робництво та отримання надприбуткiв, а не на соцiальний захист
працiвника, низький рiвень умов працi, слабкiсть iнституту ко&
лективного договору та законодавча невизначеннiсть до кiнця
правового статусу трудового колективу, заниження його ролi в
захистi працiвникiв, гальмували та й часто продовжують галь&
мувати розвиток трудового права.
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Перехiд до ринкових вiдносин змусив законодавця зверну&
ти увагу на захист трудових прав працiвникiв. Чотирнадцятого
жовтня 1992 р. було прийнято Закон «Про охорону працi». Зако&
ном вiд 19 грудня 1993 р. до Кодексу законiв про працю України
були внесенi змiни i доповнення, якi стосувалися охорони працi.
На соцiальний захист населення, в тому числi трудових прав,
спрямований Закон України «Про основнi принципи соцiаль&
ного захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку»
вiд 16 грудня 1993 р. В розвиток положень Конституцiї Украї&
ни прийнято низку нормативних актiв про загальнообов’язкове
державне соцiальне страхування.

Дiстало подальшого розвитку договiрне регулювання працi
шляхом введення правової основи для застосування контракту.
Так, у березнi 1993 р. КМУ затвердив Положення про порядок
укладення контрактiв керiвником пiдприємства, що є у загально&
державнiй власностi, при наймi на роботу, а 19 березня 1994 р. —
Положення про порядок укладення контрактiв при прийняттi
(найманнi) на роботу працiвника. Державнi гарантiї права на
вiдпустку закрiплено в Законi України «Про вiдпустки» вiд
15 листопада 1996 р.

Важливе значення для врегулювання колективних трудових
спорiв (конфлiктiв) має Закон України «Про порядок вирiшен&
ня колективних трудових спорiв (конфлiктiв)» вiд 3 березня
1998 р. Встановленi ним норми поширюються на всiх суб’єктiв
трудового права та мають за мету захист iнтересiв працiвникiв
та власникiв пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд
форми власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi.

На нинiшнiй стан трудового права має значний вплив судова
практика щодо застосування положень трудового законодавства.
В останнi роки судова юрисдикцiя з трудових справ значно роз&
ширилась. Загальна тенденцiя судової практики — вирiшення
спорiв на користь працiвникiв, будь&який сумнiв трактується
на їх користь. На жаль, не всi працiвники звертаються за захис&
том до суду.

Для розвитку та удосконалення законодавства про працю
України сучасний перiод ствердження самостiйностi держави
є дуже вiдповiдальним. На сьогоднi постає проблема прогнозу&
вання розвитку законодавства i пiдготовка до проведення коди&
фiкацiї законодавства про працю. Зростає потреба в розроблен&
нi методологiї вивчення законодавства про працю як самостiй&
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ного правового явища, чому в юридичнiй лiтературi України
придiлялось вiдносно мало уваги.

У чинному трудовому законодавствi є значна частина не&
урегульованостей, що часто призводить до порушень трудових
прав працiвникiв. Тому при кодифiкацiї трудового законодав&
ства обов’язково в новому Трудовому кодексi повиннi бути збе&
реженi всi наявнi гарантiї та нормативнi досягнення соцiально&
го захисту працiвникiв, якi закрiпленi в чинному законодавствi,
та врахованi тi, якi пропонуються сьогоднi науковцями та прак&
тиками. При кодифiкацiї повинно вiдбутись поглинання дiєвих
норм всього трудового законодавства колишнiх СРСР та УРСР
та переважної бiльшостi чинного законодавства України (кра&
ще хай буде це декiлька книг), для того, щоб уникнути колiзiй
серед норм трудового права та зробити трудове законодавство
доступним та дохiдливим як для практикiв, так i для пересiч&
них громадян. У цiлому, як уявляється, трудове законодавство
в перспективi повинно вiдповiдати таким напрямам, як:

— збереження iснуючих та встановлення додаткових мiнi&
мальних гарантiй працiвникам, якi перебувають в трудових вiд&
носинах на державному рiвнi;

— розширення договiрних засад у сферi регулювання трудо&
вих вiдносин, пiдтримання паритету мiж працiвником та робо&
тодавцем;

— пiдвищення рiвня соцiального захисту працiвникiв у нор&
мах трудового права, зокрема при реорганiзацiї, перепрофiлю&
ваннi, лiквiдацiї та банкрутствi пiдприємств, при вирiшеннi тру&
дових спорiв.

Окрiм того, потребують законодавчого уточнення: предмет,
суб’єкти трудового права, удосконалення iнституту соцiального
партнерства з одночасним пiдвищенням та визначенням стату&
су трудових колективiв, пiдвищення ролi договiрного регулю&
вання трудових вiдносин через контракт (в тому числi безстро&
ковий) з посиленням соцiальних гарантiй, або лiквiдацiя його в
нинiшньому змiстi та застосуваннi (часто погiршує становище
працiвникiв), законодавче пiдвищення та закрiплення соцiаль&
них гарантiй у кожному з iнститутiв трудового права. Виникає
нагальна потреба виведення iз тiнi заробiтної плати, законодав&
чої заборони замiни трудових договорiв цивiльно&правовими уго&
дами i укладення строкових трудових договорiв (крiм випадкiв
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тимчасової замiни iншого працiвника або тимчасового характе&
ру працi) та iн.

У цiлому у трудовому правi України дедалi чiткiше прослiд&
ковується тенденцiя переходу вiд жорсткого (iмперативного)
до договiрного (диспозитивного) регулювання правовiдносин,
якi входять в предмет даної галузi права.

§ 3. Роль працi та трудового права
в життi суспiльства
Праця — найважливiший чинник виробництва. Всi ма&

терiальнi блага, що оточують нас, зробленi працею людей, бiль&
шiсть з яких перебувала чи перебуває в трудових правовiдноси&
нах. Життя людини, її iсторичне виживання та розвиток в су&
спiльствi пов’язанi з працею. Саме завдяки їй людина досягла
нинiшнiх фiзичних та iнтелектуальних вершин, здiйснила тех&
нiчний прорив у всiх галузях, суспiльство вийшло на новий етап
розвитку i це лише початок. Працею людина створювала собi
та iншим комфорт, кращi умови життя та захисту вiд небезпек.
Однак праця — це не лише засiб для виживання, в нiй людина
знаходить i своє творче покликання (художник, скульптор, му&
зикант, програмiст та iн.), отримує насолоду вiд результатiв
своєї дiяльностi, а це сприяє досягненню нових успiхiв, трудо&
вих звершень. Разом з тим iнколи працiвник ставав i її заручни&
ком (наприклад, винаходи зброї масового знищення, втручан&
ня в природне середовище, забруднення природи (як результат
дiяльностi людини) та iн.).

Праця — це дiяльнiсть людини, сукупнiсть цiлеспрямованих
дiй, що потребують фiзичних та розумових затрат i мають своїм
призначенням створення матерiальних i духовних цiнностей.

Людство розвивається завдяки працi, бо все, що потрiбно для
життя i розвитку людини, створюється працею, а її усуспiльне&
ний характер зумовлює поєднання особистих i колективних iн&
тересiв. У трудовому процесi людина за допомогою знарядь пра&
цi змiнює предмет працi, надаючи йому вiдповiдних властивос&
тей, сформованих в її уявi завчасно. Така трудова дiяльность має
свiдомий, цiлеспрямований, суспiльно корисний характер, влас&
тивий усiм суспiльно&економiчним формацiям.

Праця конкретної людини характеризується трьома чинни&
ками: а) сама праця як процес дiяльностi, спрямована на досяг&
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нення конкретної мети; б) предмет працi, тобто те, на що саме
вона спрямована; в) засоби працi, конкретна рiч або їх сукуп&
нiсть, завдяки яким людина дiє на предмет працi1.

У кiнцевому результатi праця впливає i на розвиток зна&
рядь працi, що є могутнiм фактором зростання продуктивностi
працi, i зумовлює докорiннi змiни у самому змiстi трудової дi&
яльностi, тобто у структурi трудових навантажень, трудових
функцiй працiвникiв, у професiйно&квалiфiкацiйнiй структурi
кадрiв, їх загальноосвiтньому рiвнi, виробничiй майстерностi
тощо. Умовно праця подiляється на фiзичну i розумову, оскiль&
ки будь&яка робота включає розумовi та мускульнi компоненти.
При цьому науково&технiчний прогрес суттєво впливає на розу&
мову i фiзичну працю, а в певнiй мiрi i на предмети працi, мето&
ди їх обробки, засоби працi, на умови та змiст працi. За таких
умов змiнюється мiсце i роль працiвника в процесi виробниц&
тва, зростає рiвень iнтелектуалiзацiї працi.

Органiзацiя працi працiвникiв ґрунтується на їх свiдомому
плануваннi конкретних дiй, на продумуваннi обставин та мож&
ливих ускладнень у процесi трудової дiяльностi. Чим вищий рi&
вень квалiфiкацiї працiвника, його професiйної майстерностi,
тим бiльше продумана у нього органiзацiя працi. Отже, завдяки
органiзацiї працi здiйснюється широкий спектр заходiв. З них
до найсуттєвiших належать: вплив на ефективнiсть працi i тру&
довi вiдносини; на виробничi i соцiальнi умови працi, на розви&
ток здiбностей, пiдвищення свiдомостi й дисциплiни працiвни&
кiв, на стимулювання творчого ставлення до працi, на форму&
вання i подальший розвиток усуспiльненої трудової дiяльностi.

Подальший розвиток працi як основи iснування суспiльства
зумовлений взаємодiєю економiчної i правової органiзацiї працi,
що i вимагає звернути увагу на правове регулювання органiза&
цiї працi, на захист працiвника в трудовому процесi, на враху&
вання обопiльних iнтересiв сторiн виробничого процесу — пра&
цiвника i роботодавця2.

З часом праця, виконання певної роботи вимагали правово&
го оформлення та закрiплення певних гарантiй для працiвникiв.
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Поява трудового права викликана передусiм вимогами найма&
них працiвникiв щодо захисту своїх трудових прав. Згадаймо
постiйнi вимоги робiтникiв на страйках: скорочення робочого
часу, пiдвищення заробiтної плати, покращення умов працi, рiв&
нiсть в оплатi працi чоловiкiв, жiнок та неповнолiтнiх та iн. Тому
праця, зокрема вiдносини, якi виникли в її процесi, вимоги щодо
покращення умов працi закрiплювалися законодавчо i форму&
вали трудове право.

Об’єктивна необхiднiсть iснування працi та отримання за неї
вiдповiдної виплати поставлена самим життям, потребою люди&
ни в створеннi комфортних умов життя, прагненням постiйно
їх покращувати. Постiйна праця людини у виробничiй та неви&
робничiй сферi стала пiдґрунтям науково&технiчного прогресу.
Iснує зв’язок тут також з дiєю закону вартостi, iснуванням товар&
но&грошових вiдносин, розвиток яких обумовлений суспiльним
розподiлом працi, наявнiстю рiзних форм власностi i заснова&
них на них органiзацiйно&правових форм господарської дiяль&
ностi, економiчною вiдокремленiстю їх суб’єктiв, зовнiшньоеко&
номiчними зв’язками, iснуванням механiзму розподiлу i пере&
розподiлу внутрiшнього валового продукту у грошовiй формi
для забезпечення функцiонування держави. Держава не може
реалiзувати свою внутрiшню i зовнiшню полiтику, забезпечити
виконання соцiально&економiчних програм, функцiй оборони та
безпеки, не маючи у своєму розпорядженнi трудових ресурсiв.
Абсолютно все, що оточує нас, є результатом чиєїсь працi: одяг,
житло, транспорт, продукти харчування тощо. Отже, праця є
реальною необхiднiстю для гiдного життя людини, джерелом її
добробуту та життєдiяльностi, процвiтання кожної держави, су&
спiльства та стосується усiх сфер суспiльного життя людства.
Подiл працi привiв до росту професiйностi, створення пiдстав
для подальшого розвитку суспiльства. Наприклад, уявiмо, що
всi люди перестали працювати i почали користуватись лише тим,
що дає нам природа, — суспiльство було б вiдкинуто на сотнi та
тисячi рокiв назад. Це ще раз пiдкреслює необхiднiсть та важ&
ливiсть працi як для окремої людини, так i суспiльства в цiлому.

Праця, зокрема виконання трудової функцiї, є об’єктом тру&
дових правовiдносин. Оскiльки вона становить єднiсть двох
функцiй: засiб для життя i сфера ствердження особи. Саме це
реалiзується в трудових правовiдносинах, якi мають майнову
(вiдшкодовну) i немайнову (моральну) сторони. Правовi нор&
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ми, що регулюють як майновi, так i немайновi питання трудо&
вих вiдносин, створюють певну систему, що викладена в певнiй
послiдовностi. При цьому диференцiацiя правових норм не є
довiльною, а залежить вiд конкретних суб’єктiв, умов працi та
життя певного суспiльства. Наприклад, у свiй час умови розвит&
ку суспiльного устрою в Сполучених Штатах Америки, свобода
пiдприємництва обумовили створення групи норм, що спрямо&
ванi на визначення правового становища окремого працiвника&
пiдприємця, окремих найманих працiвникiв, профспiлок, поряд&
ку укладення колективного договору, визначення мiнiмальних
гарантiй, що не можуть бути погiршеними при виникненнi тру&
дових вiдносин. Тобто змiни в умовах працi, суспiльних вiдно&
синах каталiзували змiни в чинному законодавствi держави та,
врахувавши певнi особливостi, нормативно зачепили iнтереси
окремого працiвника, роботодавця, трудового колективу та су&
спiльства в цiлому.

Крiм того, трудове право через трудовi правовiдносини впли&
ває на економiку, виробництво, господарське, соцiальне та iдео&
логiчне життя країни, торкається життєво важливих потреб бiль&
шої частини українських громадян. Зростає тенденцiя соцiаль&
ного призначення трудового права. Всi цi напрями дiстають
безпосереднє вiдображення у функцiях трудового права, якi ми
розглядатимемо далi.

Окрiм того, практика застосування найманої працi в свiтi
виробила ефективну систему узгодження iнтересiв сторiн коле&
ктивних правовiдносин, що дозволяє зберегти соцiальний лад у
суспiльствi, захистити трудовi та соцiально&економiчнi iнтере&
си найманих працiвникiв та роботодавцiв. Таким феноменом
стало соцiальне партнерство на державному, регiональному, га&
лузевому та виробничому рiвнях.

Саме тому трудове право й належить до однiєї iз найважли&
вiших галузей права, норми якого вiдiграють суттєву роль у фор&
муваннi нових соцiально&економiчних вiдносин, спрямованих
на удосконалення соцiального захисту працiвникiв, утверджен&
ня гуманiзму та загальнодемократичних цiнностей, соцiального
партнерства, компромiсiв, консенсусу, а результат якiсного ви&
конання трудових обов’язкiв кожним працiвником сприяє зрос&
танню власного матерiального становища, економiки держави та
її науково&технiчному прогресу, вiдповiдно, наступному кроку
суспiльства у своєму розвитку.
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Ðîçäië II

ÏÐÅÄÌÅÒ, ÌÅÒÎÄ I ÑÈÑÒÅÌÀ
ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

§ 1. Поняття i предмет
трудового права
Основними критерiями при встановленнi меж галузей

права є предмет та метод правового регулювання.
Предмет кожної галузi права складає певна група суспiльних

вiдносин. Виокремлення галузей права проводиться, перш за все,
за предметним критерiєм, при наявностi специфiчних вiдносин,
що складають об’єктивну основу регулювання для тiєї чи iншої
галузi. Предметом трудового права є також певне коло суспiль&
них вiдносин, наприклад, трудовi правовiдносини. Проте межi
дiї трудового права охоплюють не всi правовiдносини у сферi
працi, останнi значно ширшi. Насамперед, трудовi вiдносини —
це лише вiдносини, якi виникають мiж людьми в процесi працi,
на основi трудового договору, тому ставлення людей до засобiв
виробництва має технологiчний характер1. У предмет трудового
права можуть входити й iншi правовiдносини, пов’язанi з тру&
довими (наприклад, правовiдносини з працевлаштування, пiд&
готовки та перепiдготовки кадрiв та iн.).

У процесi працi виникають не лише трудовi, а й iншi суспiль&
нi вiдносини (цивiльнi (через договори пiдряду, послуг та iн.),
адмiнiстративнi (вiйськова служба)), якi регулюються вiдповiд&
ними галузями права, їх також слiд вмiти розмежовувати (про
це йтиметься далi).

У сучаснiй юридичнiй лiтературi поняття «трудове право»
вживається в рiзних значеннях:

1) як окрема галузь права в нацiональнiй системi права —
нормативне значення;

2) як одна з юридичних наук — наукове значення;
3) як навчальна дисциплiна в юридичних навчальних закла&

дах — навчальне значення.
Визначальним помiж них є розумiння трудового права як

галузi права.
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Трудове право є самостiйною галуззю права, до ознак якої
вiдносять власне предмет i методи правового регулювання, її
принципи, функцiї та систему норм.

Для того, щоб визначити предмет будь&якої галузi права,
потрiбно видiлити коло суспiльних вiдносин, якi регулюються
нормами цiєї галузi. Саме вони складають предмет правово&
го регулювання i дають необхiдне уявлення про кожну галузь
права.

Предметом правового регулювання будь&якої галузi права є
сукупнiсть якiсно однорiдних суспiльних вiдносин, урегульова&
них правовими нормами.

Трудове право як галузь права — це об’єктивно вiдокрем&
лена система взаємопов’язаних правових норм, якi регулюють
суспiльнi трудовi та пов’язанi з ними вiдносини суспiльної ор&
ганiзацiї працi з приводу реалiзацiї громадянами їх права на пра&
цю та застосування найманої працi на пiдприємствах, в устано&
вах, органiзацiях рiзних форм власностi з поєднанням суспiль&
них колективних та особистих iнтересiв їх суб’єктiв.

Головне мiсце в структурi предмета трудового права посiда&
ють трудовi вiдносини, тобто вiдносини мiж роботодавцем i пра&
цiвником з приводу органiзацiї та застосування найманої працi.
Трудовi вiдносини як предмет трудового права являють собою
суспiльнi виробничi вiдносини, що складаються в процесi засто&
сування працi, працiвник приймається на пiдприємство, установу,
органiзацiю для виконання певного роду роботи (трудової функ&
цiї) з пiдпорядкуванням встановленому трудовому розпорядку.

Трудове право України регулює трудовi та пов’язанi з ними
правовiдносини, змiстом яких є процес працi (постiйне вико&
нання трудових функцiй), а не кiнцевий результат (як у цивiль&
ному правi). У предмет трудового права входять також похiднi
вiд трудових i пов’язанi з ними правовiдносини:

— з працевлаштування;
— з пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;
— соцiального партнерства (в тому числi органiзацiйно&уп&

равлiнськi (мiж роботодавцем i профспiлковим органом чи iн&
шим органом, уповноваженим трудовим колективом);

— контрольно&наглядовi;
— з вирiшення трудових спорiв;
— в окремих випадках iз соцiального страхування (мiжгалу&

зевi вiдносини є зв’язуючими мiж трудовим правом i соцiаль&
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ним забезпеченням) тощо. (Хоча спостерігається тенденція пе&
реходу їх до предмета права соціального забезпечення.)

Одночасно можна погодитися з думкою, що «похiднi вiд тру&
дових чи пов’язанi з ними правовiдносини» (названi вище) — це
види трудових правовiдносин.

Правовiдносини є рiзноманiтними за своїм змiстом та суб’єкт&
ним складом, що обумовлено iснуванням широкого кола їх учас&
никiв у трудовому правi. Для розкриття змiсту та особливостей
будь&якої галузi права велике значення має її вiднесення до пуб&
лiчно&правових чи приватноправових галузей.

Вже римськi юристи розмежовували: сферу права публiчно&
го (jus publicum) — те, що належить до користi римської держа&
ви; сферу права приватного (jus privatum) — те, що належить до
користi окремих осiб. На думку вiдомого вченого Й. Покровсь&
кого (1868—1920 рр.), головне у такому розмежуваннi — спосо&
би або прийоми мiжлюдських вiдносин, що ними регулюються:
у сферi публiчного права вiдносини регулюються виключно ве&
лiннями, що виходять виключно вiд одного єдиного центру,
яким є державна влада. Норми, що виходять вiд державної вла&
ди, мають безумовний, примусовий характер; права, якi вона
надає, мають в той же час характер обов’язкiв. Такий спосiб юри&
дичної централiзацiї складає основну сутнiсть публiчного пра&
ва — тобто вiдмiннiсть мiж правом публiчним i правом приват&
ним полягає не у рiзницi iнтересiв або вiдносин, а у рiзницi спо&
собiв правового регулювання.

Рiзницю мiж правом публiчним i правом приватним можна
подати таким чином:

Публiчне право Приватне право

система юридичної централiзацiї система юридичної децентралiзацiї

система субординацiї система координацiї

сфера влади i пiдпорядкування сфера свободи i приватної iнiцiа&
тиви1

Отже, для публiчного права характернi такi ознаки: орiєнта&
цiя на задоволення публiчних iнтересiв; одностороннє волеви&
явлення суб’єктiв; субординацiя мiж суб’єктами; переважання
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iмперативних норм; вертикальнi (iєрархiчнi вiдносини) мiж
учасниками; воно виступає як система належно впорядкованих,
взаємно узгоджених норм права, якi регулюють субординацiй&
нi, владнi вiдносини iмперативним методом правового регулю&
вання1.

Трудове право розглядається автором в єдностi приватно&
правових та публiчно&правових основ при прiоритетi приватно&
го права. Це пояснюється постiйним зростанням в останнiй час
договiрного регулювання в трудових правовiдносинах.

Так, елементами, що вiдносять трудове право до публiчних/
приватних галузей права, є:

— однiєю з цiлей правового регулювання є закрiплення пуб&
лiчного (державного) iнтересу в сферi працi (реалiзується через
економiчну функцiю) / простежується iнтерес кожного працiв=
ника та роботодавця (зокрема фiзичної особи, власника приват=
ного пiдприємства);

— одним iз суб’єктiв трудових правовiдносин може бути
держава, її органи та установи, територiальнi громади, тобто,
органи державної та мiсцевої влади / можуть виникати тру=
довi вiдносини мiж фiзичними особами, на приватних пiдприєм=
ствах, не зачiпаючи iнтереси держави;

— велiння, що виходять вiд держави в окремих правових нор&
мах i навiть iнститутах трудового права (охорона працi, юри&
дична вiдповiдальнiсть тощо) мають примусовий, безумовний
характер / переважна частина ключового регулювання вiдносин,
що складають предмет трудового права (соцiального захисту
сторiн) передана пiд «юрисдикцiю» локальних правових норм.
Прiоритет приватноправових основ трудового права полягає в
посиленнi та бiльш широкому застосуваннi переваг та резервiв
соцiального партнерства, деталiзацiї соцiальних гарантiй в до&
даткових умовах трудових договорiв та контрактiв.

Трудове право України встановлює порядок виникнення,
змiни та припинення трудових правовiдносин працiвникiв (ро&
бiтникiв i службовцiв), мiру їх працi i мiру винагороди за неї,
правила внутрiшнього трудового розпорядку пiдприємств, уста&
нов i органiзацiй, заохочення i дисциплiнарнi стягнення, прави&
ла охорони працi, порядок розгляду трудових спорiв i укладен&
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ня колективних договорiв. Отже, предмет трудового права не
тотожний iз суспiльними трудовими вiдносинами, змiстом яких
виступає праця як об’єкт трудового права. Воно регулює й iншi
правовiдносини, що безпосередньо пов’язанi iз трудовими. На&
явнiсть предмета правового регулювання, не властивого iншим
галузям права, свiдчить, що трудове право у системi права є од&
нiєю з самостiйних галузей.

Наука трудового права — це система теорiй, поглядiв, знань,
концепцiй про правове регулювання трудових i тiсно пов’язаних
з ними суспiльних вiдносин, яка визначає способи досягнення
ефективностi цього регулювання та шляхи удосконалення чин&
ного трудового законодавства.

Вона дослiджує ефективнiсть прийнятих вiтчизняних норм,
вiдповiднiсть їх реальним трудовим правовiдносинам на прак&
тицi, вивчає iсторiю розвитку трудового права, порiвнює вiтчиз&
няне та зарубiжне законодавства з метою удосконалення чинно&
го трудового законодавства України.

У предмет трудового права як науки входять також норми
чинного вiтчизняного i зарубiжного трудових законодавств, а та&
кож практика їх застосування, теорiї i концепцiї у цiй сферi.

Значна частина вчених закладала пiдвалини науки трудово&
го права України. М. Й. Бару, Р. I. Кондратьєв, А. Р. Мацюк,
О. I. Процевський, В. I. Прокопенко, З. К. Симорот та iншi вченi
зробили неоцiненний внесок в науку трудового права. Ще за ча&
сiв СРСР в Українi сформувалась прекрасна наукова школа i
кожен iз вчених внiс свiй вклад в розвиток науки трудового пра&
ва. Так, В. С. Венедиктов (доктор юридичних наук з 1994 р., про&
фесор з 1995 р.) дослiджує проблеми юридичної вiдповiдально&
стi у сферi трудових правовiдносин. Основнi працi: «Юридична
вiдповiдальнiсть у трудових правовiдносинах: теорiя та практи&
ка», «Теоретичнi проблеми юридичної вiдповiдальностi у тру&
довому правi», «Правовi питання виникнення, змiни та припи&
нення трудових правовiдносин», «Трудове право України» —
пiдручник.

П. I. Жигалкiн (кандидат юридичних наук з 1974 р., профе&
сор з 1991 р.) дослiджує проблеми вдосконалення юридичних га&
рантiй здiйснення права на працю в умовах ринкової економiки.
Основнi працi: монографiя «Трудове право у забезпеченнi ста&
бiльностi кадрiв», пiдручник «Радянське трудове право», «Науко&
во&практичнi рекомендацiї, нормативнi акти з трудового права».
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Р. I. Кондратьєв (доктор юридичних наук з 1979 р., профе&
сор з 1981 р.) дослiджує проблеми локально&правового регулю&
вання трудових вiдносин, правового статусу профспiлок i тру&
дових колективiв, трудового права зарубiжних країн. Основнi
працi: «Локальнi норми права i матерiального стимулювання
працiвникiв», «Поєднання централiзованого i локального пра&
вового регулювання трудових вiдносин».

В. В. Лазор (доктор юридичних наук з 2005 р.) дослiджує
проблеми правового регулювання трудових спорiв i конфлiктiв
за умов формування ринкових вiдносин в Українi.

Л. I. Лазор (доктор юридичних наук з 1991 р., професор з
1991 р.) дослiджує проблеми атестацiї кадрiв та використання
трудових ресурсiв. Основнi працi: «Правовi аспекти переобран&
ня, обрання керiвних працiвникiв i спецiалiстiв народного гос&
подарства», «Правове регулювання рацiонального використан&
ня трудових ресурсiв», «Правове регулювання атестацiї кадрiв»,
«Правове регулювання перiодичної атестацiї робочих мiсць».

А. Р. Мацюк (доктор юридичних наук з 1984 р., професор з
1990 р.) дослiджує проблеми трудових правовiдносин та трудо&
вої дисциплiни. Основнi працi: «Правовi питання трудової дис&
циплiни на сучасному етапi», «Трудовi правовiдносини роз&
винутого соцiалiстичного суспiльства», «Мiра працi i мiра спо&
живання», «Правове регулювання рацiонального використання
трудових ресурсiв».

П. Д. Пилипенко (доктор юридичних наук з 2000 р.,) дослi&
джує проблеми теорiї трудового права. Основнi працi: «Трудове
право України» (1999), «Пiдстави виникнення трудових право&
вiдносин» (2002), «Трудове право України» (2006, у спiвавтор&
ствi).

В. I. Прокопенко (доктор юридичних наук з 1983 р., профе&
сор з 1986 р.) дослiджував проблеми предмета та принципiв тру&
дового права, а також трудових правовiдносин. Основнi працi:
«Основнi принципи трудового права», «Трудовий договiр i тру&
довi правовiдносини», «Предмет трудового права», «Порядок
прийняття i звiльнення з роботи», «Трудове право України»,
один iз спiвавторiв науково&практичних коментарiв до КЗпП
України.

О. I. Процевський (доктор юридичних наук з 1971 р., про&
фесор з 1973 р.) дослiджує проблеми розвитку законодавства
про працю в Українi та трудових правовiдносин. Основнi працi:
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«Предмет радянського трудового права (1972), «Метод радян&
ського трудового права», «Заробiтна плата i ефективнiсть суспiль&
ного виробництва», «Трудове право», «Гуманiзм норм радянсько&
го трудового права», «Яким бути трудовому кодексу України».

В. Г. Ротань (доктор юридичних наук з 1988 р., професор з
1991 р.) дослiджує соцiальнi проблеми трудового права. Є авто&
ром праць: «Соцiальна рiвнiсть i радянське трудове право в умо&
вах розвиненого соцiалiзму», «Соцiальна полiтика i трудове пра&
во», «Науково&практичний коментар до законодавства України
про працю» (у спiвавторствi).

П. Р. Стависький (доктор юридичних наук з 1982 р., профе&
сор з 1983 р.) дослiджує проблеми трудового права. Є автором
праць: «Трудовий договiр», «Проблеми матерiальної вiдповiда&
льностi в трудовому правi», «Матерiальна вiдповiдальнiсть пiд&
приємства в трудових правовiдносинах».

Н. М. Хуторян (доктор юридичних наук з 2003 р.) дослiджує
проблеми вiдповiдальностi у трудовому правi. Основнi працi:
«Попередження порушеннь трудової дисциплiни», «Розвиток ци&
вiльного i трудового законодавства в Українi» (у спiвавторствi),
«Становлення та розвиток цивiльних i трудових вiдносин у су&
часнiй Українi» (у спiвавторствi), «Теоретичнi проблеми мате&
рiальної вiдповiдальностi сторiн трудових правовiдносин», «Тру&
дове право України» (у спiвавторвствi).

Г. I. Чанишева (доктор юридичних наук з 2002 р.) дослiджує
проблеми правового регулювання колективних трудових вiдно&
син, соцiального партнерства у сферi працi, мiжнародно&право&
вого регулювання працi. Основнi працi: «Трудове право Украї&
ни» (у спiвавторствi), «Колективнi вiдносини у сферi працi: тео&
ретико&правовий аспект».

Значний вклад в розвиток науки трудового права внесли
доктори юридичних наук М. I. Iншин, С. М. Прилипко та iн.

З. К. Симорот (кандидат юридичних наук з 1965 р.) дослi&
джував проблеми терiї трудового права, правового статусу проф&
спiлок, кодифiкацiї трудового законодавства, питання дисцип&
лiни працi. Основнi працi: «Трудове право», «Законодавство про
працю в умовах перебудови», «Проблеми кодифiкацiї трудово&
го законодавства».

Д. О. Карпенко (кандидат юридичних наук з 1978 р., профе&
сор з 1997 р.) дослiджує проблеми правового регулювання працi
окремих категорiй працiвникiв та матерiальної вiдповiдальнос&
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тi. Основнi працi: «Правове регулювання працi молодi», «Пра&
вовi питання використання працi осiб, засуджених до виправ&
них робiт без позбавлення волi», «Правове регулювання мате&
рiальної вiдповiдальностi в системi МВС України», «Трудове
право України», «Основи трудового права України».

В. П. Пастухов (кандидат юридичних наук з 1970 р., профе&
сор з 1992 р.) дослiджував проблеми трудового права. Основнi
працi: «Правове регулювання працi викладачiв вищої школи»,
«Правовий статус iноземцiв в СРСР», «Радянське трудове пра&
во», «Трудове право».

Крiм названих вчених, плiдно працюють у цiй сферi О. Т. Ба&
рабаш, Я. I. Безугла, Н. Б. Болотiна, В. Я. Бурак, В. М. Венедик&
това, Г. С. Гончарова, С. В. Дрiжчана, В. В. Жернаков, Л. П. Га&
ращенко, I. В. Зуб, О. Т. Панасюк, С. М. Синчук, М. П. Стадник,
Б. С. Стичинський, В. I. Щербина та багато iнших.

Трудове право як навчальна дисциплiна — це систематизо&
ванi вiдповiдно до типової програми знання щодо предмета пра&
вового регулювання, норм трудового права та їх особливостей.

Трудове право як навчальна дисциплiна викладається в дер&
жавних i недержавних юридичних вищих навчальних закладах,
на юридичних факультетах вiдповiдно до навчальних програм.
Окрiм цього, трудове право включається до планiв пiдготовки
управлiнцiв, економiстiв та iнших спецiалiстiв.

Предметом навчальної дисциплiни є трудове право у всiх
своїх виявах: як галузь права, як система законодавства, як нау&
ка, що вивчає трудове право.

Як навчальна дисциплiна воно має вужчий змiст порiвняно
з наукою трудового права i спрямоване на опанування студен&
тами основних понять i розкриття змiсту предмета трудового
права як галузi i як науки. Оскiльки наука трудового права має
своїм основним завданням пiзнати вiдповiднi явища й законо&
мiрностi, а навчальний курс — дати отриманi завдяки науковим
дослiдженням знання студентам, то навчальна дисциплiна йде
слiдом за наукою, користується її даними. У той самий час вона
може включати в себе не весь комплекс проблем, що вивчаються,
як правило, однойменною наукою, а й може бути доповнена за
рахунок сумiжних проблем, що вивчаються в рамках iнших наук.

Трудове право як навчальна дисциплiна має за мету вирi&
шення пiзнавальних i практичних завдань (прикладне спряму&
вання в застосуваннi теорiї)
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Пiзнавальне завдання. Опановуючи курс, студент повинен за&
своїти змiст iнститутiв трудового права, об’єктивнi закономiр&
ностi їх розвитку, а також суть категорiй, закрiплених у трудо&
вому законодавствi.

Практичне завдання. Метою вивчення курсу є: засвоєння
теоретичних положень i змiсту трудового законодавства; вироб&
лення навичок застосування правових норм до конкретних жит&
тєвих ситуацiй на практицi.

§ 2. Методи
трудового права
Пiд методом правового регулювання у теорiї права ро&

зумiється сукупнiсть прийомiв, способiв впливу норм права на
суспiльнi вiдносини, що складають предмет права. Кожна iз га&
лузей права характеризується поєднанням рiзних правових при&
йомiв регулювання вiдносин, якi виникають у певнiй сферi люд&
ської дiяльностi.

Метод трудового права — це сукупнiсть прийомiв i спосо&
бiв правового впливу на поведiнку учасникiв трудових та пов’яза&
них з ними вiдносин, характер взаємозв’язкiв мiж ними (встанов&
люються права i обов’язки, характер взаємовiдносин суб’єктiв),
якi застосовують державнi та iншi уповноваженi органи шляхом
нагляду та контролю пiд час iснування цих вiдносин та визна&
чають правовi засоби впливу в разi порушення наданих прав i
обов’язкiв. Це специфiчний спосiб, спецiальний правовий про&
цес за допомогою якого забезпечується необхiдна поведiнка учас&
никiв трудових правовiдносин.

Якщо предмет трудового права вiдповiдає на питання, якi
суспiльнi вiдносини регулюються даною галуззю, то метод по&
яснює, яким чином здiйснюється регулювання цих вiдносин, за
допомогою яких правових прийомiв i засобiв досягається мета
такого регулювання, як саме.

Методом правового регулювання є сукупнiсть прийомiв i
способiв впливу конкретного права на вiдповiднi суспiльнi вiд&
носини. Отже, метод будь&якої галузi права зумовлюється таки&
ми рисами (ознаками):

— загальним правовим становищем учасникiв основних пра&
вовiдносин галузi;
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— порядком виникнення, змiни та припинення правовiдно&
син (правосуб’єктнiстю);

— характером встановлення прав i засобiв забезпечення ви&
конання обов’язкiв учасниками правовiдносин;

— засобами захисту прав та забезпечення виконання обо&
в’язкiв.

Для трудового права України метод визначається норматив&
ним регулюванням трудових вiдносин з допомогою закрiплен&
ня у вiдповiдних правових нормах прав i юридичних обов’яз&
кiв. При цьому застосовуються такi первиннi способи впливу
на поведiнку людей: припис (наказ), заборона, дозвiл, рекомен&
дацiя.

Будь&яка галузь права, у тому числi й трудове право, на всiх
етапах розвитку права використовувала такi юридичнi мож&
ливостi впливу на суспiльнi вiдносини з метою забезпечення
необхiдної поведiнки учасникiв цих правовiдносин:

— припис (робiть лише так);
— заборона (тiльки так не робiть);
— дозвiл (робiть, як вважаєте за потрiбне);
— рекомендацiя (було б добре, якби зробили так).
Припис та заборона є типовими прийомами владно&автори&

тарного, директивного регулювання, побудованого на засадах
влади i пiдпорядкування, яке має назву iмперативного. Iмпера&
тивне регулювання приписує учасникам суспiльних вiдносин
певну поведiнку, обмежує їх свободу.

Припис як спосiб правового регулювання суспiльних вiдно&
син виражається у покладаннi вiдповiдною правовою нормою
прямого юридичного обов’язку здiйснити певнi юридично зна&
чимi дiї в умовах, передбачених даною нормою. Наприклад, вiд&
повiдно до ст. 128 КЗпП встановлюється обмеження розмiру вiд&
рахувань iз заробiтної плати, до ст. 153 КЗпП на кожному пiд&
приємствi повиннi бути створенi безпечнi i нешкiдливi умови
працi. У приписах виражена переважно активно&дiєва примусо&
во&зобов’язувальна сторона правового регулювання, причому тим,
кому адресований припис, приписується в обов’язок здiйснити
те, що вони, можливо, i не здiйснили б або здiйснили б в iншому
обсязi.

Таким чином, юридична характеристика приписiв виража&
ється в тому, що вони опосередковуються правовiдносинами, в
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яких на одну сторону покладений юридичний обов’язок здiйс&
нювати активнi дiї, а iнша сторона має право вимагати, а у ви&
падку невиконання — можливiсть забезпечити реальне виконан&
ня юридичного обов’язку. Однiєю iз складових приписiв є на&
каз. Наказ в широкому спектрi застосовується при процедурi
виникнення, змiнi, припиненнi правовiдносин у сферi працi,
при притягненнi працiвникiв до дисциплiнарної та iнших видiв
вiдповiдальностi тощо. Вiн, як i припис, має жорсткий характер,
проте застосовується здебiльшого на вiдомчому та локальному
рiвнях.

У регулюваннi правовiдносин у сферi трудового права ме&
тод приписiв використовується дуже широко. Припис може ма&
ти характер як загальнонормативної орiєнтацiї, коли затверджу&
ється положення про органи, встановлюються чи змiнюються їх
завдання, повноваження тощо, так i конкретних доручень здiйс&
нити ту чи iншу юридично значущу дiю (на загальнодержавно&
му та локальному рiвнях).

Сутнiсть заборони як виду правового впливу на трудовi
вiдносини полягає в тому, що правова норма покладає на своїх
адресатiв юридичний обов’язок утримуватися вiд здiйснення
певних значущих дiй в умовах, якi передбаченi вiдповiдною нор&
мою (наприклад, ч. 3 ст. 26 КЗпП заборонено встановлювати
випробувальний строк при прийняттi на роботу окремим кате&
горiям працiвникiв, ст. 190 КЗпП забороняє залучати неповно&
лiтнiх до працi на важких роботах та з шкiдливими та небезпеч&
ними умовами працi).

Юридичнi заборони є важливим i необхiдним засобом охо&
рони прав та законних iнтересiв суб’єктiв трудового права, ство&
рення перешкод для соцiально шкiдливої поведiнки.

Заборона у правi — це юридичний обов’язок особливого ви&
ду, що виражається у вимозi утриматися вiд здiйснення певних
дiй, тобто обов’язок пасивний за змiстом. I як будь&який обов’я&
зок, заборона характеризується однозначнiстю, категоричнiстю.
Одним iз способiв установлення юридичної заборони є введення
юридичних санкцiй за ту чи iншу поведiнку. Забороннi норми
окреслюють зону можливої неправомiрної поведiнки, забезпе&
чуючи тим самим захист публiчних iнтересiв. Норми про заборо=
ну мають iмперативний характер i є обов’язковими для сторiн.
Забороняється, наприклад, приймати неповнолiтнiх i жiнок на
певнi види робiт, звiльняти з роботи вагiтних жiнок i жiнок, якi

48 Модуль 1. Роздiл II



мають дiтей вiком до трьох рокiв, одиноких матерiв при наяв&
ностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини&iнвалiда, крiм випад&
кiв повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї (ст. 184
КЗпП України).

Дозвiл — прийом регулювання, побудованого на засадах ав&
тономiї, юридичної рiвностi суб’єктiв, угоди сторiн, їх непiдпо&
рядкованостi мiж собою, яке має назву диспозитивного. Диспо&
зитивне регулювання надає значної свободи учасникам суспiль&
них вiдносин та виражається формулою «все, що не заборонено,
дозволено».

Дозвiл дає широку можливiсть сторонам самим встановлю&
вати для себе суб’єктивнi права i брати обов’язки щодо вико&
нання певних трудових повноважень. Дозвiл є суб’єктивним
юридичним правом, якому властива мiра можливої поведiнки,
що забезпечує можливiсть вибрати варiант власної поведiнки.
У трудовому правi цей метод застосовується, наприклад, при ви&
значеннi повноважень суб’єктiв трудового права. Його сутнiстю
є можливiсть суб’єктiв дiяти на свiй розсуд, але у межах нада&
них їм повноважень з метою виконання покладених на них функ&
цiй. Наприклад, дiяльнiсть Державної служби зайнятостi Украї&
ни регулюється Законом України «Про зайнятiсть населення»,
права трудових колективiв зафiксованi у Главi 16&а КЗпП, права
професiйних спiлок — Законi України «Про професiйнi спiлки
та гарантiї їх дiяльностi», Главi 15 КЗпП, дозвiл на працевлашту&
вання особам з 14 та 15 рокiв регулюється частинами 2, 3 ст. 188
КЗпП та iн.

Рекомендацiя — законодавча пропозицiя сторонам самим,
як правило на взаємовигiднiй основi, урегулювати певнi вiд&
носини. Рекомендацiя використовується державними органами
з метою надання можливостi власникам i уповноваженим ним
органам альтернативи самостiйно вирiшувати конкретнi питан&
ня з урахуванням побажань держави. Рекомендацiйнi норми не
є обов’язковими для сторiн. Якщо сторони не прийняли вiдпо&
вiдної норми, то рекомендацiйна норма не може бути застосова&
на при вирiшеннi спору, що виник мiж сторонами1 (наприклад,
вiдповiдно до ст. 51 КЗпП скорочена тривалiсть робочого ча&
су може встановлюватись для жiнок, якi мають дiтей вiком до
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14 рокiв, ст. 91 КЗпП рекомендує роботодавцям встановлювати
для працiвникiв додатковi порiвняно з чинним законодавством
трудовi i соцiально&побутовi пiльги). Тут часто супровiдним є
слово «може». Мiж способами дозволу та рекомендацiї iнодi
окремими авторами ставиться знак рiвностi.

На вибiр методу правового регулювання (iмперативного чи
диспозитивного регулювання) впливають рiзнi фактори: при&
рода вiдносин, якi регулюються даною галуззю права; роль i
мiсце держави у суспiльствi; iсторичнi традицiї; правова систе&
ма тощо. Головна роль у визначеннi методу регулювання нале&
жить природi суспiльних вiдносин (предмету) i ролi держави у
суспiльствi.

У правовому регулюваннi трудових правовiдносин викори&
стовуються засоби, притаманнi цивiльно&правовому регулюван&
ню, зокрема коли йдеться про укладення договорiв.

Отже, один з методiв правового регулювання правовiдно&
син у сферi трудового права є державно нормативне регулю 
вання (iмперативний). Вiн проявляється у владних приписах
учасникам трудових правовiдносин. Цей метод регулювання ви&
ражений у категоричнiй формi, яка не дозволяє змiни припису
будь&якою стороною трудових вiдносин. Це найбiльш характер&
но для вiдносин з охорони працi, матерiальної та дисциплiнар&
ної вiдповiдальностi, нагляду та контролю за додержанням за&
конодавства про працю, окремих законодавчих обмежень. Проте
метод владних приписiв («влади i пiдпорядкування») характер&
ний, як правило, для галузей публiчного права (конституцiйно&
го, адмiнiстративного, фiнансового).

Саме для трудових правовiдносин найбiльш характерним
є паритетно диспозитивний метод або метод колектив 
но договiрного (локального, автономного) регулювання. На
сьогоднi вiн дiстає дедалi бiльшого поширення, бо основу тру&
дових вiдносин складають суспiльнi вiдносини, що регулюються
на договiрному рiвнi (соцiальне партнерство, трудовий договiр
та iн.). Навiть вiдносини матерiальної вiдповiдальностi, дисци&
плiни працi, внутрiшнього трудового розпорядку є результатом
добровiльно взятих на себе працiвником зобов’язань щодо до&
тримання встановлених роботодавцем правил. Отже, метод тру&
дового права характеризується сукупнiстю вiдповiдних прийо&
мiв, що виражаються у комплексному поєднаннi централiзова&
них (iмперативних) та децентралiзованих (автономних) основ
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регулювання трудових i тiсно пов’язаних з ними суспiльних вiд&
носин1.

Особливостями методiв правового регулювання трудового
права є наступнi:

1) поєднання централiзованого й локального регулювання
вiдносин у сферi працi (централiзовано встановлюються мiнi&
мальнi гарантiї, наприклад: мiнiмальна заробiтна плата, регулю&
вання дисциплiни працi, вiдповiдальностi за порушення норм
трудового законодавства i т. iн.; локально встановлюються ре&
жим роботи пiдприємства, графiк вiдпусток, премiювання тощо);

2) поєднання договiрного, iмперативного i рекомендацiйно&
го способiв регулювання вiдносин у сферi працi;

3) юридична рiвнiсть сторiн у трудових правовiдносинах;
4) участь працiвникiв через своїх представникiв у профспiл&

кових чи iнших уповноважених трудовим колективом органах
у правовому регулюваннi працi;

5) своєрiднiсть засобiв захисту трудових прав та забезпе&
чення виконання обов’язкiв сторонами (комiсiї по трудових
спорах (КТС), суд тощо).

6) диференцiацiя правового регулювання працi.
Становище суб’єктiв у трудовому правi характеризується

поєднанням рiвностi сторiн у момент укладення трудового до&
говору чи контракту й ознакою пiдпорядкування в процесi реа&
лiзацiї трудової дiяльностi, проте останнє компенсується рiвнi&
стю прав i обов’язкiв сторiн, закрiплених у змiстi трудового до&
говору чи контракту, та особливим представництвом з боку проф&
спiлок.

Трудовi вiдносини виникають з договору — вольового акта,
який дозволяє сторонам самостiйно визначати змiст вiдносин
(диспозитивний характер).

У методi трудового права поєднуються централiзований, ло&
кальний, договiрний, рекомендацiйний та iмперативний поря&
док регулювання вiдносин разом з участю трудових колективiв
у регулюваннi трудових i пов’язаних з ними вiдносин.

Таким чином, залежно вiд способу впливу на поведiнку людей
у трудовому правi можна визначити два види методiв правово&
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го регулювання: державно&нормативне регулювання (iмпера&
тивний — централiзоване регулювання) i колективно&договiрне
регулювання (диспозитивний — автономне або локальне регу&
лювання).

Метод державно=нормативного регулювання виражається в
тому, що держава розробляє i приймає закони та iншi форми
нормативних актiв, спрямованi на регулювання всiєї системи
державного управлiння суспiльством у сферi правових вiдносин,
якi складають предмет трудового права. Тут поведiнка та пра&
вовий статус учасникiв трудових та пов’язаних з ними вiдносин
чiтко регламентований, свобода їх поведiнки обмежена, перед&
бачена нормами права, держава iстотно втручається в регулю&
вання вiдносин та в здiйснення контролю над ними. Метод ло=
кального правового регулювання проявляється переважно у формi
колективного договору, правил внутрiшнього трудового розпо&
рядку та iнших локальних нормативних актах, що вмiщує основ&
нi положення з питань працi i заробiтної плати, робочого часу,
часу вiдпочинку, охорони працi, розробленi власником чи упов&
новаженим ним органом та виборним органом первинної i проф&
спiлкової органiзацiї або iншим уповноваженим трудовим колек&
тивом органом у межах наданих йому прав. При локальному ме&
тодi регулюються питання, якi мають iстотне значення тiльки для
конкретного пiдприємства, установи, органiзацiї i поширюють&
ся на обмежене коло суб’єктiв трудового права. Реалiзується це
при всiх формах соцiального партнерства, шляхом свободи ви&
бору мiсця роботи та трудової функцiї, при забезпеченнi основ&
них трудових прав та визначеннi певних соцiально&побутових
пiльг (наприклад, вiдповiдно до ст. 91 КЗпП) та iн.

§ 3. Функцiї
трудового права
Активна роль та соцiальне призначення трудового права

виражається в його функцiях, тобто основних напрямах право&
вого впливу на суспiльнi вiдносини, якi регулюються фiнансо&
вим правом.

Серед основних функцiй трудового права можна видiлити як
загальноправовi — властивi багатьом галузям права, так i галу&
зевi, як правило, характернi лише для конкретної галузi права.
Трудове право виконує також властивi саме для нього функцiї.
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Функцiї трудового права — це основнi напрями правового
впливу на трудовi та пов’язанi з ними вiдносини, що визнача&
ють службове призначення трудового права в життi суспiльства.

Суть i специфiка суспiльних вiдносин виявляється зовнi че&
рез функцiї правового регулювання, у яких вiдображена приро&
да правових норм i їх соцiальне призначення1. Вiдповiдно до ви&
мог МОП засобами трудового права має бути забезпечений ба&
ланс мiж соцiальним захистом та економiчною ефективнiстю.
Цим вимогам фактично вiдповiдає класифiкацiя функцiй тру&
дового права. Специфiчними для трудового права є такi види
функцiй, як:

1) соцiальна — це основна функцiя трудового права, завдя&
ки якiй розпочався процес виникнення та становлення даної га&
лузi права. Полягає в широкому застосуваннi договiрного мето&
ду регулювання трудових вiдносин, встановленнi високого рiвня
умов працi й вiдпочинку, матерiального стимулювання, пiдви&
щеннi квалiфiкацiї працiвникiв, забезпеченнi зайнятостi. Реалi&
зується дана функцiя через соцiальне спрямування полiтики
держави у сферi працi. Те, що Україна — соцiальна держава за&
крiплено також i в ст. 1 Конституцiї України. Це, в свою чергу,
зобов’язує державу пiдтримувати в країнi стабiльну соцiальну
ситуацiю. Саме ця та захисна функцiї визначають статус країни
серед iнших та демонструють рiвень життя народу. До останього
часу трактувалось, що основу соцiальної функцiї складає охо&
рона працi. На сьогоднi йде тенденцiя до розширення цього по&
няття шляхом включення до сфери трудового права та закрiп&
лення повного перелiку прав людини у сферi працi, а трудове
право має виступати гарантом реалiзацiї працiвниками ком&
плексу їх соцiально&економiчних прав i свобод. Тут можна по&
годитися з думкою, що соцiальна функцiя трудового права реа&
лiзується за трьома напрямами: соцiальний захист працiвника,
соцiальний захист роботодавця, забезпечення соцiального пар&
тнерства мiж працiвниками i роботодавцями2. Окрiм цього, за&
вданням трудового законодавства завжди був i залишається за&
хист працюючих. Соцiальна функцiя трудового права полягає
також у забезпеченнi прiоритету iнтересiв найманого працiвни&
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ка як економiчно слабшої сторони трудових вiдносин перед iн&
тересами роботодавця1;

2) захисна — полягає у тому, що нормами трудового права
передбачена система заходiв, спрямованих на захист прав i за&
конних iнтересiв конкретних суб’єктiв правовiдносин, якi скла&
дають предмет трудового права, нагляд та контроль за дотри&
манням трудового законодавства, чiткий порядок розгляду та
вирiшення трудових спорiв. Трудове право не лише регламен&
тує поведiнку його суб’єктiв та закрiплює їх права, а й встанов&
лює гарантiї їх реалiзацiї, передбачає механiзм захисту цих прав.
Якщо соцiальна функцiя має загальний характер, поширюється
на всiх суб’єктiв трудового права та визначає напрями впливу
норм трудового права на трудовi вiдносини, видiляючи його з
помiж iнших галузей права та соцiальних норм, то спецiально&
юридична захисна функцiя трудового права спрямована на охо&
рону трудових прав та iнтересiв (у виглядi конкретних заходiв)
кожного з учасникiв трудових правовiдносин. Захисна функцiя
виявляється ще й в тому, що трудове право створює рiвнi мож&
ливостi для всiх працiвникiв для реалiзацiї своєї здатностi до
працi незалежно вiд походження, соцiального i майнового ста&
ну, расової та нацiональної приналежностi, статi, мови, полiтич&
них поглядiв, релiгiйних переконань, членства в профспiлцi чи
iншому обєднаннi громадян, роду i характеру занять, мiсця про&
живання, встановлюючи єдинi умови працi на пiдприємствах,
установах, органiзацiях всiх форм власностi, законодавчо вста&
новлюючи всiм мiнiмальнi гарантiї;

3) виробнича (економiчна, управлiнська) — здiйснює пра&
вовий вплив на рацiональне використання трудових ресурсiв
(розподiл, перерозподiл), на економiчнi процеси шляхом випу&
ску конкурентноспроможної продукцiї працiвниками, що пере&
бувають у трудових правовiдносинах, пiдвищення продуктив&
ностi працi, змiцнення трудової дисциплiни, участi трудових ко&
лективiв i окремих працiвникiв в управлiннi виробничими про&
цесами на пiдприємствах, в установах, органiзацiях через загаль&
нi збори (конференцiї), ради трудових колективiв, профспiлки.
Виробнича функцiя на сьогоднi в значнiй мiрi захищає робото&
давця, працюючого власника, акцiонера та працiвника. Захища&
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ючи роботодавця — власника майна, норма трудового права дає
йому можливiсть стягувати з працiвникiв компенсацiю за зав&
дану ними шкоду, звiльняти недбайливих працiвникiв (стат&
тi 40—41 КЗпП та iн.);

4) виховна — спрямована на формування особистостi пра&
цiвника, потреби в суспiльно&кориснiй працi, усвiдомлення її
необхiдностi, сумлiнного ставлення до виконання своїх функцi&
ональних обов’язкiв, справедливе регулювання трудових вiдно&
син. Сутнiстю виховної функцiї трудового права є також здiйс&
нення правового виховання з допомогою норм трудового права
шляхом переконання, стимулювання, контролю за додержанням
трудового законодавства i державного примусу (наприклад, пiд
час заохочення працiвника чи покарання) та громадського впли&
ву. Слiд погодитись, що виховна функцiя трудового права не є
суто «трудовою» i може бути властивою багатьом iншим галу&
зям права. Використання примусу з метою виховання не завжди
дає позитивнi результати, тому у трудовому правi, де роль санк&
цiй незначна, а застосування заходiв дисциплiнарної (часто i
матерiальної) вiдповiдальностi, в тому числi звiльнення, є лише
правом роботодавця, а не його обов’язком, то є всi пiдстави для
iснування виховної функцiї1. Нинi дедалi бiльше дiстає вiдобра&
ження та реалiзується мета виховної функцiї через рiзнi ви&
ди заохочень та застосування премiальної системи оплати працi
(метод «бублика» та «нагайки»).

Окрiм зазначених, трудове право виконує також регулятивну
та iншi функцiї, що характернi для будь&якої галузi права. Регуля&
тивна функцiя трудового права полягає в тому, що переважна
бiльшiсть суспiльних вiдносин, якi виникають у сферi працi та ба&
зуються на укладеннi трудових договорiв i контрактiв, пiдлягають
регулюванню нормами саме трудового права (забезпечує взаємо&
дiю права та реальних юридичних фактiв у трудовому правi).

§ 4. Система трудового права
України
Трудове право, як будь&яка iнша галузь, являє собою

складну цiлiсну систему з певною внутрiшньою структурою. Ра&
зом з тим воно характеризується внутрiшньою розчленованiс&
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тю, диференцiацiєю на вiдносно автономнi, але пов’язанi мiж со&
бою частини — норми трудового права, якi згрупованi у правовi
iнститути у певнiй послiдовностi та взаємозв’язку.

Система трудового права України є взаємопов’язаною мiж
собою сукупнiстю норм, що регулюють вiдокремлену сферу су&
спiльних вiдносин — трудовi та тiсно пов’язанi з ними вiдноси&
ни. Ця сукупнiсть норм переважно встановлюється державою у
загальному порядку з метою урегулювання всiх вiдносин, що ви&
никають iз застосуванням працi в суспiльному життi. В свою чер&
гу, це створює велику кiлькiсть правових норм, необхiднiсть їх
об’єднання в певнi групи i в певну систему правових норм.

Усвiдомлення цiєї системи сприяє правильному вивченню
права, подальшому удосконаленню законодавства, дозволяє пра&
вильно застосовувати цi норми на практицi до фактичних вiд&
носин.

Систему трудового права можна визначити як внутрiшню
його структуру, систематизовану сукупнiсть, єднiсть, взаємо&
зв’язок i диференцiацiю його елементiв (правових норм, iнсти&
тутiв), розмiщених у певнiй послiдовностi та iєрархiї, що визна&
чаються внутрiшньою логiкою даної галузi. Система трудового
права об’єктивно обумовлена системою та особливостями су&
спiльних вiдносин, якi ним регулюються. Вона передбачає таке
розмiщення нормативного матерiалу, який дозволяє забезпечи&
ти єднiсть та диференцiацiю норм трудового права, їх логiчну по&
слiдовнiсть.

Система трудового права — це об’єктивно зумовлене об’єд&
нання взаємопов’язаних, внутрiшньо узгоджених правових норм,
якi розподiленi по рiзних структурних пiдроздiлах i регулюють
вiдокремлену сферу трудових i безпосередньо пов’язаних з ни&
ми суспiльних вiдносин. Тобто це науково обґрунтована внут&
рiшня будова трудового права, яка полягає у подiлi правових
норм за змiстом на загальну та особливу частини, а також на
структурнi пiдроздiли за предметною ознакою регулювання.

Структурними елементами системи трудового права є нор&
ми та iнститути трудового права. Норма трудового права — це
первинний, основний елемент системи трудового права, яка са&
мостiйно регулює одну iз сторiн трудових вiдносин.

Сукупнiсть соцiально&трудових норм, якi регулюють певне
коло суспiльних вiдносин трудового права конкретного виду i
утворюють вiдокремлену групу, складає iнститут.
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Ця сукупнiсть норм встановлюється переважно державою
у загальному порядку з метою врегулювання всiх вiдносин, що
виникають поряд iз застосуванням працi в суспiльному життi.
У свою чергу, це визначає великий масив правових норм, необ&
хiднiсть об’єднання їх у певнi групи, створює певну систему
правових норм. Основнi елементи системи права — правовi iн&
ститути та норми. Норма права складається з таких елементiв,
як гiпотеза, диспозицiя та санкцiя, що адекватнi словам «як&
що» — «то» — «iнакше». Особливiстю структури норми трудо&
вого права є практична вiдсутнiсть санкцiї (її роль виконують,
як правило, санкцiї норм iнших галузей права, здебiльшого адмi&
нiстративного та кримiнального).

За змiстом норм трудове право України подiляється на двi
частини: загальну i особливу. До загальної частини вiдносять
норми, що є єдиними для всiх трудових правовiдносин i визна&
чають принципи правового регулювання та джерела трудово&
го права України; класифiкують суб’єктiв трудового права, в
тому числi правове становище професiйних спiлок i трудових
колективiв; поняття, порядок пiдготовки та укладення колек&
тивних договорiв; класифiкують правовi вiдносини у сферi пра&
цi тощо.

Особливу частину складають норми, що визначають поря&
док виникнення, змiни та припинення трудових вiдносин, три&
валiсть працi та вiдпочинку, види оплати працi, порядок i стро&
ки виплати заробiтної плати, питання внутрiшнього трудово&
го розпорядку, дисциплiнарної i матерiальної вiдповiдальностi
працiвникiв, визначають здоровi та безпечнi умови працi, спецi&
альнi правила щодо охорони працi жiнок, неповнолiтнiх i осiб зi
зниженою працездатнiстю, державнi органи по здiйсненню на&
гляду та контролю за додержанням законодавства про працю,
питання пiдготовки працiвникiв i пiдвищення їхньої квалiфiка&
цiї, пiльги працiвникам, якi поєднують роботу з навчанням, по&
рядок розгляду iндивiдуальних i колективних трудових спорiв
(конфлiктiв) i т. п. Загальна та Особлива частини трудового пра&
ва являють собою єдине цiле, що дозволяє найбiльш правиль&
но i ефективно застосовувати соцiально&трудовi норми. Мiж За&
гальною та Особливою частинами трудового права немає жорст&
кої межi, як в кримiнальному правi, тому деякi автори не дiлять
трудове право таким чином.
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Отже, система трудового права характеризується:
а) єднiстю його складових частин, що зумовлюється систе&

мою трудових вiдносин, якi визначаються змiстом соцiально&
трудових норм;

б) диференцiацiєю трудового права на вiдносно вiдокремле&
нi складовi частини у виглядi об’єднань норм трудового права —
iнститути.

Оскiльки Україна з 1954 р. є членом Мiжнародної Органiза&
цiї Працi (МОП), то до системи трудового права України слiд
вiднести й правовi норми, прийнятi МОП i ратифiкованi Украї&
ною. Систему трудового права становлять також норми двосто&
роннiх i багатостороннiх договорiв, iнших мiжнародних право&
вих актiв i консульських угод.

Система трудового права вiдображена в системi трудового
законодавства. При загальнiй подiбностi та спiввiдносностi по&
нять «змiст» i «форма» слiд зауважити, що вони не адекватнi.
Так, наприклад, норми трудового права можуть мiститися в
комплексних нормативних актах, а також в актах iнших галузей
права. У свою чергу, до системи трудового законодавства мо&
жуть входити загальнi частини, якi визначають мету i завдання
конкретного нормативно&правового акта та його заключнi по&
ложення.

Мiж системою трудового права i системою трудового зако&
нодавства iснують вiдмiнностi, якi полягають у наступному:

Система
трудового права

Система
трудового законодавства

внутрiшня будова права зовнiшня будова права (форма вира&
ження)

сукупнiсть правових норм сукупнiсть нормативно&правових
актiв

має свiй предмет i метод пра&
вового регулювання

метод регулювання вiдсутнiй, а пред&
мет регулювання не завжди однорiд&
ний

первинний елемент — соцi&
ально&трудова норма

первинний елемент — стаття закону,
що мiстить нормативний припис

формується об’єктивно вiдпо&
вiдно до iснуючих трудових
вiдносин

створюється у результатi цiлеспря&
мованої дiяльностi уповноважених
суб’єктiв
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Систему науки трудового права не слiд ототожнювати iз си&
стемою права й системою законодавства. Вона ширша i являє
собою науково обґрунтовану класифiкацiю, але не тiльки пра&
вових норм, а й вiдповiдних концепцiй, поглядiв, суджень i ви&
сновкiв з проблем правового регулювання трудових i тiсно по&
в’язаних з ними вiдносин.

Система навчальної дисциплiни «Трудове право України» —
це сукупнiсть взаємопов’язаних та логiчно i послiдовно розта&
шованих модулiв, роздiлiв, тем (елементiв трудового права як
галузi науки), сформованих в навчальну програму для пiдготов&
ки фахiвцiв.

Пiд час вивчення окремих iнститутiв проводиться порiв&
няння вiтчизняного трудового права iз зарубiжним. Однак на
сьогоднi немає одностайних поглядiв в навчальнiй та науковiй
лiтературi щодо системи трудового права. Це дає широкi мож&
ливостi спецiалiстам для подальших дослiджень.

§ 5. Мiсце трудового права
в загальній системi права
Трудове право має як публiчно&правовi, так i приватно&

правовi ознаки. З одного боку, трудове право опосередковує вiд&
носини найманої працi мiж юридично рiвноправними сторона&
ми (приватноправовi вiдносини), з iншого — трудове право ви&
никло у зв’язку з втручанням держави у вiдносини найманої пра&
цi (публiчно&правовi риси). Одночасно воно є складовою части&
ною єдиної системи права, а тому має певнi особливостi, своє
призначення, самостiйний предмет, метод правового регулюван&
ня. В той же час трудове право хоча i є самостiйним, вiдокрем&
леним правом, але регулює цiлу низку вiдносин, якi межують
з iншими галузями права. Застосування норм трудового права
часто пов’язується iз застосуванням правових норм iнших галу&
зей права, а також враховує принципи цих галузей. Досить важ&
ко провести жорстку межу мiж трудовим та iншими галузями
права, адже всi вони виконують одне завдання — захист людини
вiд незаконного порушення її прав. Однак основнi положення,
якi вiдносяться до предмета та методу трудового права, дають
можливiсть нам вiдмежувати його вiд сумiжних галузей права.
До сумiжних вiдносяться такi галузi права, якi мають подiбнi
предмет та метод регулювання, в силу чого на практицi нерiдко
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виникають труднощi визначення галузевої приналежностi норм
права та окремих iнститутiв. Iз окремих галузей права найближ&
чими до трудового є конституцiйне право, цивiльне право, аграр&
не право, право соцiального забезпечення, господарське право.
Поряд з цим норми трудового права та вiдповiдальнiсть за їх по&
рушення перетинаються з нормами адмiнiстративного, фiнансо&
вого, податкового, кримiнального та iнших галузей права.

З конституцiйним правом трудове право пов’язане тим, що
Конституцiя України визначає основнi соцiально&економiчнi, в
тому числi трудовi, права i обов’язки громадян, якi дiстають по&
дальший розвиток у нормах трудового права i сприймаються як
основнi конституцiйнi принципи. Зокрема, Конституцiя Украї&
ни закрiплює право кожного громадянина на працю, на вiдпо&
чинок, право на справедливу винагороду за працю; право на
безпечнi умови працi; на пiдприємницьку дiяльнiсть; право на
соцiальне забезпечення в старостi, у разi хвороби, повної або част&
кової непрацездатностi, iнвалiдностi, нещасного випадку, втрати
годувальника, безробiття та iн. Цi основнi конституцiйнi норми
є основою, на якiй базуються всi норми трудового права та якi
деталiзують їх. Так, усi названi конституцiйнi принципи дiста&
ють своє вiдображення та деталiзацiю в окремих iнститутах тру&
дового права: зайнятiсть населення, трудовий договiр, оплата
працi, робочий час, час вiдпочинку, охорона працi та iн. Норми
трудового права не можуть погiршувати становище працiвникiв
порiвняно з нормами Конституцiї та виходити (в цьому планi)
за її межi. Норми конституцiйного права є еталоном, з якого по&
виннi формуватися норми трудового права.

Близькими до предмета трудового права є норми цивiльного
права, бо в них спiльна iсторiя виникнення, юридична природа,
вони регулюють головним чином майновi вiдносини, наявнiсть
подiбних iнститутiв, якi мiстять обидвi галузi (наприклад, вiдпо&
вiдальнiсть за пошкодження здоров’я на виробництвi). Свого часу
трудове право виокремилося з цивiльного. Трудове право увiбра&
ло в себе деякi особливостi цивiльного права, що має своїм пред&
метом регулювання майнових та особистих немайнових вiдносин.
Трудове право займається безпосередньо дiяльнiстю трудящих
пiд час процесу працi, органiзацiєю працi, основаної на трудово&
му договорi, питаннями регулювання трудових правовiдносин.

До предмета цивiльного права входять суспiльнi вiдносини,
якi близько межують з трудовими вiдносинами та базуються на
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трудовому договорi або контрактi. Прикладом цього можуть бути
договори пiдряду, доручення, послуг, лiтературного замовлен&
ня та iн. Для цих вiдносин характернi спiльнi риси: виконання
договорiв пов’язане з працею, базуються на договiрних основах,
мають вiдплатний характер. Проте мiж ними є й значна рiзниця,
яка зумовлює галузеву приналежнiсть. Так, предметом та основ&
ним змiстом трудових вiдносин виступає жива праця, основана
на трудовому договорi (контракт тощо), регулювання вiдносин
в самому процесi працi (наприклад, оплата за вiдпрацьований
час, кiлькiсть виготовлення продукцiї за вiдпрацьований час (нор&
ми працi), розробка та креслення проекту будинку штатними
працiвниками тощо) в цивiльно&правових договорах — це про&
дукт працi, її результат (наприклад, передача виготовленої про&
дукцiї, здача об’єкту будiвництва та iн.).

За трудовими вiдносинами працiвник зобов’язується вико&
нувати роботу вiдповiдної професiї, спецiальностi, квалiфiкацiї,
за певною посадою, в цивiльно&правових вiдносинах виконання
iндивiдуально&конкретного завдання. Трудовi вiдносини перед&
бачають в бiльшостi випадкiв включення працiвника в певний
трудовий колектив, де вiн зобов’язаний виконувати певну мiру
працi, дотримуватись режиму роботи, пiдпорядковуватися пра&
вилам внутрiшнього трудового розпорядку.

В цивiльно&правових вiдносинах всi зазначенi вище момен&
ти не мають мiсця, доручене трудове завдання виконується на
свiй розсуд та на свiй ризик. Цивiльне право регламентує роз&
мiр оплати працi як оплати за готову продукцiю чи виконану
роботу, але не регламентує вiдносин, якi виникають в процесi
виготовлення продукцiї (наприклад, немає оплати лiкарняних,
оплати вiдпустки). Трудове право, регулюючи процес працi, вста&
новлює для працiвникiв певний правовий режим, певнi правовi
гарантiї (наприклад, подвiйна оплата надурочних та iн.). Цивiль&
не право не регламентує процес працi та не встановлює право&
вих гарантiй.

Поряд з цивiльним сумiжним з трудовим виступає аграрне
право. Трудове та аграрне право мають багато спiльного: во&
ни регулюють вiдносини спiльної працi, основаної на єдиних
принципах суспiльної органiзацiї працi; обом галузям притаман&
нi функцiї охорони працi та захисту трудових прав працiвникiв.
Проте мiж ними є й iстотнi вiдмiнностi. Трудове право (в бiль&
шостi випадкiв) регулює трудовi вiдносини, що базуються на
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несамостiйнiй (найманiй) працi; аграрне право регулює трудовi
вiдносини працiвникiв&кооператорiв, якi є власниками знарядь
працi та засобiв виробництва i тому часто не є суб’єктами най&
маної працi. В аграрному правi метод базується головним чином
на внутрiшньокооперативнiй демократiї. Державне нормування
має тут (на вiдмiну вiд трудових правовiдносин) здебiльшого
допомiжний характер та застосовується у виглядi видання ре&
комендацiйних норм, якi набувають юридичної сили пiсля того
як будуть схваленi на загальних зборах колективу або зборами
уповноважених товариства.1 Вiдповiдно до ст. 3 КЗпП особли&
востi працi членiв кооперативiв та їх об’єднань, колективних
сiльськогосподарських пiдприємств, фермерських господарств,
працiвникiв пiдприємств з iноземними iнвестицiями визнача&
ються крiм трудового, окремим законодавством та їх статутами.

Подiбнiсть трудового та адмiнiстративного права полягає в
тому, що обидвi галузi регулюють управлiнськi вiдносини. Але
адмiнiстративне право регулює державне управлiння, а трудо&
ве — управлiння в процесi працi, пiдпорядкування працiвника
волi роботодавця. Сама природа управлiння в державнiй сферi
та сферi працi рiзна: в державному управлiннi застосовується
жорсткий адмiнiстративний метод, у сферi працi сторони пов’я&
занi договiрними вiдносинами, працiвники у встановлених ме&
жах беруть участь у керiвництвi виробництвом. Тому управлiн&
ськi вiдносини в процесi працi виходять за межi адмiнiстратив&
но&правового регулювання та регулюються трудовим правом. За
порушення режиму роботи, трудової дисциплiни працiвники не&
суть перед роботодавцем не адмiнiстративну, а дисциплiнарну
вiдповiдальнiсть. Одночасно адмiнiстративна вiдповiдальнiсть
в трудових правовiдносинах може наступати у випадках здiйс&
нення державними органами нагляду та контролю за дотрима&
ням трудового законодавства, особливо у сферi охорони працi 2.

Зв’язок трудового права з адмiнiстративним розпочина&
ється з вiдносин по працевлаштуванню, оскiльки вся система
органiв по працевлаштуванню є адмiнiстративною. Вiдповiдно,
й вiдносини, що виникають мiж громадянами та цими органами
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з приводу працевлаштування, є адмiнiстративними. Поряд з при&
ватноправовими тут мають мiсце i публiчно&правовi рiшення.
Публiчно&правове регулювання правовiдносин працi в частинi
порядку здiйснення нагляду за охороною працi, встановлення
квоти працевлаштування працiвникiв з пониженою працездат&
нiстю, якi на рiвних не можуть конкурувати на ринку працi, а
тому потребують соцiального захисту, належить до предмета
адмiнiстративного права, норми якого iнколи вступають в колi&
зiю з нормами трудового права. Наприклад, для обов’язкового
працевлаштування громадян, якi потребують соцiального захи&
сту, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи мiсцевих
рад за поданням центрiв зайнятостi бронюють на пiдприємствах
з чисельнiстю понад 20 чоловiк до 5 вiдсоткiв, а для працевлаш&
тування iнвалiдiв — до 4 вiдсоткiв загальної кiлькостi робочих
мiсць за робiтничими професiями. Це — заходи адмiнiстратив&
нi, обов’язковi для роботодавцiв, хоча вони i вступають в колi&
зiю з нормами трудового права, вiдповiдно до яких прийняття
на роботу є добровiльним волевиявленням сторiн трудового до&
говору.

Адмiнiстративному втручанню в трудовi правовiдносини вiд&
повiдає певна вертикаль державної структури — Мiнiстерства
працi та соцiальної полiтики України, його пiдроздiлiв.

Зв’язок трудового права з адмiнiстративним проявляється
також у пiдготовцi кадрiв. Уся система пiдготовки робочих кад&
рiв та спецiалiстiв, за винятком пiдготовки робiтникiв i перепiд&
готовки спецiалiстiв безпосередньо на виробництвi, коли може
укладатись учнiвський договiр як рiзновид трудового договору,
є предметом регулювання адмiнiстративного права.

Пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв
завжди мають на метi пiдготовку висококвалiфiкованих працiв&
никiв. Пiд час навчання особи, якi навчаються, перебувають iз
закладами, в яких вони навчаються, в адмiнiстративно&право&
вих вiдносинах, на якi ще у перiод навчання впливають норми
трудового права. Крiм того, на учнiв пiд час виробничого навчан&
ня та практики поширюються норми трудового права, зокрема
норми з технiки безпеки i виробничої санiтарiї.

Iз закiнченням пiдготовки чи перепiдготовки працiвник роз&
починає безпосереднє виконання обов’язкiв по набутiй профе&
сiї, внаслiдок чого вiдносини з навчання перетворюються на вiд&
носини по виконанню працi.

Предмет, метод i система трудового права 63



Саме добровiльнiсть пiдкорення внутрiшньому трудовому
розпорядковi вiдрiзняє трудовi вiдносини вiд адмiнiстративних
форм працевлаштування.

Якщо норми трудового права безпосередньо пов’язанi з ха&
рактеристикою правового становища тiєї чи iншої сторони як
учасника трудового процесу, то нормативнi акти адмiнiстратив&
ного права регулюють тi елементи цих вiдносин, що пов’язанi з
необхiднiстю здiйснення офiцiйно&владного (державного) по&
рядку повноважень по нагляду за здiйсненням цього процесу 1.

Трудове право та право соцiального забезпечення (як i нор&
ми трудового та цивiльного права) мають багато спiльного: iсто&
рiя виникнення, юридична природа, в основi обох галузей ле&
жить праця. Норми права соцiального забезпечення свого часу
були складовими трудового права. Це пiдтверджується тим, що
трудовий стаж є складовою не трудового права, а входить в си&
стему права соцiального забезпечення. Цей фактор трудової дi&
яльностi є базовою категорiєю для пенсiйного забезпечення, на&
дання допомоги. Так, допомога з тимчасової непрацездатностi
вiдноситься i до трудового права (особи перебувають в трудо&
вих правовiдносинах, якi не припиняються на перiод хвороби
працiвника), i до права соцiального забезпечення (виплачують&
ся тимчасово непрацюючим внаслiдок хвороби). Проте, якщо
трудове право регулює безпосередню працю та регулює дiючi
трудовi вiдносини, то право соцiального забезпечення базуєть&
ся на працi, яку ранiше виконував працiвник, на умовах працi,
якi були ранiше, та визначає свого роду винагороду (пенсiї, до&
часний строк виходу на пенсiю) за колишню працю. I тодi вже
має значення, скiльки рокiв особа працювала, тобто трудовий
(страховий) стаж, працювала на яких умовах працi: шкiдливi,
важкi, особливi клiматичнi (спецiальний трудовий стаж) та iн.
Трудове право має справу з працюючими людьми, право соцiа&
льного забезпечення з непрацюючими (не можуть працювати за
вiком, станом здоров’я або з iнших причин (дiти, iнвалiди, пен&
сiонери). За трудовим правом заробiтна плата працiвнику ви&
плачується з фонду оплати працi пiдприємства (установи), за
правом соцiального забезпечення виплати проводяться iз спецi&
альних централiзованих фондiв.
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Глава XVII КЗпП України «Загальнообов’язкове державне
соцiальне страхування та пенсiйне забезпечення» мiстить нор&
ми, що визначають перелiк осiб, якi пiдлягають загальнообов’яз&
ковому державному соцiальному страхуванню, джерело коштiв
загальнообов’язкового державного соцiального страхування, ви&
ди матерiального забезпечення та соцiальних послуг за загаль&
нообов’язковим державним соцiальним страхуванням. Назва та
змiст глави ще раз пiдкреслює зв’язок цих галузей. Доказом їх
значної спiльностi є те, що у багатьох країнах замiсть трудового
права та права соцiального забезпечення iснує соцiальне право.
Тенденцiя такого плану дiстає вiдображення i в працях науков&
цiв України.

Зв’язок господарського права з трудовим правом особливо
проявляється в нинiшнiй перiод формування ринкових вiдно&
син. Саме господарськi вiдносини вимагають якiсної працi, пе&
реведення монополiзованих коштiв з державних структур вироб&
ництва, якi часто виявляються практично неспроможними до
впровадження досягнень науково&технiчного прогресу.

Ринок товарiв, капiталу та трудових ресурсiв вимагає вiд
власника самостiйно, без погодження своїх дiй з будь&ким прий&
мати необхiднi для господарської дiяльностi рiшення. Це може
бути як iндивiдуальний товаровиробник, так i колективний: сi&
м’я, група виробникiв, асоцiацiя тощо, але обов’язково з персо&
налiзованим пайовим внеском.

Зараз створюються новi субєкти господарського права, ви&
никають особливi трудовi зв’язки. З’явились новi суб’єкти в тру&
довому правi — працюючi власники. Громадянин одночасно мо&
же бути i власником, i працiвником. Як власник вiн залежно вiд
вартостi свого внеску одержуватиме дивiденди в розмiрах, що
визначатимуться результатом певної господарсько&фiнансової
дiяльностi. Як працiвник вiн вiдповiдно до законодавства про
працю одержуватиме за свою роботу заробiтну плату.

Саме в особистому прибутку, в порядку видiлення коштiв в
особистий прибуток iз загального прибутку пiдприємства чи ор&
ганiзацiї проявляється зв’язок мiж господарським i трудовим
правом.

Економiчний механiзм господарювання примушує власни&
ка та працiвникiв, оплата яких прямо залежить вiд кiлькостi та
якостi виготовленої продукцiї, виробляти товари якiснiшi та де&
шевшi, що дає можливiсть збiльшити доходи, власнiсть. Маючи
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певну частку в спiльному майнi, кожний працюючий, навiть за&
кiнчивши свою виробничу дiяльнiсть, може отримати свою част&
ку, використати її на свiй розсуд, подарувати або залишити для
успадкування.

Спiввiдношення розмiрiв прибутку пiдприємства та заро&
бiтної плати на наших пiдприємствах, на жаль, не завжди адек&
ватнi (на вiдмiну вiд пiдприємств багатьох країн), хоча вони за
змiстом часто впливають на матерiальне становище працiвника.
Тобто йдеться бiльше про початковi передумови розподiлу кош&
тiв в особистий прибуток працiвника та збiльшення заробiтної
плати при збiльшеннi доходiв пiдприємства.

Змiна господарських вiдносин викликає змiну вiдносин по
застосуванню працi. У цьому разi перевага надається вже не но&
рмативному, а локальному регулюванню трудових вiдносин: са&
мостiйно визначаються порядок прийняття i звiльнення з робо&
ти, порядок оплати працi та її розмiр, режим роботи, надання
вихiдних днiв i вiдпусток та iн. Розширення бiзнесу, сфери ви&
робництва — це завжди новi робочi мiсця. В цьому полягає ще
одне поєднання господарського та трудового права.

Трудове право використовує спiльнi норми i з цивiльним
процесом. Весь процес оформленя звернень працiвникiв до су&
ду при вирiшеннi трудових спорiв (конфлiктiв) врегульовано
нормами цивiльно&процесуального законодавства, хоча у трудо&
вому правi мiстяться строки звернення до суду, порядок прове&
дення розслiдування на виробництвi (при нещасному випадку),
зафiксований законодавчий порядок звiльнення працiвникiв з
роботи, накладення дисциплiнарних стягнень та iн. Працiвник
чи роботодавець, звертаючись до суду за захистом своїх прав, ви&
користовує норми i трудового права, i цивiльного процесу. Одно&
часно в законодавствi з цивiльного процесу мiстяться норми, якi
визначають специфiку розгляду трудових справ (наприклад, тер&
мiнове виконання рiшення суду про поновлення працiвника на
роботi, звiльнення працiвникiв&позивачiв вiд сплати мита та iн.).

Трудове право також пов’язане з фiнансовим правом у час&
тинi регулювання вiдносин з приводу мобiлiзацiї, розподiлу та
використання коштiв соцiальних фондiв1. З кримiнальним пра 
вом — у частинi застосування норм кримiнальної вiдповiдаль&
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ностi за порушення норм трудового права. Кримiнальне право є
основним гарантом дотримамання всiма суб’єктами норм тру&
дового законодавства, основним запобiжним засобом.

Законодавство про працю України має тiсний зв’язок з мiж 
народним трудовим правом. Його основою є конвенцiї та ре&
комендацiї Мiжнародної Органiзацiї Працi (МОП), якi визна&
чають мiнiмальнi стандарти прав працюючих, принципи дiяль&
ностi їх об’єднань та функцiонування профспiлок. Україна сьо&
годнi приєдналась бiльш як до 50 Конвенцiй МОП, а це зумов&
лює необхiднiсть приведення її трудового законодавства у вiдпо&
вiднiсть зі свiтовими соцiальними стандартами у сферi працi.

Розвиток предмета трудового права вiдбувається в напрям&
ку розширення питань, що потребують регулювання саме нор&
мами трудового права, а також розширення сфери застосування
цих норм до бiльшого кола суб’єктiв i створення нових iнститу&
тiв трудового права. До остаточного вирiшення цих питань не
виключено субсидiарне (додаткове) застосування до трудових
вiдносин норм iнших галузей права за наявностi двох умов: вiд&
носини мають бути схожими i в трудовому правi не повинно бу&
ти норми, яка б регулювала саме цi вiдносини1.

Таким чином, соцiально&трудовi норми, регулюючи вiдно&
сини з приводу реалiзацiї громадянами їх здатностi до працi та
застосування найманої працi на пiдприємствах, в установах, ор&
ганiзацiях рiзних форм власностi, маючи свiй предмет та метод,
утворюють самостiйну галузь права — трудове право.

Норми, що регулюють трудовi та пов’язанi з ними вiдноси&
ни, мають певнi соцiальнi та економiчнi наслiдки. Тому трудове
право розвивається також у тiсному зв’язку iз економiкою, соцiо&
логiєю, статистикою та iншими суспiльними науками.

Питання
для самоконтролю

1. Що таке трудове право як галузь права, як наука i як на&
вчальна дисциплiна?

2. За якими основними критерiями розмежовуються галузi
права?

3. Якi правовiдносини складають предмет трудового права?
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4. Що таке метод правового регулювання трудового права?
5. Назвiть ознаки методу трудового права.
6. Якi є види методiв трудового права i в чому полягає їхнiй

змiст?
7. Покажiть на прикладах дiю методiв трудового права.
8. Дайте визначення функцiй трудового права.
9. Якi є види функцiй трудового права i в чому полягає їхнiй

змiст?
10. У чому полягає вiдмiннiсть мiж соцiальною та захисною

функцiєю трудового права?
11. Пояснiть роль виховної функцiї в перiод адаптацiї трудово&

го права до нових економiчних умов.
12. Дайте визначення системи трудового права i трудового за&

конодавства України.
13. Назвiть структурнi елементи системи трудового права, на&

ведiть приклади.
14. Чи тотожнi поняття «система трудового права» та «система

науки трудового права»? Визначте рiзницю мiж ними, як&
що вона є.

15. Як спiввiдносяться поняття «система трудового права», «си&
стема трудового законодавства» та «система навчальної дис&
циплiни «Трудове право України»?
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Ðîçäië III

ÄÆÅÐÅËÀ
ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

§ 1. Поняття та види джерел
трудового права
Окрiм внутрiшньої, трудове право має зовнiшню фор&

му вираження соцiально&трудових норм, що дiстають вiдобра&
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ження у його джерелах. Термiн «джерело права» в юридичнiй
лiтературi означає:

— матерiальнi умови життя суспiльства, що iснують за наяв&
них матерiальних i виробничих вiдносин (de facto);

— конкретнi форми вираження правових принципiв, якi ви&
ходять вiд органiв державної влади (що видають та затверджу&
ють нормативнi акти в межах своєї компетенцiї, на пiдставi i на
виконання чинного законодавства) i за допомогою яких тому
чи iншому правилу поведiнки надається обов’язкова юридична
сила (de jure);

— джерело вiдомостей, знань — окремi матерiали, докумен&
ти, за якими можна ознайомитися зi змiстом права.

Джерелами (формами) трудового права є акти органiв вла&
ди або компетентних органiв управлiння, якi мiстять соцiаль&
но&трудовi норми. До них вiдносять нормативно&правовий акт,
правовий прецедент, нормативно&правовий договiр, правовий
звичай, правову доктрину, мiжнародно&правовий акт.

Джерела трудового права є тiєю формою, в якiй iснують со&
цiально&трудовi норми, з якої дiстають знання про чинне трудо&
ве право, до якої звертаються при вирiшеннi конкретних право&
вих та прикладних питань, що виникають у сферi трудової дi&
яльностi.

Джерела трудового права — це форми вираження право&
вих приписiв через нормативнi акти як результат дiяльностi ком&
петентних органiв держави, якi встановлюють чи санкцiонують
обов’язковi для сторiн правовiдносини, правовi норми, що скла&
дають предмет трудового права, з метою соцiального захисту
його суб’єктiв.

Особливостi джерел трудового права:
— великий масив джерел трудового права як результат дi&

яльностi рiзних державних органiв (Верховна Рада України, Пре&
зидент України, Кабiнет Мiнiстрiв України та iн.);

— наявнiсть нормативних актiв, що приймаються в центра&
лiзованому i децентралiзованому порядку (загальне i спецiаль&
не законодавство);

— особливе значення актiв локальної нормотворчостi;
— активна участь профспiлок i трудових колективiв у нор&

мотворчостi (результат участi: тарифнi угоди, правила внутрiш&
нього трудового розпорядку, колективнi договори i т. iн.);
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— наявнiсть чинних нормативних актiв колишнiх СРСР та
УРСР;

— ознака iєрархiчностi, тобто вiдповiднiсть пiдзаконних нор&
мативних актiв Конституцiї та iншим законам України (за ви&
нятком можливостi покращення соцiальних гарантiй для пра&
цiвникiв).

Законодавчi джерела мають ще й такi ознаки, як зовнiшнє
вираження, державне встановлення або санкцiонування та га&
рантованiсть державою.

Джерела трудового права багаточисельнi та рiзноманiтнi, тому
їх можна по&рiзному класифiкувати. Джерела трудового права
класифiкуються за юридичною силою, сферою їх дiї, за харак&
тером прийняття, за формою нормативних актiв, за характером
волевиявлення, за термiном чинностi.

За юридичною силою:
а) Конституцiя України; мiжнароднi правовi акти, ратифi&

кованi Україною;
б) закони України;
в) пiдзаконнi нормативнi акти, а саме:
— укази Президента України;
— декрети, постанови, розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв

України;
— галузевi накази, iнструкцiї, правила мiнiстерств, вiдомств,

комiтетiв;
— iнструкцiї та iншi акти профспiлок (з питань охорони працi);
— колективнi угоди;
— локальнi нормативнi акти.
Тобто, найвищу юридичну силу має Конституцiя України,

норми якої є нормами прямої дiї та мiжнародно&правовi акти,
ратифiкованi Україною.

За сферою дiї :
а) загальнодержавнi;
б) галузевi (спецiальнi);
в) мiсцевi (локальнi).
Тобто, якi дiють: на всiй територiї України; в межах окремих

галузей (регiонiв); поширюються на дiяльнiсть окремих суб’єктiв.
За характером прийняття їх можна розмежувати на тi, якi:
— приймаються державними органами (закони, постанови

та iн.);
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— приймаються за згодою мiж державними органами, робо&
тодавцями та профспiлками (колективнi угоди, договори);

— приймаються органами мiжнародно&правового регулю&
вання працi (пакти про права людини, конвенцiї та рекоменда&
цiї МОП з участю України.

За формою нормативних актiв:
— закони, укази, декрети, постанови, розпорядження, iнструк&

цiї, договори тощо. В свою чергу закони подiляються на кодифi&
кованi (Кодекс законiв про працю) та некодифiкованi; некоди&
фiкованi подiляються на базовi — мiстять норми, якi регулюють
лише правовiдносини, що є предметом трудового права (закони
України «Про вiдпустки», «Про оплату працi», «Про колектив&
нi договори та угоди» та iншi) та на комплекснi — одночасно є
джерелами рiзних галузей права (закони України «Про освiту»,
«Про правовий статус iноземцiв», «Про фермерське господар&
ство», «Про Службу безпеки України» та iн.).

За характером волевиявлення:
— акти про встановлення соцiально&трудових норм;
— акти про змiну соцiально&трудових норм;
— акти про вiдмiну соцiально&трудових норм.
За термiном чинностi:
— тривалi;
— тимчасовi.
Система юридичних джерел побудована на принципах

iєрархiчностi i являє собою порядок розмiщення джерел права
залежно вiд їх юридичної сили та зводиться до таких принци&
пiв, як:

— вiдмiннiсть конституцiйного i законодавчого регулюван&
ня (у бiк покращення умов);

— прiоритет актiв законодавчої влади перед актами вико&
навчої та судової влади;

— перевага актiв вищих органiв держави порiвняно з ниж&
чими;

— наявнiсть первинних i вторинних нормативних актiв;
— вiдповiднiсть локальних нормативних актiв державно&пра&

вовим;
— можливiсть зупинення i скасування неправомiрних актiв.
Iєрархiя законодавчих джерел базується на пiдпорядкова&

ностi органiв, що приймають акти. Саме мiсце органу в структурi
державних органiв влади й управлiння визначає мiсце того чи
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iншого джерела, в тому числi державно&правового акта, в систе&
мi джерел права. Державно правовi акти — це нормативнi дже&
рела права, що приймаються органами законодавчої, виконавчої
та судової влади i мають правове значення.

§ 2. Конституцiя України
як основне джерело трудового права
Конституцiя України займає особливе мiсце серед дже&

рел права в цiлому та трудового права зокрема. У системi дже&
рел трудового права найвищу юридичну силу, як i мiжнароднi
правовi акти, ратифiкованi державою, має Конституцiя Украї&
ни, що мiстить норми прямої дiї. Конституцiя України, прийня&
та 28 червня 1996 р., закрiпила найважливiшi трудовi права лю&
дини i громадянина та гарантiї їх реалiзацiї. Так, вiдповiдно до
ст. 3 Конституцiї «людина, її життя i здоров’я, честь i гiднiсть,
недоторканнiсть i безпека визнаються в Українi найвищою со&
цiальною цiннiстю». Права i свободи людини та їх гарантiї ви&
значають змiст i спрямованiсть дiяльностi держави. Держава вiд&
повiдає перед людиною за свою дiяльнiсть. Утвердження i забез&
печення прав i свобод людини є головним обов’язком держави.

У роздiлi 2 «Права, свободи та обов’язки людини i громадя&
нина» не тiльки збережено встановленi у попереднiй Конститу&
цiї права i свободи, а й значно розширено їх перелiк за рахунок
включення прав i свобод, передбачених у мiжнародно&правових
актах про права людини. Вперше закрiплено право на пiдпри&
ємницьку дiяльнiсть, не заборонену законом (ст. 42), право пра&
цюючих на страйк для захисту своїх економiчних i соцiальних
iнтересiв (ст. 44), право на соцiальний захист у разi безробiття з
не залежних вiд працiвника обставин (ст. 46), право на належнi,
безпечнi й здоровi умови працi, на заробiтну плату, не нижчу вiд
визначеної законом (ч. 4 ст. 43).

Змiст ч. 1 ст. 43 сформульовано вiдповiдно до ст. 23 Загаль&
ної декларацiї прав людини: «Кожен має право на працю, що
включає можливiсть заробляти собi на життя працею, яку вiн
вiльно обирає i на яку вiн вiльно погоджується». Особливу ува&
гу придiлено забезпеченню економiчних i соцiальних прав пра&
цiвникiв. Так, Конституцiя гарантує також: заборону примусо&
вої працi (ч. 3 ст. 43), своєчасне отримання заробiтної плати
(ч. 7 ст. 43), право на вiдпочинок (ст. 45), право громадян на
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участь у професiйних спiлках з метою захисту своїх трудових i
соцiально&економiчних прав та їх iнтересiв (ч. 3 ст. 36), загаль&
нообов’язкове державне соцiальне страхування (ч. 2 ст. 46), пра&
во на оскарження в судi рiшень, дiй чи бездiяльностi органiв
державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, посадових
i службових осiб (ст. 55).

Роль Конституцiї України визначається тим, що в нiй мiс&
тяться правовi норми, якi є основоположними для всiх iнших
джерел трудового права i якi юридично визначають частину
основних iнститутiв трудового права. В Конституцiї дiстали вi&
дображення загальногалузевi принципи трудового права та клю&
човi принципи ряду найважливiших iнститутiв трудового пра&
ва. Так, конституцiйнi норми визначають людину найвищою цiн&
нiстю, закрiплюють основнi права та обов’язки людини i грома&
дянина в сферi працi та її соцiального захисту, правовий статус
окремої категорiї працiвникiв та державних органiв, закрiплю&
ють принцип законностi, надаючи йому унiверсального та обо&
в’язкового характеру. Свобода працi означає, перш за все, вiль&
ний вибiр для громадянина працювати чи не працювати. Юри&
дичний обов’язок працювати Конституцiєю не передбачений.
Проте вибiр особи на користь роботи пiдтверджується матерiа&
льними стимулами як джерела для нормального повноцiнного
життя. Свобода працi означає i вiльний вибiр особою виду дi&
яльностi, професiї, спецiальностi. Пiд вiльним характером ви&
бору працi розумiється i договiрний характер працi. Логiчним
доповненням свободи працi є заборона примусової працi.

У Конституцiї закрiплено право працiвникiв на здоровi та без&
печнi умови працi, право на винагороду за працю, без будь&якої
дискримiнацiї, та не нижче рiвня, встановленого законодавством
(мiнiмальна заробiтна плата). В нiй визнається право кожного
на захист своїх прав шляхом звернення до компетентних орга&
нiв, а також право на страйк. Звичайно, положення Основного
Закону обмежуються загальними формулюваннями трудових
прав, якi подаються в розгорнутому виглядi у трудовому зако&
нодавствi.

У зв’язку iз зазначеним конституцiйнi норми умовно можна
подiлити на норми прямої дiї, якi безпосередньо регулюють тру&
довi вiдносини i визначають повноваження ряду суб’єктiв, та iн&
шi конституцiйнi норми. До першої групи можна вiднести стат&
тi 36, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 55.
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Надання Конституцiї вищої юридичної сили серед джерел
трудового права означає, що всi її норми є основою для форму&
вання норм iнших галузей, якi складають систему права. Тому
Основний Закон є базою поточного та перспективного трудово&
го законодавства, яке розвиває конституцiйнi приписи.

Офiцiйне тлумачення вiдповiдностi законодавства Консти&
туцiї України здiйснює Конституцiйний Суд.

§ 3. Кодекс законiв про працю України
та iншi законодавчi акти,
що регулюють трудовi правовiдносини
Наступними за юридичною силою в iєрархiї правових

актiв пiсля Конституцiї є закони. Серед законiв про працю
центральне мiсце належить Кодексу законiв про працю Украї&
ни (КЗпП). Вiн є кодифiкованим джерелом трудового права та
охоплює всi основнi його iнститути. Кодекс законiв про пра 
цю — це систематизований законодавчий акт, що регулює сфе&
ру трудових та пов’язаних з ними суспiльних правовiдносин.
Чинний КЗпП є третiм за рахунком. Перший був прийнятий
1918 року, другий — 1922 року, третiй — 1971 року. КЗпП 1922 ро&
ку закрiпив договiрний характер працi та дiяв майже пiвстолiття.
Кодекс законiв про працю України, затверджений Верховною
Радою УРСР 10 грудня 1971 р. i введений в дiю з 1 червня 1972 р.,
складається з 18 глав, в яких об’єднанi 265 статей. За роки, що
пройшли пiсля прийняття в Українi КЗпП, до нього було вне&
сено багато змiн та доповнень. Так, КЗпП був доповнений гла&
вами III&А «Забезпечення зайнятостi вивiльнюваних працiвни&
кiв» i ХVI&А «Трудовий колектив». Назву глави XV «Трудовi
спори» змiнено на назву «Iндивiдуальнi трудовi спори». Норми
кодексу (ст. 3) було поширено на всi пiдприємства, установи,
органiзацiї незалежно вiд форми власностi, введено поняття
«контракту». Всього було змiнено й доповнено бiльше 280 статей
КЗпП, а до окремих статей змiни вносилися по декiлька разiв.
Прикладом може бути ст. 67 КЗпП, ч. 3 якої змiнювалася неод&
норазово, маючи такий змiст: «У випадку, коли святковий або
неробочий день (ст. 73) спiвпадає з вихiдним днем, вихiдний день
переноситься на наступний пiсля святкового або неробочого».

Нинi чинний Кодекс законiв про працю України визначає
правовi засади i гарантiї здiйснення громадянами України пра&
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ва розпоряджатися своїми здiбностями до продуктивної i твор&
чої працi. За змiстом, практично кожна глава КЗпП являє со&
бою iнститут трудового права. Так, Глава I «Загальнi положен&
ня» мiстить норми, що визначають завдання Кодексу законiв про
працю України, основнi трудовi права працiвникiв, гарантiї тру&
дових прав громадян України, сферу дiї трудового законодав&
ства, особливостi регулювання працi деяких категорiй працiв&
никiв (у районах з особливими природними географiчними i гео&
логiчними умовами та умовами пiдвищеного ризику для здо&
ров’я, тимчасових i сезонних працiвникiв та iн.), регулювання
трудових вiдносин громадян, якi працюють за межами своїх
держав, спiввiдношення мiжнародних договорiв про працю i за&
конодавства України, недiйснiсть умов договорiв про працю, якi
погiршують становище працiвникiв.

Глава II «Колективний договiр» охоплює норми, що визна&
чають поняття колективного договору, сферу його укладення,
його сторони, змiст, колективнi переговори, розробку i порядок
укладення колективного договору, вiдповiдальнiсть за порушен&
ня його умов, мiсце та порядок реєстрацiї колективного догово&
ру, строки чинностi колективного договору, сферу поширення
колективного договору, контроль за виконанням колективного
договору.

Глава III «Трудовий договiр» мiстить норми, що визначають
поняття, сторони, змiст трудового договору, гарантiї при укла&
деннi, змiнi та припиненнi трудового договору, строки та фор&
ми трудового договору, порядок укладення трудового договору,
обмеження спiльної роботи родичiв на пiдприємствi, в установi,
органiзацiї, термiни випробування, порядок їх встановлення та
обмеження застосування, переведення та перемiщення працiв&
никiв, пiдстави вiдсторонення, припинення та розiрвання тру&
дового договору, порядок звiльнення з роботи та його оформ&
лення.

Глава III&А «Забезпечення зайнятостi вивiльнюваних пра&
цiвникiв» охоплює норми, що визначають порядок вивiльнення
працiвникiв, роль профспiлок у захистi прав працiвникiв.

Глава IV «Робочий час» охоплює норми про тривалiсть ро&
бочого часу, види робочого часу, порядок його встановлення,
тривалiсть роботи напередоднi святкових, неробочих i вихiдних
днiв, поняття нiчного часу, тривалiсть роботи в нiчний час, об&
меження роботи в нiчний час, облiк робочого часу, поняття над&
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урочних робiт, порядок залучення до них та обмеження їх засто&
сування.

Глава V «Час вiдпочинку» охоплює норми, що регулюють
види часу вiдпочинку, визначають вiдмiннiсть вихiдних днiв вiд
неробочих, особливостi залучення до роботи у вихiднi днi, вста&
новлюють компенсацiю за роботу у вихiдний день, визначають
види вiдпусток та порядок їх надання, подiлу, оплати та iн.

Глава VI «Нормування працi» включає норми, що регулю&
ють норми виробiтку, часу, обслуговування, чисельностi, поря&
док їх запровадження, замiна i перегляд норм працi.

Глава VII «Оплата працi» мiстить норми, що дають визна&
чення заробiтної плати, регулюють встановлення розмiру заро&
бiтної плати залежно вiд складностi та умов виконуваної робо&
ти, професiйно&дiлових якостей працiвника, результатiв його пра&
цi та господарської дiяльностi пiдприємства, роль мiнiмальної
заробiтної плати, системи оплати працi, оплату працi при вiдхи&
леннi вiд нормальних умов працi.

До глави VIII «Гарантiї i компенсацiї» включено норми, що
визначають гарантiї для працiвникiв, обраних на виборнi поса&
ди, на час виконання державних або громадських обов’язкiв, при
переїздi на роботу в iншу мiсцевiсть, при службових вiдряджен&
нях, при пiдвищеннi квалiфiкацiї, для донорiв, компенсацiї за
зношування iнструментiв, належних працiвникам, гарантiї для
працiвникiв — авторiв винаходiв, корисних моделей, промисло&
вих зразкiв i рацiоналiзаторських пропозицiй, обмеження роз&
мiру вiдрахувань iз заробiтної плати.

Глава IX «Гарантiї при покладеннi на працiвникiв матерi&
альної вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну пiдприємству, уста&
новi, органiзацiї» мiстить норми, що визначають загальнi пiд&
стави i умови матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв, обо&
в’язки власника або уповноваженого ним органу та працiвникiв
по збереженню майна, встановлюються види матерiальної вiд&
повiдальностi, особливостi укладення письмових договорiв про
повну матерiальну вiдповiдальнiсть, визначення розмiру шко&
ди, порядок покриття шкоди, заподiяної працiвником, обстави&
ни, якi пiдлягають врахуванню при визначеннi розмiру вiдшко&
дування.

Норми глави X «Трудова дисциплiна» визначають обов’яз&
ки працiвникiв, методи забезпечення трудової дисциплiни, обо&
в’язки власника або уповноваженого ним органу, правила внут&
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рiшнього трудового розпорядку, заохочення за успiхи в роботi
та порядок їх застосування, переваги i пiльги для працiвникiв,
якi успiшно i сумлiнно виконують свої трудовi обов’язки, заохо&
чення за особливi трудовi заслуги, поняття, види та порядок дис&
циплiнарної вiдповiдальностi.

Глава XI «Охорона працi» мiстить норми, що визначають
порядок створення безпечних i нешкiдливих умов працi, додер&
жання вимог щодо охорони працi при проектуваннi, будiвницт&
вi (виготовленнi) та реконструкцiї пiдприємств, об’єктiв i засо&
бiв виробництва, заборону введення в експлуатацiю пiдприємств,
якi не вiдповiдають вимогам охорони працi, обов’язок власника
або уповноваженого ним органу щодо полегшення умов працi
i оздоровлення працiвникiв, обов’язок працiвника виконувати
вимоги нормативних актiв про охорону працi, видачу спецiаль&
ного одягу та iнших засобiв iндивiдуального захисту, видачу мо&
лока i лiкувально&профiлактичного харчування, порядок та пiд&
става переведення на легшу роботу, обов’язки власника або упов&
новаженого ним органу щодо розслiдування та облiку нещасних
випадкiв, професiйних захворювань i аварiй на виробництвi.

Глава XII «Праця жiнок» охоплює норми, що визначають
роботи, на яких забороняється застосування працi жiнок, обме&
ження працi жiнок на роботах у нiчний час, заборону залучення
вагiтних жiнок i жiнок, що мають дiтей вiком до трьох рокiв, до
нiчних, надурочних робiт, робiт у вихiднi днi i направлення їх у
вiдрядження, обмеження залучення жiнок, що мають дiтей вi&
ком вiд трьох до чотирнадцяти рокiв або дiтей&iнвалiдiв, до на&
дурочних робiт i направлення їх у вiдрядження, переведення на
легшу роботу вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до
трьох рокiв, гарантiї при прийняттi на роботу i заборона звiль&
нення вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей, гарантiї особам,
якi виховують малолiтнiх дiтей без матерi.

Глава XIII «Праця молодi» мiстить норми, що визначають
права неповнолiтнiх у трудових правовiдносинах, вiк, з якого до&
пускається прийняття на роботу, порядок облiку працiвникiв,
якi не досягли вiсiмнадцяти рокiв, роботи, на яких забороняєть&
ся застосування працi осiб молодше вiсiмнадцяти рокiв, про за&
борону залучати працiвникiв молодше вiсiмнадцяти рокiв до
нiчних, надурочних робiт i робiт у вихiднi днi, норми виробiтку
для молодих робiтникiв, оплата працi працiвникiв молодше вi&
сiмнадцяти рокiв при скороченiй тривалостi щоденної роботи,
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вiдпустки працiвникам вiком до вiсiмнадцяти рокiв, порядок
встановлення бронi для прийняття молодi на роботу i профе&
сiйне навчання на виробництвi, обмеження звiльнення працiв&
никiв молодше вiсiмнадцяти рокiв, порядок розiрвання трудо&
вого договору з неповнолiтнiм на вимогу його батькiв або iн&
ших осiб, про участь молодiжних органiзацiй у розглядi питань
працi i побуту молодi.

Глава XIV «Пiльги для працiвникiв, якi поєднують роботу з
навчанням» мiстить норми, що визначають порядок органiзацiї
виробничого навчання, створення необхiдних умов для поєд&
нання роботи з навчанням, заохочення працiвникiв, якi поєдну&
ють роботу з навчанням, здiйснення виробничого навчання в
робочий час, заборону залучення до роботи, що не стосуєть&
ся спецiальностi, яка вивчається, про оплату працi за час вироб&
ничого навчання, переквалiфiкацiї або навчання iншим спецi&
альностям, пiльги для працiвникiв, якi навчаються в середнiх i
професiйно&технiчних навчальних закладах, про звiльнення вiд
роботи без збереження заробiтної плати працiвникiв, якi навча&
ються в середнiх навчальних закладах, про порядок надання до&
даткової вiдпустки у зв’язку з навчанням у середнiх навчальних
закладах, про пiльги працiвникам, якi навчаються у вищих на&
вчальних закладах.

Глава XV «Iндивiдуальнi трудовi спори» охоплює норми, що
визначають органи, якi розглядають трудовi спори та порядок
їх формування, порядок розгляду трудових спорiв деяких кате&
горiй працiвникiв, порядок i строки розгляду трудових спорiв,
види трудових спорiв, що пiдлягають безпосередньому розгля&
довi у мiсцевих (районних, мiських) судах, строки звернення до
суду за вирiшенням трудових спорiв, порядок поновлення су&
дом строкiв, пропущених з поважних причин, оплата вимуше&
ного прогулу при затримцi виконання рiшення про поновлення
на роботi працiвника, порядок покладення матерiальної вiдпо&
вiдальностi на службову особу, винну в незаконному звiльненнi
або переведеннi працiвника, про вiдшкодування власником або
уповноваженим ним органом моральної шкоди.

Глава XVI «Професiйнi спiлки. Участь працiвникiв в управ&
лiннi пiдприємствами, установами, органiзацiями» мiстить нор&
ми, що визначають право громадян на об’єднання у професiйнi
спiлки, права професiйних спiлок, їх об’єднань, правовий статус
первинних профспiлкових органiзацiй на пiдприємствах, в уста&
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новах, органiзацiях, гарантiї дiяльностi профспiлок, вiдрахуван&
ня коштiв пiдприємствами, установами, органiзацiями первин&
ним профспiлковим органiзацiям на культурно&масову, фiзкуль&
турну та оздоровчу роботу.

До глави XVI&А «Трудовий колектив» включено норми, що
визначають поняття трудового колективу, загальнi принципи ма&
терiальної заiнтересованостi трудового колективу в результатах
господарської дiяльностi, формування колективу бригади, роз&
подiл колективного заробiтку у бригадi iз застосуванням коефi&
цiєнта трудової участi, взаємну вiдповiдальнiсть власника або
уповноваженого ним органу i бригади.

Глава XVII «Загальнообов’язкове державне соцiальне страху&
вання та пенсiйне забезпечення» мiстить норми, що визначають
перелiк осiб, якi пiдлягають загальнообов’язковому державно&
му соцiальному страхуванню, джерело коштiв загальнообов’яз&
кового державного соцiального страхування, види матерiально&
го забезпечення та соцiальних послуг за загальнообов’язковим
державним соцiальним страхуванням.

Глава XVIII «Нагляд та контроль за додержанням законо&
давства про працю» охоплює норми, що визначають види органiв,
що здiйснюють нагляд i контроль за додержанням законодавства
про працю, повноваження мiсцевих державних адмiнiстрацiй та
рад у галузi охорони працi, вiдповiдальнiсть за порушення зако&
нодавства про працю.

Таким чином, основними ознаками КЗпП України є такi:
— це кодифiкований загальнодержавний акт, що об’єднує

основнi норми трудового права;
— у КЗпП України закрiплено юридичнi гарантiї реалiзацiї

права на працю; принципи єдностi та диференцiацiї регулюван&
ня трудових вiдносин;

— у ньому встановлено прiоритет дiї мiжнародно&правових
норм над нацiональними (пiсля ратифiкацiї ст. 81 КЗпП);

— КЗпП України мiстить правовi норми, якi в сукупностi
становлять найважливiшi iнститути трудового права1.

Поряд з Кодексом законiв про працю України дiють iншi за&
кони України, що є джерелами трудового права та регулюють
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найбiльш важливi суспiльнi вiдносини у сферi працi. Їх можна
подiлити на такi, якi регулюють тiльки трудовi правовiдноси&
ни (наприклад, закони України «Про вiдпустки», «Про оплату
працi») i якi мiстять окремi норми, що регулюють вiдносини,
що є предметом трудового права (наприклад, закони України
«Про освiту», «Про Службу безпеки України», «Про правовий
статус iноземцiв», «Про селянське господарство» та iн.).

Так, Закон України «Про вiдпустки» вiд 15 листопада 1996 р.
встановлює державнi гарантiї права на вiдпустки, визначає умо&
ви, тривалiсть i порядок надання їх працiвникам для вiдновлен&
ня працездатностi, змiцнення здоров’я, а також для виховання
дiтей, задоволення власних життєво важливих потреб та iнте&
ресiв, всебiчного розвитку особи. Ним деталiзуються державнi
гарантiї та вiдносини, пов’язанi з вiдпусткою, встановленi Кон&
ституцiєю України. Право на вiдпустки мають всi особи, якi пере&
бувають у трудових вiдносинах з пiдприємствами, установами,
органiзацiями незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi
та галузевої належностi, а також працюють за трудовим дого&
вором у фiзичної особи. Право на вiдпустки забезпечується: га&
рантованим наданням вiдпустки визначеної тривалостi iз збере&
женням на її перiод мiсця роботи (посади), заробiтної плати (до&
помоги).

Закон України «Про колективнi договори i угоди» вiд 1 лип&
ня 1993 р. визначає правовi засади розробки, укладення та вико&
нання колективних договорiв i угод з метою сприяння регулю&
ванню трудових вiдносин та соцiально&економiчних iнтересiв
працiвникiв i власникiв. Колективний договiр, угода укладають&
ся з метою регулювання виробничих, трудових i соцiально&еко&
номiчних вiдносин i узгодження iнтересiв трудящих, власникiв
або уповноважених ними органiв на пiдприємствах, в установах,
органiзацiях незалежно вiд форми власностi i господарювання,
якi використовують найману працю i мають право юридичної
особи.

Закон України «Про зайнятiсть населення» вiд 1 березня
1991 р. визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi основи зай&
нятостi населення України i його захисту вiд безробiття, а та&
кож соцiальнi гарантiї з боку держави в реалiзацiї громадянами
права на працю в умовах ринкової економiки i рiвноправнос&
тi рiзних форм власностi. Зайнятiсть населення забезпечується
державою шляхом проведення активної соцiально&економiчної
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полiтики, спрямованої на задоволення його потреб у добровiль&
ному виборi виду дiяльностi, стимулювання створення нових
робочих мiсць i розвитку пiдприємництва. Примушування до пра&
цi в будь&якiй формi не допускається, за винятком випадкiв, пе&
редбачених законодавством України. Добровiльна незайнятiсть
громадян не є пiдставою для притягнення їх до адмiнiстратив&
ної або кримiнальної вiдповiдальностi.

Закон України «Про оплату працi» вiд 24 березня 1995 р.
визначає економiчнi, правовi та органiзацiйнi засади оплати
працi працiвникiв, якi перебувають у трудових вiдносинах, на
пiдставi трудового договору з пiдприємствами, установами, ор&
ганiзацiями усiх форм власностi та господарювання, а також з
окремими громадянами, та сфери державного i договiрного ре&
гулювання оплати працi i спрямований на забезпечення вiдтво&
рювальної i стимулюючої функцiй заробiтної плати. Розмiр за&
робiтної плати залежить вiд складностi та умов виконуваної ро&
боти, професiйно&дiлових якостей працiвника, результатiв його
працi та господарської дiяльностi пiдприємства.

Закон України «Про охорону працi» вiд 14 жовтня 1992 р.
визначає основнi положення щодо реалiзацiї конституцiйного
права громадян на охорону їх життя i здоров’я в процесi трудо&
вої дiяльностi, регулює за участю вiдповiдних державних орга&
нiв вiдносини мiж власником пiдприємства або уповноваженим
ним органом i працiвником з питань безпеки, гiгiєни працi та ви&
робничого середовища i встановлює єдиний порядок органiза&
цiї охорони працi в Українi.

Господарський кодекс України вiд 16 сiчня 2003 р. визначає
порядок створення пiдприємства i його реєстрацiю, створення i
використання майна, управлiння пiдприємством i самовряду&
вання трудового колективу, визначає господарську, економiчну
й соцiальну дiяльнiсть пiдприємства, взаємовiдносини пiдпри&
ємства з державою, порядок лiквiдацiї i реорганiзацiї пiдпри&
ємств, найму працiвникiв на роботу.

Закон України «Про державну службу» вiд 16 грудня 1993 р.
регулює суспiльнi вiдносини, якi охоплюють дiяльнiсть держа&
ви щодо створення правових, органiзацiйних, економiчних та
соцiальних умов реалiзацiї громадянами України права на дер&
жавну службу. Вiн визначає загальнi засади дiяльностi держав&
ної служби, правовий статус державних службовцiв, порядок
проходження державної служби, її припинення, матерiальне та
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соцiально&побутове забезпечення державних службовцiв, вiдпо&
вiдальнiсть за порушення законодавства про державну службу,
регулювання трудових прав державних службовцiв. Право на
державну службу мають громадяни України незалежно вiд по&
ходження, соцiального i майнового стану, расової i нацiональ&
ної приналежностi, статi, полiтичних поглядiв, релiгiйних пере&
конань, мiсця проживання, якi одержали вiдповiдну освiту i
професiйну пiдготовку та пройшли у встановленому порядку
конкурсний вiдбiр, або за iншою процедурою, передбаченою Ка&
бiнетом Мiнiстрiв України (ст. 4).

Закон складається з восьми роздiлiв: I — Загальнi положен&
ня, II — Державна полiтика у сферi державної служби, III —
Правовий статус державних службовцiв державних органiв та
їх апарату, IV — Проходження державної служби в державних
органах та їх апаратi, V — Службова кар’єра, VI — Припинення
державної служби, VII — Матерiальне та соцiально&побутове за&
безпечення державних службовцiв, VIII — Вiдповiдальнiсть за
порушення законодавства про державну службу.

Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради Украї&
ни з прав людини» вiд 23 грудня 1997 р. визначає змiст парла&
ментського контролю за додержанням конституцiйних прав i
свобод людини i громадянина й захист їхнiх прав на територiї
України в межах її юрисдикцiї.

Закон України «Про порядок розгляду колективних трудо&
вих спорiв (конфлiктiв)» вiд 3 березня 1998 р. визначає правовi
й органiзацiйнi засади функцiонування системи заходiв щодо ви&
рiшення колективних трудових спорiв i спрямований на здiйс&
нення взаємодiї сторiн соцiально&трудових вiдносин у процесi
врегулювання конфлiктiв, що виникли мiж ними.

Цей далеко неповний перелiк законодавчих актiв засвiдчує,
що всiм законам як джерелам трудового права властивi такi особ&
ливостi:

— деталiзують змiст правових норм Конституцiї України та
мiжнародно&правових актiв, ратифiкованих Україною;

— мають найвищу юридичну силу щодо iнших нормативних
актiв та приймаються в особливому порядку, виключно вищим
законодавчим органом держави;

— спрямованi на регулювання найважливiших суспiльних
вiдносин у сферi регулювання найманої працi та реалiзацiї пра&
ва на працю;
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— пiдлягають обов’язковому оприлюдненню у порядку, вста&
новленому самим законом;

— є обов’язковим до виконання всiма працiвниками, поса&
довими особами, державними органами, громадськими органi&
зацiями та суб’єктами господарювання;

— можуть бути змiненi або вiдмiненi повнiстю лише в особ&
ливому порядку, аналогiчному їх прийняттю;

— є основою для пiдзаконної та локальної нормотворчостi у
сферi трудового права.

§ 4. Пiдзаконнi нормативнi акти
як джерела трудового права
Поряд iз законами трудовi правовiдносини регулюють&

ся цiлою системою правових актiв, якi видаються вiдповiдно до
законiв, на їх основi та для їх виконання, шляхом конкретизо&
ваного нормативного регулювання трудових вiдносин. Тобто
правовi акти, що мають нормативний характер i, як правило,
приймаються органами державного управлiння у розвиток та на
виконання чинного законодавства, прийнято називати пiдза 
конними.

До пiдзаконних нормативно&правових актiв (джерел трудо&
вого права) належать:

— укази та розпорядження Президента України;
— акти (постанови) Верховної Ради України нормативного

характеру;
— акти (декрети, постанови) Кабiнету Мiнiстрiв України;
— акти (iнструкцiї, правила) мiнiстерств та вiдомств та iн.
Важлива роль серед системи пiдзаконних актiв належить

указам i розпорядженням Президента України (наприклад, Указ
Президента України «Про заходи щодо вдосконалення роботи
з кадрами в органах виконавчої влади, з керiвниками пiдпри&
ємств, установ i органiзацiй» вiд 19 травня 1995 року).

Указом Президента України «Заходи щодо полiпшення ста&
новища дiтей&сирiт i дiтей, якi залишилися без пiклування бать&
кiв» вiд 17 жовтня 1997 р. передбачаються робочi мiсця для пра&
цевлаштування дiтей&сирiт i дiтей, якi залишилися без пiклуван&
ня батькiв, та визначається перелiк тимчасових i оплачуваних
громадських робiт, якi вони можуть виконувати.
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Указом Президента України вiд 18 жовтня 1997 р. схвале&
нi Основнi напрями соцiальної полiтики на 1997—2000 роки.
Стратегiчною метою соцiальної полiтики на державному рiвнi
є досягнення вiдчутного полiпшення матерiального добробуту
i умов життя людей, забезпечення повної продуктивної зайня&
тостi населення, розвиток ринку працi, забезпечення демогра&
фiчного вiдтворення населення, захист трудових прав громадян,
розвиток соцiального партнерства, забезпечення здорових i без&
печних умов працi для працюючих, проведення кадрових змiн
на всiх рiвнях управлiння i в усiх сферах дiяльностi, удоскона&
лення системи оплати працi й доходiв населення, реформуван&
ня системи соцiального забезпечення населення, захист грома&
дян як споживачiв.

Особливе мiсце за кiлькiстю та важливiстю регулювання вiд&
носин, що входять в предмет трудового права, належить норма&
тивним актам вищого органу державної виконавчої влади Украї&
ни — Кабiнету Мiнiстрiв України. Вiн на пiдставi Конституцiї
та законiв України, постанов Верховної Ради України, указiв i
розпоряджень Президента України надiлений правом видавати
в межах своїх повноважень постанови i розпорядження, що регу&
люють та конкретизують поряд з iншими питання трудових вiд&
носин. Так, постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 черв&
ня 1991 р. № 47 затверджено Положення про державну служ&
бу зайнятостi, яка є централiзованою структурою спецiальних
органiв, утворених для комплексного вирiшення питань регу&
лювання зайнятостi населення, професiйної орiєнтацiї, праце&
влаштування i соцiальної пiдтримки тимчасово непрацюючих
громадян. Порядок реєстрацiї, перереєстрацiї та ведення облiку
громадян, якi шукають роботу, i безробiтних, виплати допомоги
по безробiттю, а також умови надання допомоги в перiод про&
фесiйної пiдготовки та перепiдготовки регулюються Положен&
ням, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
27 квiтня 1998 р. № 578.

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 березня
1994 р. № 170 було прийнято Положення про порядок укладен&
ня контрактiв при прийняттi (найманнi) на роботу працiвникiв,
яке визначає загальнi засади, порядок укладення контракту, його
змiст i порядок припинення.

Постановою КМ України вiд 4 квiтня 1994 р. № 221 затвер&
джено Порядок органiзацiї та проведення медико&соцiальної екс&
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пертизи втрати працездатностi. Медико&соцiальну експертизу
проходять громадяни, якi частково або повнiстю втратили здо&
ров’я внаслiдок захворювання, травм та уроджених дефектiв, що
обмежують їх життєдiяльнiсть, а також особи, якi за чинним за&
конодавством мають право на соцiальну допомогу з метою ви&
явлення компенсаторно&адаптацiйних можливостей особи для
реалiзацiї заходiв реабiлiтацiї та адаптацiї iнвалiдiв.

Порядок компенсацiї працiвникам втрати частини заробiт&
ної плати у зв’язку з порушенням термiнiв її виплати визна&
чений Положенням, затвердженим постановою КМ України вiд
20 грудня 1997 р. № 1427.

Норми вiдшкодування витрат на вiдрядження в межах Украї&
ни та за кордон визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украї&
ни вiд 23 квiтня 1999 р. № 663.

До джерел трудового права належать також акти, що прий&
маються мiнiстерствами та вiдомствами, мають правовий ха&
рактер, є пiдзаконними i обов’язковими до виконання на всiй
територiї України. Вони пiдлягають обов’язковiй державнiй ре&
єстрацiї, яка здiйснюється Мiнiстерством юстицiї України вiд&
повiдно до Положення про державну реєстрацiю нормативних
актiв мiнiстерств, iнших органiв державної виконавчої влади,
органiв господарського управлiння та контролю, що зачiпають
права, свободи i законнi iнтереси громадян або мають мiжвiдом&
чий характер, яке затверджене постановою КМ України № 731
вiд 28 грудня 1992 року1. Згiдно з ним на державну реєстрацiю
подаються постанови, накази, iнструкцiї державних органiв i
мiнiстерств, що мiстять правовi норми, встановлюють правила
поведiнки, розрахованi на невизначене коло осiб, пiдприємств,
установ, органiзацiй i неодноразове застосування, незалежно вiд
строку їхньої дiї та характеру вiдомостей, що в них мiстяться.
Державнiй реєстрацiї пiдлягають пiдзаконнi акти, що видають&
ся мiнiстерствами i вiдомствами. Вiдомчi нормативнi акти всту&
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пають у дiю через 10 днiв пiсля їх державної реєстрацiї, якщо в
них не передбачено iнший термiн, але не ранiше їх офiцiйного
оприлюднення.

Постанови Уряду обов’язковi до виконання на всiй терито&
рiї України для всiх осiб. У системi джерел трудового права во&
ни займають досить значне мiсце, охоплюючи всю сферу суспi&
льних вiдносин, що складають предмет трудового права. Вони
приймаються з метою виконання, конкретизацiї, уточнення та
безпосереднього впровадження законiв в життя. Навiть, коли
вони приймаються при безпосереднiй вказiвцi закону чи указу
Президента України, вони не втрачають свого значення (як дже&
рела права), бо не суперечать чинному законодавству та мiстять
новi норми права.

Серед актiв, що приймаються мiнiстерствами та вiдомства&
ми, особливе мiсце в регулюваннi трудових правовiдносин на&
лежить нормативним актам Мiнiстерства працi та соцiальної по&
лiтики України. Мiнiстерство працi i соцiальної полiтики Украї&
ни на основi й на виконання чинного законодавства та з метою
його реалiзацiї видає накази з питань працi, її оплати, умов зай&
нятостi та соцiального захисту населення, якi є обов’язкови&
ми до виконання. За необхiднiстю воно видає разом з iншими
центральними й мiсцевими органами виконавчої влади спiльнi
акти. Вiдповiдно до Положення про Мiнiстерство працi i соцi&
альної полiтики України вiд 1 грудня 1997 року № 1319/97 Мiн&
працi України в межах своїх повноважень органiзовує i контро&
лює виконання цих наказiв. Нормативно&правовi акти Мiнпрацi
України пiдлягають державнiй реєстрацiї в установленому зако&
нодавством порядку.

Поряд iз розглянутими вище нормативними актами (хоча i
меншою мiрою) до джерел трудового права слiд вiднести i окре&
мi акти органiв мiсцевого самоврядування, центральних проф&
спiлок (зокрема, з питань охорони працi, безпеки працi).

В останнi роки з’явились та часто ефективно дiють якiсно
новi джерела трудового права — генеральнi, мiжгалузевi та та&
рифнi угоди. Це правовi акти, якi укладаються на три& (за учас&
тю Кабiнету Мiнiстрiв) або двостороннiй основi та є результа&
том закрiплення вiдносин соцiального парнерства мiж представ&
никами роботодавцiв та працiвникiв. Особливiстю угод як спе&
цифiчних договiрних джерел є те, що iнiцiатива виходить не вiд
органiв державної влади та управлiння, а вiд суб’єктiв трудово&
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го права та їх представникiв. При цьому держава уповноважує
сторони соцiального партнерства на договiрну нормотворчiсть
та сприяє цьому. Угоди розташовуються на межi значного ма&
сиву пiдзаконних нормативних актiв та особливого виду дже&
рел, характерних саме для трудового права, — локальних норма=
тивних актiв.

Локальнi нормативнi акти — це особливий вид джерел,
характерний саме для трудового права, часто пов’язаний iз нор&
мотворчiстю соцiального партнерства. З переходом на ринковi
економiчнi вiдносини колективний договiр, трудовий договiр,
положення про премiювання та iншi акти договiрної нормотвор&
чостi поступово набувають провiдного значення в кiлькiсному
та якiсному (змiстовному) вiдношеннi.

Локальна норма в трудовому правi України — це правило
загальнообов’язкової поведiнки, яке санкцiоноване державою,
прийняте в установленому законом порядку безпосередньо на
пiдприємствах, в установах, органiзацiях спецiальними суб’єк&
тами i дiє в його межах.

Найбiльш поширеним локальним нормативно&правовим ак&
том — є колективний договiр, який пiдлягає обов’язковому об&
говоренню i схваленню трудовим колективом на загальних збо&
рах або конференцiях працiвникiв даного пiдприємства, уста&
нови, органiзацiї. Але бiльшiсть локальних актiв приймається
власником або уповноваженим ним органом спiльно чи за пого&
дженням з виборним органом первинної профспiлкової органi&
зацiї пiдприємства та iн.

На кожному пiдприємствi приймаються Правила внутрiш&
нього трудового розпорядку, в яких визначаються порядок при&
йняття на роботу i звiльнення з роботи, порядок використання
робочого часу, заохочення працiвникiв, якi сумлiнно виконують
свої трудовi обов’язки, порядок притягнення працiвникiв до дис&
циплiнарної вiдповiдальностi в разi порушення ними трудової
дисциплiни тощо. Правила внутрiшнього трудового розпоряд&
ку як локальний правовий акт доповнюються технiчними пра&
вилами та iнструкцiями, положеннями про структурнi пiдроздi&
ли пiдприємства, установи, органiзацiї. Цi норми спрямованi на
забезпечення правильної розстановки i застосування працi ро&
бiтникiв i службовцiв, досягнення єдностi у визначеннi їх обо&
в’язкiв i квалiфiкацiйних вимог, якi до них ставляться, рiвень їх
загальноосвiтнiх i професiйних знань, навичок i вмiнь. Тариф&
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но&квалiфiкацiйнi характеристики робiтникiв i квалiфiкацiйнi
характеристики службовцiв, що створюють змiст цих норм, як i
iншi технiко&юридичнi норми, сформульованi з урахуванням дiї
законiв, технiки їх прийняття i юридичної природи та суспiль&
них законiв.

До локальної нормотворчостi вiдносять також встановлен&
ня систем оплати працi i форм матерiального заохочення (на&
приклад, вiдрядно&премiальна система затвердження положень
про премiювання i виплату винагороди за пiдсумками роботи за
рiк). Цi локальнi акти (Положення про премiювання) прийма&
ються власником або уповноваженим ним органом за погоджен&
ням з профспiлковим органом, їм наданi права встановлювати
показники й умови премiювання для працiвникiв по професiях,
бригадах, змiнах, цехiв, iнших структурних пiдроздiлiв та окре&
мих професiй, залежно вiд умов працi. Вiд того, наскiльки по&
вно враховуватимуться при локальнiй нормотворчостi характер
виробництва цеху, дiльницi, змiни, оптимально вибранi показ&
ники i встановленi розмiри премiювання, залежить ефективнiсть
застосування матерiального стимулювання. Положення про ви&
плату винагороди за пiдсумками рiчної роботи пiдприємства,
як i ряд iнших локальних актiв, являє собою нормативну уго&
ду мiж власником (або уповноваженим ним органом) i вибор&
ним органом первинної профспiлкової органiзацiї (ст. 247 КЗпП).
У цих положеннях визначаються коло осiб, якi мають право на
винагороду, спосiб обчислення винагороди, тривалiсть мiнiмаль&
ного трудового стажу, що дає право на винагороду, розмiр сум,
що виплачуються працiвниковi залежно вiд його безперервного
стажу роботи на даному пiдприємствi, випадки, коли працiвник
може бути позбавлений винагороди.

Таким чином, локальнi норми, що приймаються власником
пiдприємства, установи, органiзацiї (або уповноваженим ним ор&
ганом) спiльно з трудовим колективом або за погодженням з
профспiлковим органом, є складовою частиною системи трудо&
вого права. Вони мають бути внутрiшньо погодженими з бiльш
загальними правовими нормами, якi посiдають провiдне, визна&
чальне мiсце в системi правових норм трудового права.

Ознаки локальних правових норм:
— обмежена сфера дiї у просторi й часi;
— поширюються на обмежене коло суб’єктiв;
— спецiальна процедура прийняття;
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— приймаються спецiальними органами або за їх участю
(власником або його уповноваженим органом за участю пер&
винної профспiлкової органiзацiї або iнших уповноважених пред&
ставників трудового колективу);

— дозволяють максимально конкретизувати загально&пра&
вовi норми.

Для здiйснення локальної нормотворчостi необхiдна наяв&
нiсть таких умов:

— локальна норма має бути прийнята в попередньо встанов&
леному централiзованому порядку;

— необхiдна наявнiсть загальної норми, що надає право ло&
кальнiй нормотворчостi.

Локальнi правовi акти, що видаються пiдприємствами, уста&
новами, органiзацiями, державнiй реєстрацiї не пiдлягають, ли&
ше окремi з них (колективний договiр) реєструються мiсцевими
органами державної виконавчої влади (ст. 15 КЗпП України).

Таким чином, пiдзаконнi нормативнi акти за своїм змiстом
та призначенням виконують одне iз ключових завдань трудово&
го законодавства — сприяють виконанню Конституцiї та зако&
нiв, бо в бiльшостi випадкiв встановлюють детальний механiзм
по їх реалiзацiї.

Мiсце актiв судової влади в системi джерел трудового праE
ва. Важливе значення для застосування норм трудового права
мають постанови Пленуму Верховного Суду України, рiшення
Конституцiйного Суду. Проте однозначної думки щодо внесен&
ня їх до джерел трудового права немає. Тут є аргументи i «за» i
«проти». Так, суди не уповноваженi створювати норми права, а
лише можуть тлумачити нормативнi акти з точки зору їх кон&
ституцiйностi та давати керiвнi вказiвки судам щодо застосуван&
ня чинного законодавства про працю. Якщо ж Конституцiйний
Суд чи Верховний Суд (за законодавством Росiйської Федера&
цiї) прийдуть до висновку про недосконалiсть законодавства,
вони можуть звернутись у Державну Думу з пропозицiєю про
його змiну та доповнення1. В цьому є рацiональне зерно, бо нiщо
краще не виявляє недолiкiв законодавства, як практика (україн&
ським законодавством це не передбачено).
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Одночасно в останнi роки вiдбулись значнi змiни в законо&
давствi. До числа важливих вiдноситься закрiплення в Консти&
туцiї України принципу подiлу влади та визнання високого ста&
тусу судової влади. Для всiх гiлок влади законодавчої, виконав&
чої та судової характерним є один i той же засiб реалiзацiї свого
призначення — прийняття правових норм (правотворчiсть). Мо&
ва йде не про прийняття законiв, а про пiдзаконнi нормативнi
акти. Якщо для органiв законодавчої та виконавчої влади мож&
ливiсть прийняття правових норм не викликала сумнiву, то за
судовими органами доцiльно було б визнати таку можливiсть
зараз. Наприклад, вирiшення судом конкретної життєвої ситуа&
цiї у виглядi судового рiшення є обов’язковим правилом пове&
дiнки. В такому статусi судове рiшення не вiдрiзняється вiд пра&
вової норми. Вiдмiннiсть полягає в тому, що норма поширюєть&
ся на всiх, а рiшення персонiфiковано i стосується конкретної
ситуацiї. Проте в останнi роки значна частина судових рiшень
дiстає загальне застосування. Цим самим дає можливiсть гово&
рити про появу i нового джерела в трудовому правi України —
«судового прецеденту». Таким чином, становлення судової прак&
тики як джерела права поширюється i на трудове право.

Окрiм того:
— судам надано право перевiряти нормативнi акти та визна&

вати їх недiйсними. Тобто визнаючи нормативний акт недiйс&
ним, суд вiдмiняє попереднi права та обов’язки сторiн правовiд&
носин та створює новi (це також говорить на користь судового
рiшення як джерела права);

— Верховний Суд дає роз’яснення з питань судової практи&
ки, якi часто заповнюють прогалини правового регулювання
трудових вiдносин. Роз’яснення мають характер не конкретних
судових рiшень, а загальних правових норм. Такi роз’яснення
формують правозастосовну практику та можуть належати до дже&
рел права;

— судам надано право безпосереднього застосування норм
Конституцiї України. При реалiзацiї цього права суд може не
застосовувати той чи iнший закон, якщо на думку суду вiн су&
перечить Конституцiї;

— суди своїми рiшеннями здiйснюють конкретизацiю зако&
нiв. У випадках, коли закон мiстить лише загальнi норми, то за&
стосування його до конкретних життєвих ситуацiй вимагає пев&
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ного правового механiзму. Таким механiзмом i є судова практи&
ка, пристосовує до них загальноправову норму.

Таким чином, судова практика в рiзних проявах є джерелом
трудового права. Однак, до джерел вiдносяться не всi рiшення, а
лише тi, якi реально змiнюють права та обов’язки учасникiв тру&
дових правовiдносин та опублiкованi. До них можна вiднести:

— постанови Пленуму Верховного Суду;
— постанови Конституцiйного Суду;
— рiшення Верховного Суду з окремих справ, якi мають прин&

циповий характер та опублiкованi;
— рiшення мiсцевих судiв, якi апробованi у Верховному Судi

(касацiя, складання оглядiв судової практики) та опублiкованi1.
Постанови Пленуму Верховного Суду мають значення для

однакового застосування норм трудового права. Тлумачення за&
кону, що здiйснюється Пленумом, адресовано не тiльки судо&
вим органам, а й фiзичним та юридичним особам при розв’язаннi
спiрних питань, що виникають з трудових правовiдносин. У цi&
лому, значення керiвних роз’яснень Пленуму Верховного Суду
полягає в тому, що вони:

— мiстять багато положень, вироблених судовою практикою,
якi впливають на процес створення нових норм i удосконален&
ня чинного законодавства, оскiльки вони в подальшому сприй&
маються законодавцем i додаються до норм законiв;

— свiдчать про ефективнiсть законодавства, вiдповiднiсть
(невiдповiднiсть) окремих норм новим потребам життя;

— конкретизують норми права, вираженi в абстрактнiй фор&
мi, наближаючи їх до життєвих ситуацiй;

— орiєнтують судову практику на правильне застосування
норм трудового права.

Мiжнароднi правовi акти як джерела трудового права
Мiжнародний договiр у зв’язку з розвитком мiжнародного

спiвробiтництва та взятим Україною курсом на мiжнародну iн&
теграцiю є одним iз основних джерел сучасного права взагалi i
трудового зокрема.

Розрiзняють такi види мiжнародних нормативних актiв: кон&
венцiї, рекомендацiї МОП; двостороннi та багатостороннi дого&
вори; мiждержавнi, мiжурядовi, консульськi конвенцiї та iн.
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Вiдповiдно до Конституцiї України (ст. 9) чиннi мiжнароднi
договори, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Ра&
дою України, є частиною нацiонального законодавства. Законом
«Про мiжнароднi договори України» встановлено, що положен&
ня офiцiйно опублiкованих мiжнародних договорiв України, що
не вимагають видання внутрiшньодержавних актiв для їх засто&
сування, дiють в Українi безпосередньо.

Для здiйснення iнших положень мiжнародних договорiв
України приймаються вiдповiдно правовi акти. Згода України
на обов’язковiсть для неї мiжнародного договору може виража&
тися шляхом: пiдписання договору; обмiну документами; рати&
фiкацiї договору; затвердження договору; прийняття договору;
приєднання до договору.

Конституцiєю України (ст. 85) встановлено, що тiльки Вер&
ховна Рада України надiлена правом давати згоду на ратифiка&
цiю мiжнародних договорiв України.

Мiжнароднi договори пiдлягають неухильному дотриманню
Україною вiдповiдно до принципiв i норм мiжнародного права,
зокрема Вiденської конвенцiї про правонаступництво держав сто&
совно договорiв вiд 23 серпня 1978 р., ратифiкованої Україною
17 вересня 1992 р., законiв України «Про правонаступництво
України» вiд 12 вересня 1991 р. (ст. 6, 7), «Про мiжнароднi до&
говори України» вiд 24 червня 2004 р.

В Українi до прийняття Закону «Про дiю мiжнародних до&
говорiв на територiї України» вiд 10 грудня 1991 р. панувала
концепцiя тiльки радянського права та його прiоритету щодо
норм мiжнародного права, а не навпаки, як передбачено свi&
товими стандартами. Цей Закон одночасно iмплементував у всi
галузi українського законодавства в тому числi й у трудове, як
невiд’ємну частину нацiонального законодавства, всю сукупнiсть
мiжнародно&правових норм, передбачених укладеними та нале&
жним чином ратифiкованими Україною мiжнародними догово&
рами. Згiдно з цим Законом мiжнароднi норми застосовуються
у такому ж порядку, як норми нацiонального законодавства, тоб&
то є нормами прямої дiї. Закон надає прiоритету нормi мiжна&
родного права, якщо нацiональна соцiально&трудова норма су&
перечить мiжнароднiй нормi.

Iз прийняттям Закону України «Про дiю мiжнародних до&
говорiв на територiї України» вiд 10 грудня 1991 р. мiжнароднi
договори, якi були укладенi i належним чином ратифiкованi
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Україною, набули статусу джерела трудового права, що засто&
совуються в порядку, передбаченому для норм нацiонального
законодавства. Статтею 9 Конституцiї України уточнено, що ни&
ми є чиннi мiжнароднi договори, згода на обов’язковiсть яких на&
дана Верховною Радою України. Згода на обов’язковiсть мiж&
народних договорiв може бути надана у формi ратифiкацiї або
приєднання.

Чинними є лише опублiкованi мiжнароднi договори Украї&
ни: мiжнароднi договори, що потребують ратифiкацiї, та мiжна&
роднi договори, що не потребують ратифiкацiї, приєднання до
яких чи прийняття яких здiйснюється вiд iменi України, пуб&
лiкуються у «Вiдомостях Верховної Ради України», в газетi
«Голос України», в «Зiбраннi чинних мiжнародних договорiв
України»; мiжнароднi договори, що не потребують ратифiкацiї,
приєднання до яких чи прийняття яких здiйснюється вiд iменi
Уряду України, публiкуються у «Офiцiйному вiснику України»,
в газетi «Урядовий кур’єр»; договори, укладенi вiд iменi мiнi&
стерств або iнших центральних органiв державної виконавчої
влади України, публiкуються у «Зiбраннi чинних мiжнародних
договорiв України» (додаток № 1).

До мiжнародних договорiв, якi є джерелами трудового пра&
ва, належать, наприклад: Конвенцiя МОП № 4 — Про застосу&
вання працi жiнок в нiчний час, Конвенцiя № 105 — Про скасу&
вання примусової працi (ратифiковано бiля 50 конвенцiй) та
iн. (див. додаток № 27 — конвенцiї МОП ратифiкованi Украї&
ною).

Джерелами трудового права є також двостороннi i багато&
стороннi договори, якi мають за мету регулювання певних пи&
тань в галузi трудового права. Так, Україна уклала двосторон&
нi угоди з багатьма державами, наприклад Угода про взаєм&
не працевлаштування громадян та їх соцiальний захист, мiж
Урядом Соцiалiстичної Республiки В’єтнам, Урядом України,
та iн. Серед багатостороннiх угод окремо слiд видiлити акти,
якi Україна укладає в рамках Спiвдружностi Незалежних Дер&
жав (СНД).

Розвиток мiжнародного спiвробiтництва обумовлює важли&
ву роль у правовiй адаптацiї трудового законодавства України
до мiжнародних стандартiв захисту прав людини у сферi працi.
Питання мiжнародно&правового регулювання бiльш детально
розглядатимуться в роздiлi ХХ.
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§ 5. Дiя нормативних актiв
у часi, у просторi й за колом осiб
Вiдмiна чинних правових актiв (повна чи часткова) на&

ступає у зв’язку з прийняттям нових або внесенням змiн у чинне
законодавство. Якщо нормативний акт офiцiйно не вiдмiнений,
але суперечить прийнятим, то перший втрачає силу повнiстю
або частково. Нормативнi акти про працю щодо погiршення
умов працi зворотної сили не мають. Дiю нормативних актiв
можна розглядати у просторi, у часi та за колом осiб.

У просторi: сфера дiї того чи iншого нормативного акта ви&
значається суб’єктом, яким прийнято цей акт. Закони України,
Укази Президента України, постанови i розпорядження Кабi&
нету Мiнiстрiв України, нормативнi акти мiнiстерств i вiдомств
поширюють свою дiю на всю територiю України. Окрiм того,
орган, що видав нормативно&правовий акт, може обмежити сфе&
ру його дiї (наприклад, в окремих регiонах встановлюються ра&
йонних коефiцiєнти).

Чиннiсть нормативно&правових актiв у просторi — це по&
ширення їх юридичного впливу на всю територiю держави або
окрему її частину. У зв’язку з цим слiд враховувати, що:

— нормативнi акти вищих представницьких та виконавчих
органiв влади дiють на всiй територiї держави або окремого ре&
гiону (якщо приймаються цiльово), мiсцевих — в межах вiдпо&
вiдного адмiнiстративного утворення, пiдприємства, установи,
органiзацiї;

— якщо в межах регiону дiють нормативнi акти рiзної юри&
дичної сили i мiж ними виникають колiзiї, то дiє акт з вищою
юридичною силою, за умови рiвностi (закон—закон, постанова—
постанова) — той, який прийнятий пiзнiше;

— дiя деяких нормативно&правових актiв України може по&
ширюватися за межi її територiї (мiжнароднi договори, консуль&
ськi угоди).

Дiя нормативно&правового акта у часi — це початок та при&
пинення його юридичної сили. Дiя у часi починається з момен&
ту набрання цим актом чинностi i припиняється з втратою ним
чинностi. Тобто до подiї юридичного факту застосовується той
закон або iнший нормативно&правовий акт, пiд час дiї якого во&
ни настали або мали мiсце. Правовий акт обмежений перiодом
дiї, протягом якого вiн має юридичну силу. Нормативно&право&
вi акти набирають чинностi:
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— з часу, зазначеного в самому нормативному актi;
— з часу прийняття чи пiдписання (як правило, зазначаєть&

ся в правовому актi);
— з часу опублiкування нормативно&правового акта;
— у 10&денний термiн з моменту опублiкування (у змiстi не

зазначено час вступу в силу);
— з часу отримання адресатом (властиве вiдомчим норма&

тивним актам).
Так, у часi закон набирає чинностi пiсля 10 днiв з дня його

офiцiйного оприлюднення, якщо iнше не передбачено самим за&
коном, але не ранiше дня його опублiкування. Укази i розпоря&
дження Президента набирають чинностi через 10 днiв з дня їх
офiцiйного оприлюднення, але не ранiше дня їх опублiкування
в офiцiйному виданнi («Офiцiйний вiсник України», «Прези&
дентський вiсник», «Урядовий кур’єр», «Офiцiйний вiсник Пре&
зидента України»), якщо iнше не встановлено в самому указi.
Укази i розпорядження, якi не пiдлягають опублiкуванню, на&
бирають чинностi з моменту одержання їх державними або iн&
шими органами, якщо iнше не встановлено в самому указi чи
розпорядженнi. У постановах Кабiнету Мiнiстрiв України нор&
мативного характеру має бути вказаний строк введення їх у дiю.
Якщо строк введення в дiю не вказаний, то вони набирають чин&
ностi, як правило, з моменту їх прийняття. Розпорядження Ка&
бiнету Мiнiстрiв України набирають чинностi з моменту їх прий&
няття i опублiкуванню у Зiбраннi постанов КМ України не пiд&
лягають. Президент України Указом вiд 10 червня 1997 р. ви&
значив порядок офiцiйного оприлюднення нормативно&право&
вих актiв та набрання ними чинностi. Закони України, укази
Президента та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України не пiзнi&
ше як у 15&денний строк пiсля їх прийняття i пiдписання пiдля&
гають оприлюдненню державною мовою в офiцiйних друкова&
них виданнях1.

Акти мiнiстерств i вiдомств України набувають чинностi че&
рез 10 днiв пiсля їх державної реєстрацiї у Мiнiстерствi юсти&
цiї України, якщо в них не зазначений пiзнiший строк (Дода&
ток № 1).
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За колом осiб: поширюється на всiх осiб, що перебувають на
територiї України — громадян України, юридичних осiб, тери&
торiальнi громади, iноземних громадян та iн. Дiя нормативних
актiв за колом осiб, якi пiдпадають пiд їх вплив, означає, що:

— на пiдставi цього акта у таких осiб виникають права та
обов’язки;

— громадяни України зобов’язанi виконувати приписи нор&
мативно&правових актiв i поза межами держави;

— окремi нормативно&правовi акти розрахованi на вузьке ко&
ло суб’єктiв (iнвалiди, неповнолiтнi, iноземцi та iн.);

— особи, якi перебувають на територiї iншої держави i надi&
ленi дипломатичним, консульським iмунiтетом, користуються
особистою недоторканнiстю. Вони звiльняються вiд юрисдикцiї
держави перебування у питаннях, пов’язаних з їх службовою дi&
яльнiстю.

§ 6. Єднiсть i диференцiацiя
норм трудового законодавства
Єднiсть i диференцiацiя правового регулювання працi

зумовлюються подiлом законодавства про працю на загальне та
спецiальне.

Єднiсть проявляється в загальних нормах, що поширюють&
ся на всiх працiвникiв та роботодавцiв на всiх пiдприємствах
незалежно вiд форми власностi на всiй територiї держави.

Єднiсть реалiзується в унiфiкацiї законодавства.
Унiфiкацiя норм трудового законодавства — це встановлен&

ня однакового правового регулювання працi працiвникiв одно&
рiдних професiй i спецiальностей у разi вiдсутностi суттєвої вiд&
мiнностi в умовах працi (наприклад, електрик, слюсар, бухгал&
тер та iн.). Здiйснюється унiфiкацiя законодавства, наприклад,
усуненням рiзницi в оплатi однакової працi працiвникiв однорiд&
них професiй i спецiальностей рiзних пiдприємств.

Диференцiацiя визначається шляхом встановлення пiльг, пе&
реваг або певних обмежень для працiвникiв.

Фактори диференцiацiї можуть бути як об’єктивного (важкi,
шкiдливi й особливо шкiдливi умови працi), так i суб’єктивного
(введення спецiальних норм в силу фiзiологiчних особливостей
органiзму, наприклад жiнки, зокрема вагiтнi та тi, якi мають ма&
лолiтнiх дiтей, неповнолiтнi, особи зi зниженою працездатнiстю)
характеру.
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Диференцiацiя правового регулювання працi полягає в тому,
що спецiальними нормами або окремими нормативними акта&
ми чи їх частинами:

— конкретизуються загальнi норми з урахуванням особли&
востей виробництва, мiсця знаходження пiдприємств (норми
з охорони працi, введення пiдсумованого облiку робочого часу
i т. iн.);

— встановлюються пiльги, тобто пiдвищується рiвень соцi&
альних гарантiй для осiб, якi працюють у важких i шкiдливих
умовах працi, для деяких категорiй працiвникiв: жiнок, непов&
нолiтнiх, осiб зi зниженою працездатнiстю;

— встановлюються особливi, бiльш суворi, заходи дисциплi&
нарної i матерiальної вiдповiдальностi тощо.

Диференцiацiя норм трудового законодавства — це кон&
кретизацiя єдиних положень, що стосуються умов працi всiх пра&
цiвникiв з урахуванням роботи в окремих галузях економiки, ха&
рактеру умов працi та правового статусу окремих категорiй пра&
цiвникiв.

Критерiї диференцiацiї:
— статус суб’єктiв (вiк, стать, стан здоров’я, рiвень освiти,

громадянство, допуск до державної таємницi);
— умови працi (важкi, шкiдливi);
— територiальне розмiщення пiдприємства (райони з особ&

ливими природними географiчними i геологiчними умовами —
(високогiр’я, Крайня Пiвнiч тощо);

— трудовий зв’язок з пiдприємством (тимчасовий працiв&
ник, сезонний та iн.)

Отже, диференцiацiя трудового законодавства не тiльки не
суперечить принципам рiвностi та єдностi, а й сприяє послiдов&
нiй їх реалiзацiї шляхом диференцiйованого, iндивiдуалiзовано&
го пiдходу до регулювання рiзноманiтних правовiдносин у сфе&
рi працi з урахуванням зазначених факторiв. Це допомагає без&
посередньому закрiпленню i встановленню в трудовому законо&
давствi принципу соцiальної справедливостi.

Диференцiацiя правового регулювання працi не повинна при&
водити до дискримiнацiї працiвникiв, тобто має бути виключене
обмеження прав залежно вiд статi, раси, нацiональностi, мови,
соцiального становища, мiсця проживання, релiгiйних переко&
нань та iнших обставин, не пов’язаних з дiловими якостями пра&
цiвникiв (ст. 22 КЗпП).
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Питання
для самоконтролю

1. Що таке джерела трудового права?
2. В яких аспектах можна розглядати поняття «джерело пра&

ва»?
3. Назвiть види джерел трудового права й наведiть приклади.
4. Якi особливостi джерел трудового права?
5. Як класифiкуються джерела трудового права за юридичною

силою? Наведiть приклади.
6. Як класифiкуються джерела трудового права за сферою дiї?

Назвiть приклади.
7. Наведiть приклади загальних i спецiальних правових норм,

що регулюють трудовi вiдносини.
8. На яких принципах побудована система джерел трудового

права?
9. Дайте загальну характеристику Кодексу законiв про працю.
10. У чому проявляється єднiсть i диференцiацiя норм трудо&

вого законодавства?
11. Що таке унiфiкацiя норм трудового законодавства?
12. Назвiть критерiї диференцiацiї норм трудового законодав&

ства. Пояснiть це на прикладах.
13. На якi групи можна подiлити закони як джерела трудового

права? Наведiть приклади.
14. Що таке пiдзаконнi нормативнi акти? Охарактеризуйте їх

як джерела трудового права. Покажiть їх значення на конк&
ретних прикладах.

15. Дайте визначення локальних нормативних актiв.
16. Назвiть особливостi локальних нормативних актiв.
17. Визначте мiсце актiв судових органiв серед джерел трудо&

вого права.
18. Яка роль мiжнародно&правових актiв для удосконалення

трудового законодавства України?
19. Визначте мiсце мiжнародно&правових актiв серед джерел

трудового права.
20. Пояснiть дiю нормативних актiв трудового права у часi,

просторi та за колом осiб. Наведiть приклади.
21. Назвiть статтi Конституцiї України, що мають вiдношення

до трудового права та пояснiть, для формування та розвит&
ку яких iнститутiв вони є основою.

22. Якими нормативними актами здiйснюється регулювання пра&
цi iноземних громадян, якi перебувають на територiї України?
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Ðîçäië IV

ÎÑÍÎÂÍI ÏÐÈÍÖÈÏÈ
ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

§ 1. Поняття i значення
принципiв трудового права
Особливостi предмета i методу регулювання соцiаль&

но&трудових вiдносин конкретизуються у принципах трудового
права.

Термiн «принцип» (походить вiд латинського слова «prin&
cipium» — начало, основа), яке означає основнi найзагальнiшi,
вихiднi положення, засоби, правила, що визначають природу i
соцiальну сутнiсть явища, його спрямованiсть i найсуттєвiшi
властивостi1.

Вченi видiляють щонайменше три рiзних пiдходи до проб&
лем принципiв права: традицiйний (зокрема, iсламський), ро&
мано&германський та англосаксонський2.

Традицiйно пiд принципами права розумiють вихiднi поло&
ження, керiвнi iдеї, якi визначають змiст i спрямованiсть право&
вого регулювання суспiльних вiдносин.

Принципи трудового права — це вираженi в законодавствi
про працю основи, керiвнi положення, що характеризують най&
суттєвiшi риси його змiсту i внутрiшню єднiсть правового регу&
лювання суспiльних правовiдносин у сферi працi, а також ви&
значають загальну спрямованiсть трудового права.

Значення принципiв:
— дають можливiсть краще з’ясувати змiст i роль трудового

законодавства, його зв’язок з економiкою, полiтикою, мораллю;
— визначають загальну спрямованiсть i основнi тенденцiї роз&

витку трудового права як складової системи права;
— сприяють правильному застосуванню юридичних норм на

практицi;
— забезпечують розвиток i удосконалення трудового законо&

давства паралельно з розвитком трудових вiдносин.
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У загальнiй теорiї права традицiйно принципи права за сфе&
рою дiї подiляють на:

а) загальноправовi — якi поширюють свою дiю (вплив) на
правову систему в цiлому — принцип верховенства права, спра&
ведливостi, рiвностi, гуманiзму, вiдповiдальностi, демократизму,
законностi тощо;

б) мiжгалузевi — якi поширюють свою дiю (вплив) на декi&
лька галузей права. Так, ряд галузей права побудованi на прин&
ципах: влади i субординацiї; iєрархiї; нерiвного правового ста&
новища, а також одночасно принципiв добровiльностi та вiльно&
го волевиявлення при виникненнi правовiдносин, рiвностi сто&
рiн, їх правового захисту та iнших. Названi принципи визнача&
ють як характер юридичного становища учасникiв (суб’єктiв)
правових вiдносин, їх правовий статус, характер їх суб’єктивних
прав i юридичних обов’язкiв, так i метод галузi, яка саме завдя&
ки цьому належить до приватного чи публiчного права;

в) галузевi — якi поширюють свою дiю (вплив) на окрему
конкретну галузь права.

§ 2. Класифiкацiя i змiст
основних принципiв трудового права
Пiд основними (галузевими) принципами трудового

права слiд розумiти вираженi в правових актах економiчнi за&
кономiрностi органiзацiї суспiльного виробництва i розподiлу у
формi основних керiвних положень, засад правового регулю&
вання трудових вiдносин, що визначають загальну спрямова&
нiсть i найхарактернiшi риси його змiсту.

Цi основнi правовi положення конкретизуються в норма&
тивних актах, якими регулюються трудовi та пов’язанi з ними
правовiдносини. Вони мають регулюючий характер, мiстять пев&
ний наказ, припис, регулюють поведiнку сторiн правовiдносин.
Правовi iдеї i тенденцiї можуть вважатися основними принци&
пами трудового права лише тодi, коли вони спрямованi на регу&
лювання суспiльних трудових вiдносин i вiдображають принци&
пи полiтики держави в галузi регулювання поведiнки учасникiв
зазначених правовiдносин. При цьому кожна правова iдея по&
винна проявлятись у законодавствi про працю так, щоб вона реа&
лiзовувалась у конкретних правових нормах.

102 Модуль 1. Роздiл IV



Види основних принципiв:
1. Принцип свободи працi проявляється в добровiльному,

свiдомому обраннi конкретних форм застосування працi.
2. Принцип рiвноправностi у галузi працi — кожному члено&

вi суспiльства надаються рiвнi з iншими його членами юридич&
нi можливостi.

3. Принцип договiрного характеру працi — трудовi вiдноси&
ни виникають лише за взаємною згодою сторiн. Трудовий дого&
вiр, з допомогою якого оформляються трудовi вiдносини, одно&
часно є i їх регулятором, оскiльки договором визначаються умо&
ви застосування працi, взаємнi права i обов’язки.

4. Принцип визначеностi трудової функцiї — трудова дiяль&
нiсть людини має вiдповiдати її iндивiдуальним якостям. Залеж&
но вiд iнтелектуальних i фiзичних можливостей людина може
оволодiти кiлькома професiями, мати рiзний ступiнь квалiфiка&
цiї. Але для того щоб набути квалiфiкацiю, вимагаються певнi
суспiльно необхiднi витрати працi по кожнiй спецiальностi.

5. Принцип стабiльностi трудових вiдносин — трудовий до&
говiр укладається працiвником для того, щоб мати постiйне
джерело засобiв для iснування. Обидвi сторони зацiкавленi в
тому, щоб вiдносини з пiдприємством, установою, органiзацiєю,
з якими укладено трудовий договiр, були тривалими i стабiль&
ними. У тривалостi i стабiльностi трудових вiдносин проявля&
ється гарантiя зайнятостi працюючих. Стабiльнiсть реалiзуєть&
ся i через безстроковий трудовий договiр, через заборону змiни
умов угоди в односторонньому порядку тощо.

6. Принцип матерiальної зацiкавленостi в результатах пра&
цi — задоволення матерiальних i духовних потреб здiйснюється
внаслiдок трудової дiяльностi. Оплата працi ставиться у пряму
залежнiсть вiд якостi та кiлькостi виготовленої продукцiї, ре&
зультатiв працi.

7. Принцип безпеки працi — створення безпечних умов пра&
цi на виробництвi, дотримання правил технiки безпеки тощо.

8. Принцип участi трудових колективiв i профспiлок увирi&
шеннi питань встановлення умовпрацi i здiйснення контролю за
додержанням законодавства про працю. Правове регулювання
умов працi здiйснюється централiзованим i локальними мето&
дами. Умови працi на пiдприємствах встановлюються за допо&
могою рiзних правових форм: колективним договором, iнструк&
цiями з охорони працi, положеннями про премiювання, правила&
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ми внутрiшнього трудового розпорядку, iншими нормативними
актами. Контроль здiйснюється профспiлками, представника&
ми трудових колективiв.

9. Принцип свободи об’єднання для здiйснення i захисту сво&
їх прав i свобод реалiзується через вiльне об’єднання працiвни&
кiв у профспiлки, кооперативи, молодiжнi органiзацiї, спортив&
нi й обороннi органiзацiї, культурнi, творчi, науковi товариства
i захист через цi структури їхнiх трудових прав.

10. Принцип матерiального забезпечення у разi непрацездат&
ностi при хворобi, узв’язку з материнством. Система соцiально&
го страхування та захисту спрямована на пiдтримання гiдного
для людини рiвня життя, забезпечує виплату допомоги у разi
хвороби, по вагiтностi та пологах, при народженнi дитини й по
догляду за нею та iн.

Питання
для самоконтролю

1. Дайте визначення принципiв трудового права.
2. Якi є групи принципiв?
3. Яка роль принципiв права у регулюваннi трудових вiдно&

син?
2. Якi є конституцiйнi принципи? Їх роль.
3. Назвiть основнi принципи трудового права.
4. У чому полягає змiст принципу свободи працi?
5. У чому полягає змiст принципу договiрного характеру працi?
6. У чому полягає змiст принципу матерiальної зацiкавленос&

тi в результатах працi?
7. У чому полягає змiст принципу визначеностi трудової функ&

цiї?
8. Пояснiть змiст кожного iз принципiв трудового права на при&

кладах.
9. Яке iснує спiввiдношення норм i принципiв права?

Нормативнi акти
i лiтература
1. Конституцiя України // ВВР України. — 1996. — № 30. —

Ст. 141.
2. Кодекс законiв про працю України з постатейними матерiа&

лами / Укладачi: В. С. Ковальський, Л. П. Ляшко. — К.: Юрiнком
Iнтер, 2006. — С. 98—161.
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Ðîçäië V

ÑÓÁ’ªÊÒÈ
ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

§ 1. Поняття та класифiкацiя
суб’єктiв трудового права
Серед структурних елементiв правовiдносин трудового

права ключову роль вiдiграють його суб’єкти. Фактично вони
формують основний змiст правовiдносин, враховуючи при цьо&
му i змiст правової норми.

Суб’єкти трудового права — це учасники iндивiдуальних,
колективних трудових та iнших вiдносин, якi є предметом тру&
дового права i якi на пiдставi чинного законодавства надiляють&
ся суб’єктивними правами та вiдповiдними обов’язками.
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Види суб’єктiв трудового права: працiвники, роботодав&
цi, трудовi колективи; профспiлковi органiзацiї; державнi ор&
гани.

Кожний суб’єкт має певний статус, тобто сукупнiсть прав i
обов’язкiв, (наданих йому як учаснику правовiдносин), якi до&
зволяють брати участь у конкретних, пов’язаних iз суспiльно&
трудовою дiяльнiстю правовiдносинах, якi входять до предмета
трудового права.

Елементи правового статусу суб’єктiв:
— трудова правосуб’єктнiсть — особлива якiсть, що визна&

чається за суб’єктами трудового права i означає, що при наяв&
ностi певних умов вони можуть бути суб’єктами конкретних пра&
вовiдносин у сферi працi, можуть володiти правами та обов’яз&
ками, або набувати їх своїми дiями;

— суб’єктивнi права i обов’язки, що зафiксованi в норматив&
них актах (статутнi права i обов’язки);

— гарантiї прав i обов’язкiв — правовi норми, якi сприяють
реалiзацiї прав та виконанню обов’язкiв;

— вiдповiдальнiсть за невиконання чи неналежне виконання
обов’язкiв (забезпечується, як правило, через санкцiї норм рiз&
них галузей права).

Трудова правосуб’єктнiсть (праводiєздатнiсть) — це надана
законом можливiсть особи бути учасником трудових та пов’я&
заних з ними правовiдносин. Вона охоплює:

— правоздатнiсть, — тобто гарантовану законом можливiсть
мати трудовi права;

— дiєздатнiсть — тобто здатнiсть своїми дiями набувати й
реалiзовувати права i обов’язки, а також нести за їх порушення
юридичну вiдповiдальнiсть.

§ 2. Працiвник
як суб’єкт трудового права
Вiдповiдно до п. 11 ст. 1 Закону України «Про загаль&

нообов’язкове державне соцiальне страхування на випадок без&
робiття» найманий працiвник — це фiзична особа, яка працює
за трудовим договором чи контрактом на пiдприємствi, устано&
вi, органiзацiї або у фiзичної особи — роботодавця.

З моменту, коли фiзична особа уклала трудовий договiр i
приступила до виконання своєї трудової функцiї, вона стає пра&
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цiвником, але для цього необхiдна обов’язкова умова: наявнiсть
трудової правоздатностi i трудової дiєздатностi.

Працiвником як однiєю iз сторiн трудових правовiдносин
може бути тiльки фiзична особа (громадяни України, iноземцi,
особи без громадянства), що має здатнiсть до працi.

Трудова правоздатнiсть громадян України є рiвною для всiх,
оскiльки її обсяг визначається єдиною ознакою — особистою
здатнiстю до працi незалежно вiд статi, нацiональностi, раси,
майнового стану тощо. Трудова правоздатнiсть наступає, як
правило, з досягненням шiстнадцятирiчного вiку, а в окремих
випадках — з досягненням п’ятнадцяти чи навiть чотирнадця&
ти рокiв (ст. 188 КЗпП України). Допускаючи в окремих випад&
ках працю неповнолiтнiх, трудове законодавство передбачає
для них такi умови працi, якi забезпечують їм нормальний фi&
зичний i духовний розвиток (додатковi заходи з охорони пра&
цi, скорочення тривалостi робочого дня, подовженi вiдпустки
тощо).

Суб’єкти трудових правовiдносин характеризуються також
дiєздатнiстю. Пiд дiєздатнiстю розумiється здатнiсть особи сво&
їми дiями набувати для себе права i нести вiдповiднi обов’язки.
Трудова дiєздатнiсть настає з того ж вiку, що й трудова право&
здатнiсть. Оскiльки трудова правоздатнiсть i дiєздатнiсть на&
стають одночасно з досягненням громадянином визначеного в
законi вiку, в лiтературi з трудового права прийнято говорити
про трудову праводiєздатнiсть як про єдине поняття. Це пояс&
нюється тим, що праця є особистою вольовою дiяльнiстю особи
i трудовi обов’язки не можна здiйснювати через представника.
Тому трудова праводiєздатнiсть фiзичної особи працiвника на&
ступає, як правило з рядом обмежень працi, з 16 рокiв (ст. 188
КЗпП України), як виняток — з 15 або 14 рокiв учнiв для вико&
нання легкої роботи, яка не порушує процесу навчання, за зго&
дою одного з батькiв чи осiб, що його замiнює. Вона визначаєть&
ся в рiвнiй мiрi однаково за всiма суб’єктами i не залежить вiд
психiчного стану особи.

Обов’язок виконувати доручену роботу працiвник повинен
здiйснювати особисто i не має права передоручати її виконання
iншiй особi.

Обмеження трудової правоздатностi означає обмеження в
правi працювати за здiбностями. А оскiльки особиста праця, як
правило, є джерелом iснування працездатних людей, повне по&
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збавлення права працювати не допускається. Обмеження пра&
воздатностi може також полягати в обмеженнi права громадя&
нина виконувати певну роботу або займати певнi посади. Таке
обмеження встановлене в iнтересах суспiльства у випадках, ко&
ли громадянин використовує чи може використовувати заняття
тiєю чи iншою дiяльнiстю на шкоду суспiльству. Так, у деяких
випадках може обмежуватися на пiдставi закону чи рiшення су&
ду (спiльна робота родичiв — ст. 251 КЗпП України, обмежен&
ня виконання певних робiт за статтю та вiком — статтi 174, 190
КЗпП України, заборона обiймати певнi посади або займатися
певною дiяльнiстю — ст. 55 ККУ).

§ 3. Правовий статус роботодавця
як суб’єкта трудового права
Суб’єктами трудових правовiдносин виступають також

роботодавцi, власники створюваних юридичних осiб, та фiзичнi
особи, якi надають працiвниковi роботу.

Роботодавець — власник пiдприємства, установи, органi=
зацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа, що перебу=
ває в трудових правовiдносинах з працiвником, якому вiн надає
роботу, на пiдставi трудового договору, контракту чи iншого
юридичного факту (складу) та використовує найману працю.
В бiльшостi випадкiв роботодавцями є власники юридичних
осiб. Вiдповiдно до ст. 1 Закону України «Про загальнообов’яз&
кове державне соцiальне страхування на випадок безробiття»
роботодавцем є:

— власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповно&
важений ним орган та фiзичнi особи, якi використовують най&
ману працю;

— власник розташованого в Українi iноземного пiдприєм&
ства, установи, органiзацiї (в тому числi мiжнародної), фiлiї або
представництва, який використовує працю найманих працiв&
никiв, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами
України, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою
України.

Юридичними особами визнаються пiдприємства, установи,
органiзацiї, якi мають вiдокремлене майно, самостiйний баланс,
рахунки в установах банкiв, можуть вiд свого iменi набувати
майновi та особистi немайновi права i нести обов’язки, бути по&
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зивачами й вiдповiдачами в судi. Пiдприємство є самостiйним
господарюючим статутним суб’єктом, що має самостiйний ба&
ланс, розрахунковий та iншi рахунки в установах банку, печат&
ку зi своїм найменуванням — ст. 62 Господарського кодексу (ГК).
Воно може здiйснювати будь&якi види господарської та iншої дi&
яльностi, що не забороненi законом i вiдповiдають метi, перед&
баченiй статутом.

У трудових правовiдносинах роботодавець—власник пiдпри&
ємства, установи, органiзацiї, як правило через особу керiвника,
адмiнiстрацiю, виступає, передусiм, як органiзатор колективної
працi. Можливi випадки, коли роботодавцем можуть виступати
керiвники окремих пiдроздiлiв юридичної особи (фiлiй, пред&
ставництва). Суспiльно&економiчний змiст трудової правосуб’єкт&
ностi роботодавця — власника пiдприємств, установ, органiза&
цiй саме й полягає в тому, що йому надана можливiсть самостiй&
но приймати на роботу працiвникiв шляхом укладення з ними
трудових договорiв, контрактiв. Роботодавець повинен бути в
змозi органiзувати виробничий процес i виплачувати працiвни&
кам заробiтну плату. Свою правоздатнiсть вiн здiйснює через
вiдповiднi органи або представникiв, якi дiють у межах наданих
їм повноважень. Саме власник або уповноважений ним орган
виступає вiд iменi юридичної особи (пiдприємства, установи,
органiзацiї), здiйснює права i несе обов’язки в трудових право&
вiдносинах. Власнику або уповноваженому ним органу (одно&
особовому чи колегiальному) надається право найму i звiльнен&
ня працiвникiв. Для того щоб бути суб’єктом трудових право&
вiдносин, роботодавцю не обов’язково мати статус юридичної
особи.

Роботодавцем може виступати також фiзична особа. Робо&
тодавцi — фiзичнi особи становлять окрему, досить значну (хо&
ча на сьогоднi найменшу) групу. Серед них можна виокремити
роботодавцiв, якi використовують найманих працiвникiв в до&
машньому господарствi з метою створення для себе комфорт&
них, бiльш безпечних умов життя (найм домогосподарки, вихо&
вательки для дiтей, охорони для роботодавця чи членiв його сiм’ї,
особистого водiя, лiкаря та iн.). В цьому випадку не переслiду&
ється мета отримання прибутку, а мета максимально можливо&
го за додатковi кошти комфорту. Iншу групу складають робото&
давцi — фiзичнi особи, якi використовують найменшу працю з
метою отримання прибутку.
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Значну частину їх становлять суб’єкти пiдприємницької дi&
яльностi (СПД) та iншi (наприклад, фермери, власники декiль&
кох транспортних засобiв, приватнi нотарiуси, практикуючi юрис&
ти тощо).

Роботодавець як суб’єкт трудового права має бiльш широ&
кi повноваження, нiж працiвник, оскiльки вiн виступає сторо&
ною не лише у трудових (iндивiдуальних) правовiдносинах, а
й пов’язаних з ними (правовiдносини з працевлаштування, на&
гляду та контролю, соцiального партнерства та iн.). Бiльшiсть
роботодавцiв є юридичними особами. Переважну частину се&
ред юридичних осiб — роботодавцiв складають власники пiд&
приємства, установи, органiзацiї, якi створенi з метою здiйс&
нення пiдприємницької дiяльностi, незалежно вiд форми влас&
ностi.

На бiльшостi пiдприємств вiд iменi юридичної особи висту&
пає одноособовий орган (директор, начальник) з правом ком&
плектування. В корпоративних формуваннях право прийому i
звiльнення працiвникiв належить виконавчим органам вiдповiд&
них юридичних осiб (правлiння, дирекцiя). Хоча i в останньому
випадку право укладати трудовi договори та контракти належить
одноособовим керiвникам колегiальних органiв — головам прав&
лiння, виконавчим директорам та iн.1.

До роботодавцiв вiдносяться i пiдприємницькi юридичнi осо&
би — заклади освiти (зокрема iнтернати), установи охорони здо&
ров’я, благодiйнi фонди тощо, а також громадськi, релiгiйнi ор&
ганiзацiї, полiтичнi партiї та об’єднання.

Трудова правосуб’єктнiсть роботодавцiв визначається:
— наявнiстю майнової господарської самостiйностi;
— наявнiстю права прийому&звiльнення на роботу;
— можливiстю органiзовувати процес працi та керувати ним;
— наявнiстю коштiв для виплати зарплати (фонду оплати

працi);
— конкретною структурою та штатом;
— наявнiстю самостiйної майнової вiдповiдальностi;
— здатнiстю забезпечувати необхiднi умови працi та соцiаль&

нi економiчнi гарантiї, передбаченi чинним законодавством.
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§ 4. Професiйнi спiлки
як суб’єкт трудового права
Вiдповiдно до Конституцiї України (ст. 36) працiвникам

забезпечується право на об’єднання у професiйнi спiлки. Про&
фесiйнi спiлки дiють вiдповiдно до чинного законодавства й ста&
тутiв, якi вони приймають, i не пiдлягають реєстрацiї в держав&
них органах. Державнi органи, пiдприємства, установи, органi&
зацiї повиннi сприяти професiйним спiлкам в їх дiяльностi.

Професiйнi спiлки — це масовi громадськi органiзацiї пра=
цюючих робiтникiв, службовцiв та осiб, що навчаються в спецi=
альних i вищих закладах освiти, незалежно вiд статi, раси, на=
цiональностi та релiгiйних переконань, створенi на добровiльнiй
основi з метою захисту матерiальних iнтересiв i прав працiвни=
кiв i покращання умов їх працi.

Профспiлки є добровiльною громадською органiзацiєю, що
об’єднує громадян, якi працюють чи навчаються i пов’язанi спiль&
ними виробничими iнтересами за родом дiяльностi. Вони ство&
ренi з метою представництва й захисту iнтересiв працiвникiв та
є обов’язковим суб’єктом у вiдносинах соцiального партнерства.
Законодавство України (ст. 24 Цивiльного кодексу України) ви&
знає профспiлки юридичними особами. В основi трудової пра&
восуб’єктностi профспiлок лежить право громадян на об’єднан&
ня в профспiлки та представництво профспiлок вiд iменi пра&
цiвникiв. Повноваження профспiлок являють собою поєднання
прав i обов’язкiв: прав щодо державних i господарських органiв
i обов’язкiв перед працiвниками.

Профспiлки виконують такi основнi функцiї: захисну, ви&
робничо&економiчну, культурно&виховну, мiжнародну. Крiм цьо&
го, профспiлки здiйснюють ще ряд делегованих державою функ&
цiй: нагляд за охороною працi й дотриманням трудового зако&
нодавства, участь у правотворчiй i правозастосовнiй дiяльностi.

Висловлюючи волю трудового колективу, виборний орган
первинної профспiлкової органiзацiї може виступати як вiд сво&
го iменi (здiйснення нагляду i контролю), так i вiд iменi вiдповiд&
ного колективу (розробка й пiдписання колективного договору).

Залежно вiд рiвня повноважень та форми у вирiшеннi пра&
ва профспiлок подiляють на:

— паритетнi — у вирiшеннi питання обов’язкова згода проф&
спiлок, в iншому випадку рiшення не матиме юридичної сили
(укладення колективного договору);
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— дорадчi — думка профспiлок має характер рекомендацiї
(а не обов’язку) для державного, господарського органу (якщо
думка не враховується, повинно бути пояснення). Наприклад,
призначення на керiвнi посади працiвникiв (крiм виборiв i кон&
курсiв);

— самостiйнi (виключної компетенцiї) — рiшення прийма&
ється профспiлками самостiйно (наприклад, контроль за вико&
нанням адмiнiстрацiєю законодавства про працю, надання путi&
вок, призначення допомог);

— погоджувальнi — обов’язкова згода при прийняттi рiшення
власником (наприклад, згода профспiлок при звiльненнi працiв&
ника, залучення до роботи у вихiднi днi, надурочних робiт тощо).

За змiстом та сферою застосування права профспiлок
бувають:

а) правотворчi — участь у прийняттi правових актiв разом
з державними органами, самостiйне прийняття профспiлками
правових актiв з питань безпеки працi та нагляду за охороною
працi, укладення колективних договорiв;

б) контрольно наглядовi — здiйснення нагляду i контролю
за станом охорони працi, дотримання законодавства про працю,
право на безкоштовне i безперешкодне отримання вiд держав&
них i господарських органiв iнформацiї з соцiально&побутових
питань.

Отже, професiйнi спiлки широко представляють iнтереси пра&
цiвникiв у галузi виробництва, працi, побуту i культури. Вони
беруть участь у розробленнi й реалiзацiї державних планiв еко&
номiчного i соцiального розвитку, у вирiшеннi питань розподi&
лу й використання матерiальних i фiнансових ресурсiв, залуча&
ють працiвникiв до управлiння пiдприємствами, установами,
органiзацiями, органiзують змагання, сприяють розвитку твор&
чостi, змiцненню виробничої i трудової дисциплiни. Встановлен&
ня умов працi й заробiтної плати, застосування законодавства про
працю, використання суспiльних фондiв споживання у випад&
ках, передбачених законодавством, здiйснюються пiдприємства&
ми, установами, органiзацiями та їх вищестоящими органами ра&
зом або за погодженням з професiйними спiлками. Професiйнi
спiлки здiйснюють контроль за додержанням законодавства про
працю i нормативних актiв про охорону працi, контролюють
житлово&побутове обслуговування працiвникiв. Професiйнi спiл&
ки управляють санаторiями, профiлакторiями та будинками вiд&
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починку, культурно&освiтнiми, туристичними i спортивними
установами, якi перебувають в їх вiданнi. Взаємовiдносини проф&
спiлкового органу пiдприємства (установи, органiзацiї) з влас&
ником або уповноваженим ним органом визначаються Законом
України «Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльнос&
тi» вiд 15 вересня 1999 р. та гл. XVI КЗпП України.

Виборний орган первинної профспiлкової органiзацiї пiд&
приємства, установи, органiзацiї вiдповiдно до ст. 247 КЗпП
України:

— укладає та контролює виконання колективного договору,
звiтує про його виконання на загальних зборах трудового колек&
тиву, звертається з вимогою до вiдповiдних органiв про притяг&
нення до вiдповiдальностi посадових осiб за невиконання умов
колективного договору;

— разом з власником або уповноваженим ним органом вирi&
шує питання запровадження, перегляду та змiн норм працi;

— разом з власником або уповноваженим ним органом вирi&
шує питання оплати працi працiвникiв, форм i систем оплати
працi, розцiнок, тарифних сiток, схем посадових окладiв, умов
запровадження та розмiрiв надбавок, доплат, премiй, винагород
та iнших заохочувальних, компенсацiйних виплат;

— разом з власником або уповноваженим ним органом вирi&
шує питання робочого часу i часу вiдпочинку, погоджує графi&
ки змiнностi та надання вiдпусток, запровадження пiдсумовано&
го облiку робочого часу, дає дозвiл на проведення надурочних
робiт, робiт у вихiднi днi тощо;

— разом з власником або уповноваженим ним органом вирi&
шує питання соцiального розвитку пiдприємства, полiпшення
умов працi, матерiально&побутового, медичного обслуговування
працiвникiв;

— бере участь у вирiшеннi соцiально&економiчних питань,
визначеннi та затвердженнi перелiку i порядку надання працiв&
никам соцiальних пiльг;

— бере участь у розробленнi правил внутрiшнього трудово&
го розпорядку пiдприємства, установи, органiзацiї;

— представляє iнтереси працiвникiв за їх дорученням пiд час
розгляду iндивiдуальних трудових спорiв та у колективному тру&
довому спорi, сприяє його вирiшенню;

— приймає рiшення про вимогу до власника або уповнова&
женого ним органу розiрвати трудовий договiр (контракт) з ке&

Суб’єкти трудового права 113



рiвником пiдприємства, установи або органiзацiї, якщо вiн по&
рушує законодавство про працю, ухиляється вiд участi у пере&
говорах щодо укладення або змiни колективного договору; не
виконує зобов’язань за колективним договором, допускає iншi
порушення законодавства про колективнi договори;

— надає згоду або вiдмовляє у наданнi згоди на розiрвання
трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого
ним органу, з працiвником у випадках, передбачених законом;

— бере участь у розслiдуваннi нещасних випадкiв, професiй&
них захворювань i аварiй, у роботi комiсiї з питань охорони пра&
цi, здiйснює контроль за вiдшкодуванням пiдприємством, уста&
новою, органiзацiєю шкоди, заподiяної працiвникам калiцтвом
або iншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виробництвом
або виконанням ними трудових обов’язкiв;

— здiйснює громадський контроль за виконанням власни&
ком або уповноваженим ним органом законодавства про працю
та про охорону працi, за забезпеченням на пiдприємствi, уста&
новi, органiзацiї безпечних та нешкiдливих умов працi, вироб&
ничої санiтарiї, правильним застосуванням установлених умов
працi, вимагає усунення виявлених недолiкiв;

— здiйснює контроль за пiдготовкою та поданням власником
або уповноваженим ним органом документiв, необхiдних для
призначення пенсiй працiвникам i членам їх сiмей;

— здiйснює контроль за наданням пенсiонерам та iнвалiдам,
якi до виходу на пенсiю працювали на пiдприємствi, в устано&
вi, органiзацiї, права користування нарiвнi з його працiвниками
наявними можливостями щодо медичного обслуговування, за&
безпечення житлом, путiвками до оздоровчих i профiлактичних
закладiв та iншими соцiальними послугами i пiльгами згiдно iз
статутом пiдприємства, установи, органiзацiї та колективним до&
говором;

Виборнi органи профспiлкової органiзацiї, якi дiють на пiд&
приємствi, в установi, органiзацiї, мають також й iншi права, пе&
редбаченi законодавством України.

§ 5. Статус трудового колективу
у трудовому правi
Трудовий колектив i юридична особа — невiд’ємнi одне

вiд одного поняття. Юридична особа виступає i як суб’єкт тру&
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дових правовiдносин у зв’язку iз застосуванням працi, i як гос&
подарська одиниця, де працiвники створюють особливий суб’єкт
трудового права — трудовий колектив. Трудовi колективи ви&
никли внаслiдок iсторичного розвитку i виступають як необ&
хiдна складова механiзму виробництва. Економiчна основа їх
виникнення та становлення — виробничi вiдносини. Саме вироб&
нича дiяльнiсть людей є тим фундаментом, на якому створю&
ються i розвиваються вiдносини мiж людьми. Тому колектива&
ми визнаються органiзованi групи, спiльностi людей, якi пере&
бувають мiж собою в безпосередньому спiлкуваннi, свiдомо i
добровiльно об’єдналися при виконаннi суспiльно необхiдної
дiяльностi для досягнення загальної мети.

Трудовий колектив виникає пiсля створення пiдприємства,
установи, органiзацiї (реєстрацiї та комплектування). Вiдповiд&
но до п. 4 ст. 63 Господарського кодексу України, його формує
керiвник пiдприємства. До нього входять усi громадяни, якi
своєю працею беруть участь у дiяльностi пiдприємства на осно&
вi трудового договору, контракту, а також iнших форм, що є пiд&
ставою для виникнення трудових вiдносин працiвникiв з пiдпри&
ємством (ст. 2521 КЗпП, 65 ГК України). Поняття «трудовий
колектив» вживається також в iнших нормативно&правових ак&
тах (ст. 37 Житлового кодексу України, статтi 154, 335 Кримi&
нально&процесуального кодексу України, ст. 162 Кримiнально&
виконавчого кодексу України, ст. 12 Закону України «Про при&
ватизацiю державного майна», ст. 7 Закону України «Про орен&
ду державного та комунального майна», ст. 17 Закону України
«Про вiдновлення платоспроможностi боржника», ст. 7 Закону
України «Про друкованi засоби масової iнформацiї (пресу) в
Українi», ст. 6 Закону України «Про iнформацiйнi агентства»
тощо.)

Колективи створюються i дiють у всiх сферах суспiльного
життя, їх вiдносна самостiйнiсть дозволяє їм бути суб’єктами
правових вiдносин, що зумовлено економiчним, соцiальним i пра&
вовим вiдокремленням. У сферi застосування працi колективи
називаються трудовими.

Вiдносини трудових колективiв з власниками або уповно&
важеними ними органами є правовими (пов’язаними з трудови&
ми), а не трудовими, що виникають на основi трудового договору,
оскiльки вони своїм змiстом мають не працю, а лише її органiза&
цiю i створення умов, за яких ця праця здiйснюється. Повнова&
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ження трудових колективiв усiх видiв пiдприємств, де викорис&
товується наймана праця, реалiзуються, якщо iнше не передбаче&
не статутом, загальними зборами працюючих. Такi безпосереднi
вiдносини можливi тодi, коли пiдприємства невеликi за кiлькiс&
тю працюючих, i для розв’язання конкретних питань у кожному
випадку є можливiсть зiбрати всiх працюючих. В умовах велико&
го пiдприємства вирiшення питань виробництва безпосередньо
всiма працюючими є досить складним, у зв’язку з чим виникає
необхiднiсть використання форм представницької демократiї.
У таких випадках повноваження трудового колективу можуть
реалiзовуватися конференцiєю або виборними органами трудо&
вого колективу — радою трудового колективу, страйковим ко&
мiтетом тощо. Вони, як правило, обираються таємним голосуван&
ням на загальних зборах або на конференцiї трудового колекти&
ву строком на два&три роки не менш як двома третинами голосiв.

На сьогоднi чинним законодавством значно обмеженi пов&
новаження трудових колективiв щодо укладення колективних
договорiв, впровадження досягнень науки, технiки, розвитку
творчої iнiцiативи працюючих, участi в органiзацiї, нормуваннi,
оплатi працi, затвердження правил внутрiшнього трудового роз&
порядку пiдприємства, використання фондiв економiчного сти&
мулювання, полiпшення умов i охорони працi, соцiально&куль&
турних i житлово&побутових умов працюючих та iн. Переважна
частина повноважень колективу перейшла до профспiлок. Спiр&
ним залишається право трудових колективiв застосовувати до
своїх членiв заходи громадського впливу, якi можуть врахову&
ватися при визначеннi систематичностi невиконання працiвни&
ком без поважних причин своїх обов’язкiв за порушення трудо&
вої дисциплiни. Проте виховну функцiю трудового колективу
та його повноваження в нього нiхто не може забрати.

Вiдповiдно до ст. 2521 Глави XVI&А «Трудовий колектив»
повноваження трудового колективу визначаються законодав&
ством. Проте законодавець акцентує увагу лише на загальних
принципах матерiальної заiнтересованостi трудового колективу
в результатах господарської дiяльностi, а статус трудового ко&
лективу змiщується в сторону статусу колективу бригади.

Так, досягнення i втрати в роботi пiдприємства безпосеред&
ньо позначаються на рiвнi госпрозрахункового доходу колекти&
ву, благополуччi кожного працiвника. Пiдприємство, яке забез&
печує виробництво i реалiзацiю кращої продукцiї (робiт, послуг)
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з меншими витратами, одержує бiльший госпрозрахунковий до&
хiд i перевагу в своєму виробничому i соцiальному розвитку та
оплатi працi працiвникiв.

Вiдшкодування пiдприємством збиткiв, заподiяних iншим
органiзацiям i державi, сплата штрафiв, неустойок та iнших санк&
цiй, встановлених законодавством, провадиться за рахунок госп&
розрахункового доходу колективу. Власник або уповноважений
ним орган визначає конкретнi пiдроздiли i працiвникiв, винних
у заподiяннi збиткiв, що їх зазнало пiдприємство, доводить про
це до вiдома трудового колективу i покладає на конкретнi пiд&
роздiли i працiвникiв майнову (матерiальну) вiдповiдальнiсть
вiдповiдно до законодавства.

Формування колективу бригади вiдбувається в певному по&
рядку. Зарахування в бригаду нових працiвникiв провадиться
за згодою колективу бригади. Не допускається вiдмова брига&
ди в зарахуваннi працiвникiв, направлених у бригаду в порядку
працевлаштування вiдповiдно до законодавства (молодих спе&
цiалiстiв, випускникiв навчальних закладiв системи професiй&
но&технiчної освiти, осiб, звiльнених вiд покарання або приму&
сового лiкування та iнших).

Колектив бригади має право вимагати вiд власника або упов&
новаженого ним органу виведення зі складу бригади працiвни&
кiв у разi скорочення чисельностi бригади, невiдповiдностi пра&
цiвника виконуванiй роботi та в iнших випадках, передбачених
статтями 40 i 41 КЗпП. Власник або уповноважений ним ор&
ган вiдповiдно до законодавства переводить таких працiвни&
кiв, за їх згодою, на iншу роботу або звiльняє у встановленому
порядку.

Бригадири обираються на зборах колективiв бригад (таєм&
ним або вiдкритим голосуванням) i затверджуються керiвни&
ком пiдроздiлу, до складу якого входять цi бригади.

Колектив бригади може розподiляти колективний заробi&
ток iз застосуванням коефiцiєнта трудової участi. Коефiцiєнти
членам бригади затверджуються колективом бригади за подан&
ням бригадира (ради бригади).

При застосуваннi коефiцiєнта трудової участi заробiтна пла&
та працiвника не може бути нижчою вiд встановленого держа&
вою мiнiмального розмiру (ст. 95).

Встановлюється також взаємна вiдповiдальнiсть власника
або уповноваженого ним органу i бригади. Власник або уповно&
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важений ним орган, керiвник структурного пiдроздiлу несе вiд&
повiдальнiсть перед бригадою за створення нормальних умов
для високопродуктивної працi (надання роботи, забезпечення
справного стану механiзмiв та устаткування, технiчною доку&
ментацiєю, матерiалами та iнструментами, енергiєю, створення
безпечних i здорових умов працi). При невиконаннi бригадою ви&
робничих показникiв з вини власника або уповноваженого ним
органу за бригадою зберiгається фонд оплати працi, розрахова&
ний за тарифними ставками. Службовi особи, виннi у порушен&
нi обов’язкiв власника або уповноваженого ним органу перед
бригадою, притягаються до дисциплiнарної вiдповiдальностi, а
за зайвi грошовi виплати бригадi — також до матерiальної вiд&
повiдальностi перед пiдприємством у порядку i розмiрах, вста&
новлених законодавством.

Бригада несе вiдповiдальнiсть перед власником або уповно&
важеним ним органом за невиконання з її вини виробничих по&
казникiв. У цих випадках оплата провадиться за виконану ро&
боту, премiї та iншi заохочувальнi виплати не нараховуються.
Збитки, заподiянi пiдприємству випуском неякiсної продукцiї з
вини бригади, вiдшкодовуються з її колективного заробiтку в
межах середнього мiсячного заробiтку бригади. При розподiлi
колективного заробiтку мiж членами бригади враховується ви&
на конкретних працiвникiв у випуску неякiсної продукцiї.

На жаль, на сьогоднi вiдбувається законодавче зниження
повноважень та ролi трудових колективiв. Проте, як уявляєть&
ся, в перспективi їм буде повернений законодавчо попереднiй
статус, який iнодi iснує фактично на пiдприємствах (особливо
там, де немає профспiлки) та необхiдний для захисту прав пра&
цiвникiв.

§ 6. Державнi органи
як суб’єкти трудового права
У предмет трудового права входять не лише трудовi, а

й iншi правовiдносини, пов’язанi з ними. Вiдповiдно, суб’єк&
тами можуть виступати не тiльки працiвник та роботодавець
(власник пiдприємства, установи, органiзацiї, фiзична особа), а й
iншi державнi органи. Сюди можна вiднести: органи прокурату&
ри, якi здiйснюють нагляд за додержанням i правильним засто&
суванням законодавства, Комiтет по нагляду за охороною пра&
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цi, який проводить перевiрки пiдприємств з органiзацiї робiт по
охоронi працi, вiдповiдностi споруд, устаткування вимогам нор&
мативних актiв про охорону працi тощо. Так, вiдповiдно до ст. 259
глави XVIII КЗпП нагляд i контроль за додержанням законо&
давства про працю здiйснюють спецiально уповноваженi на те
органи та iнспекцiї, якi не залежать у своїй дiяльностi вiд влас&
ника або уповноваженого ним органу. Центральнi органи дер&
жавної виконавчої влади здiйснюють контроль за додержан&
ням законодавства про працю на пiдприємствах, в установах i
органiзацiях, що перебувають у їх функцiональному пiдпоряд&
куваннi.

Вищий нагляд за додержанням i правильним застосуван&
ням законiв про працю здiйснюється Генеральним прокурором
України i пiдпорядкованими йому прокурорами.

Державний нагляд за додержанням законодавчих та iнших
нормативних актiв про охорону працi здiйснюють:

— Державний комiтет України по нагляду за охороною працi;
— Державний комiтет України з ядерної та радiацiйної без&

пеки;
— органи державного пожежного нагляду управлiння пожеж&

ної охорони Мiнiстерства внутрiшнiх справ України;
— органи та заклади санiтарно&епiдемiологiчної служби Мi&

нiстерства охорони здоров’я України.
Крiм цього, суб’єктами трудового права можуть виступати

такi державнi органи, як мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та ради
в межах вiдповiдної територiї (забезпечення реалiзацiї держав&
ної полiтики в галузi охорони працi), служби зайнятостi (забез&
печення працiвникiв роботою, зниження соцiальної напруже&
ностi) та iн.

Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї i органи мiсцевого самовря&
дування у межах вiдповiдної територiї:

— забезпечують реалiзацiю державної полiтики в галузi охо&
рони працi;

— формують за участю профспiлок програми заходiв з пи&
тань безпеки, гiгiєни працi i виробничого середовища, що мають
мiжгалузеве значення;

— здiйснюють контроль за додержанням нормативних актiв
про охорону працi.

Проте державнi органи можуть виступати i як роботодавцi,
коли йдеться про комплектування цих структур.
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Питання
для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття суб’єкта трудового права.
2. Назвiть види суб’єктiв трудового права та наведiть приклади.
3. Назвiть елементи правового статусу суб’єктiв трудового права.
4. Працiвник як суб’єкт трудового права: правовий статус.
5. Якi особливостi правового статусу роботодавця як суб’єкта

трудового права?
6. Пояснiть правовий статус трудового колективу як суб’єкта

трудового права.
7. Якi повноваження має професiйна спiлка як суб’єкт трудо&

вого права?
8. В яких випадках i якi державнi органи виступають як суб’єк&

ти трудового права?
9. Якi повноваження державних органiв як суб’єктiв трудово&

го права?
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Ðîçäië VI

ÏÐÀÂÎÂIÄÍÎÑÈÍÈ,
ÙÎ ÑÊËÀÄÀÞÒÜ ÏÐÅÄÌÅÒ
ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

§ 1. Поняття та ознаки
трудових правовiдносин
Трудовi правовiдносини — це врегульованi нормами тру=

дового права суспiльнi вiдносини, що виникають на пiдставi укла=
дення трудового договору, контракту чи iншого юридичного фак=
ту з приводу участi працiвника (робiтника або службовця) в пра=
цi на пiдприємствi, установi чи органiзацiї. Це вольовi суспiльнi
вiдносини, врегульованi нормами трудового права.

Елементи правовiдносин: суб’єкти, об’єкти та змiст право&
вiдносин при наявностi вiдповiдних правових норм.

Особливостi трудових правовiдносин:
— наявнiсть спецiального суб’єкта (це робiтники та службов&

цi; не є суб’єктами трудових правовiдносин вiйськовослужбовцi
та iн.);

— наявнiсть специфiчного об’єкта (виконання трудових обо&
в’язкiв з певної спецiальностi, квалiфiкацiї, на конкретнiй поса&
дi) (ст. 21 КЗпП);

— вiдносини опосередковують включення працiвника у тру&
довий колектив i участь його у трудовому процесi (у більшості
випадків за окремим винятком роботи в роботодавця—фiзичної
особи);

— пiдпорядкування працiвника режиму роботи та правилам
внутрiшнього трудового розпорядку пiдприємства, установи, ор&
ганiзацiї;

— двостороннiсть;
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— вiдплатнiсть;
— мають продовжувальний (тривалий) характер у більшості

випадків, (можуть iснувати постiйно з моменту працевлашту&
вання до факту смертi працiвника), (за винятком законодавчих
обмежень) (ст. 23 КЗпП);

— мають особистий характер (працiвник не має права само&
стiйно, без дозволу керiвника передоручати роботу iншому пра&
цiвниковi) (ст. 30 КЗпП);

— визначенiсть норм працi;
— складнi правовiдносини — включають ряд елементiв (груп

прав i обов’язкiв, якi мають майновий i немайновий характер
(наприклад, пов’язанi з оплатою працi, пересуванням по служ&
бi, захистом честi та гiдностi).

Обов’язковим, звичайно, є i волевиявлення сторiн.

§ 2. Класифiкацiя правовiдносин,
що складають предмет трудового права
Трудовi правовiдносини мiстять у собi елементи об’єк&

тивної i суб’єктивної волi. Об’єктивною вона виступає як воля
держави, оскiльки iснування трудових прав i обов’язкiв забез&
печується законодавчими актами про працю, що встановлюють&
ся державою. Суб’єктивна — визначається волевиявленням сто&
рiн трудових правовiдносин.

Трудове право регулює не тiльки трудовi, а й iншi тiсно по&
в’язанi з ними суспiльнi вiдносини, якi складають предмет тру&
дового права.

За змiстом цi вiдносини являють собою систему правовiд=
носин трудового права, до якої входять:

— безпосередньо трудовi правовiдносини (виникають в бiль&
шостi випадкiв на пiдставi укладення трудового договору та кон&
тракту);

— правовiдносини з соцiального партнерства (в тому числi
органiзацiйно&управлiнськi);

— правовiдносини з працевлаштування громадян;
— правовiдносини з приводу професiйної пiдготовки та пiд&

вищення квалiфiкацiї;
— правовiдносини стосовно нагляду за охороною працi й до&

триманням трудового законодавства;
— правовiдносини з розгляду трудових спорiв;
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— правовiдносини з матерiального забезпечення працiвни&
кiв за рахунок коштiв державного соцiального страхування (в
окремих випадках).

Центральне мiсце в цiй системi посiдають трудовi правовiд&
носини, а решта (зазначених) не можуть виникати без безпосе&
реднього зв’язку з ними.

Залежно вiд часу виникнення та функцiонування право&
вiдносини трудового права подiляють на такi види:

— попереднi — з’являються до появи трудових (зайнятiсть,
навчання та iн.);

— супутнi — виникають (чи можуть виникати) та iснують
разом з трудовими (правовiдносини з нагляду за дотриманням
трудового законодавства, охорони працi загальнообов’язкового
державного страхування, пiдвищення квалiфiкацiї тощо);

— змiннi — виникають (чи можуть виникати) у зв’язку з при&
пиненням трудових (правовiдносини стосовно матерiального за&
безпечення працiвникiв та iн.);

— наступнi — виникають або можуть виникати пiсля припи&
нення трудових правовiдносин (залежать вiд умов працi — важ&
кi, шкiдливi тощо, реалiзуються при зарахуваннi до трудового
(страхового) стажу при виходi на пенсiю). Фактично, у бiльшо&
стi випадкiв, вони є перехiдними вiд трудового права до права
соцiального забезпечення. В них найчiткiше проявляється зв’я&
зок трудового права з правом соцiального забезпечення.

§ 3. Умови й пiдстави виникнення,
змiни та припинення
трудових правовiдносин
Трудовi правовiдносини, як правило, виникають з мо&

менту, коли працiвник уклав з власником пiдприємства чи упов&
новаженим ним органом трудовий договiр, контракт i приступив
до виконання своєї трудової функцiї, або був фактично допуще&
ний власником до виконання робiт. Трудовi правовiдносини, на
вiдмiну вiд цивiльно&договiрних, є тривалими i можуть продов&
жуватися протягом усього часу працездатностi особи (за винят&
ком окремих посад). Припиняються цi вiдносини тiльки за во&
левиявленням їх суб’єктiв, з iнiцiативи третiх осiб, закiнченням
строку трудового договору або внаслiдок смертi працiвника. Тру&
довi правовiдносини виступають як форма й умова iснування
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фактичних трудових вiдносин, є засобом їх конкретизацiї i за&
крiплення. Таким чином, трудовi правовiдносини — це двосто&
роннi вiдносини працiвника з роботодавцем (власником або
його уповноваженим) по виконанню за винагороду роботи за
обумовленою професiєю, спецiальнiстю, квалiфiкацiєю чи по&
садою, з пiдпорядкуванням внутрiшньому трудовому розпоряд&
ку, що виступають формою закрiплення суб’єктивних трудових
прав i обов’язкiв сторiн.

Умови виникнення трудових правовiдносин:
— правосуб’єктнiсть (правоздатнiсть i дiєздатнiсть). Право&

здатнiсть суб’єктiв становить одну з умов учасникiв правових
вiдносин. Трудова правоздатнiсть — це визнана й реально за&
безпечена державою кожному працездатному громадянину мож&
ливiсть реалiзувати своє право на працю шляхом отримання на
пiдприємствi, в установi, чи органiзацiї роботи з оплатою пра&
цi згiдно з її кiлькiстю та якiстю. Реалiзацiя цiєї можливостi
щодо працi гарантується i юридично забезпечується тим, що
держава покладає на власникiв пiдприємств обов’язок сприя&
ти здiйсненню громадянами своїх трудових прав. Дiєздатнiсть —
здатнiсть суб’єктiв трудового права своїми дiями набувати су&
б’єктивнi права i виконувати юридичнi обов’язки. Вiк — умова
трудової правоздатностi особи, яка є одночасно i дiєздатнiстю;

— наявнiсть правової норми. Фактичнi трудовi вiдносини,
коли вони урегульованi правом, тобто є вiдповiдна правова нор&
ма, з моменту їх виникнення стають правовими. У даному випад&
ку йдеться про iснування норм трудового права;

— наявнiсть юридичного факту, з яким чинне законодавство
пов’язує виникнення правових наслiдкiв i який є пiдставою ви&
никнення правовiдносин.

Юридичнi пiдстави виникнення трудових правовiдносин ви&
значаються формами реалiзацiї громадянами права на працю i
залучення громадян до працi. Трудовi правовiдносини, за загаль&
ним правилом, виникають з двостороннiх юридичних актiв, якi
становлять, з одного боку, погоджене волевиявлення особи, яка
бажає одержати роботу саме на даному пiдприємствi, а з друго&
го — роботодавця щодо прийняття. Таким двостороннiм актом
є угода про вступ на роботу працiвника — робiтника або служ&
бовця — трудовий договiр чи контракт.

Юридичними фактами, що виступають як пiдстави виник&
нення трудових правовiдносин, є також адмiнiстративний акт
про призначення на посаду, результати виборiв, конкурсу на за&
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мiщення посади, адмiнiстративний акт розподiлу на роботу пiсля
закiнчення навчальних закладiв. Тобто у рядi випадкiв, крiм тру&
дового договору, трудовi правовiдносини виникають iз складних
юридичних фактичних складiв, до яких можна вiднести: при&
значення державних службовцiв на посади, пов’язанi iз здiйснен&
ням владних або розпорядчих повноважень; обрання на виборнi
посади; направлення на роботу молодих спецiалiстiв i молодих
робiтникiв пiсля закiнчення ними вiдповiдних навчальних за&
кладiв. Саме сукупнiсть цих фактiв, необхiдних для виникнен&
ня, змiни i припинення трудових правовiдносин, в обов’язковому
поєднаннi з трудовим договором i створює складний юридич&
ний фактичний склад, який є не одноразовим фактом, а сукуп&
нiстю послiдовно здiйснюваних фактiв. При цьому для виник&
нення правовiдносин у повному обсязi необхiдно, щоб здiйсню&
валися послiдовно всi факти цього складу. Кожний з цих фактiв
має своє певне юридичне значення, тому в разi його вiдсутностi
правовi вiдносини можуть i не виникнути. Усi вони являють со&
бою правомiрне волевиявлення, що здiйснюється саме з метою
встановлення трудових правовiдносин.

Основним методом залучення до працi працездатних гро&
мадян в Українi є метод добровiльного вступу в трудовi право&
вiдносини. Цей вступ здiйснюється найчастiше укладенням
трудового договору. Встановлюючи конкретнi трудовi вiдноси&
ни, трудовий договiр визначає правове становище працiвника
на пiдприємствi. Працiвник одержує для себе за роботу, що вiд&
повiдає його спецiальностi i квалiфiкацiї, певного роду винаго&
роду. Ця робота повинна виконуватися повсякденно з додер&
жанням правил внутрiшнього трудового розпорядку, що дiють
на даному пiдприємствi. Тобто трудовi вiдносини iснують та&
кож у часi.

Юридичнi факти як основа при виникненнi, змiнi та при 
пиненнi трудових правовiдносин.

Виникнення, змiну та припинення трудових правовiдносин
пов’язують з певними умовами, передбаченими нормами трудо&
вого права, якi прийнято називати юридичними фактами.

Юридичнi факти в трудовому правi — це передбаченi чин=
ним трудовим законодавством конкретнi життєвi обставини, з
якими норми права пов’язують певнi юридичнi наслiдки — виник=
нення, змiну або припинення трудових правовiдносин.

Основною функцiєю юридичних фактiв у трудових право&
вiдносинах є функцiя породження правосуб’єктностi.
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Юридичний факт характеризується двома чинниками:
1) наявнiстю життєвих обставин;
2) визнанням цих життєвих обставин державою юридични&

ми фактами.
У змiстi юридичних фактiв розрiзняють матерiальну та iде&

альну сторони, розумiючи їх як явища об’єктивної дiйсностi (кон&
кретнi подiї та дiї), прямо або побiчно передбаченi нормами пра&
ва, зафiксованi в установленiй законодавством процесуально&
процедурнiй формi та якi викликають передбаченi законом пра&
вовi наслiдки.

Розумiючи юридичнi факти як передумови виникнення, змi&
ни i припинення правовiдносин, слiд розрiзняти два види фак&
тичних передумов — юридичний факт i фактичний юридичний
склад. Юридичний факт — це одиничний факт об’єктивної дiй&
сностi, з якою норма права пов’язує певнi правовi наслiдки. Од&
нак у багатьох випадках правовiдносини виникають, змiнюють&
ся, припиняються на основi не поодинокого юридичного факту,
а сукупностi юридичних фактiв, необхiдних для настання пра&
вових наслiдкiв, передбачених нормою права (виникнення, змi&
на чи припинення) правовiдносин, яка у юридичнiй лiтерату&
рi називається фактичним (юридичним) складом1. Фактичний
(юридичний) склад складається з фактiв необхiдних, без яких
дана сукупнiсть не породжує правовiдносини. Кожен факт окре&
мо, поза вказаною сукупнiстю, не має самостiйного правового
значення. Фактичний склад характеризується такими рисами:
вiн є комплексом розрiзнених, самостiйних, життєвих обставин,
кожна з яких може мати значення окремого юридичного факту;
життєвi обставини, що входять до нього, утворюють єдину си&
стему i в нiй елементи фактичного складу перебувають у взаємо&
зв’язку.

Особливостями юридичних фактiв, що належать до сфери
правового регулювання трудових правовiдносин, є такi: вони по&
виннi обов’язково передбачатися нормами права; бути зафiксо&
ваними, оформленими в установленому порядку i викликати
передбаченi законом наслiдки.

Як i в iнших галузях права, усi юридичнi факти у трудовому
правi класифiкуються на пiдставi певних критерiїв.
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1) За юридичними наслiдками розрiзняють такi юридичнi
факти:

а) правоутворюючi — юридичнi факти, з якими норми тру&
дового права пов’язують виникнення трудових правовiдносин
(наприклад, адмiнiстративний акт про призначення на посаду
керiвника);

б) правозмiнюючi — юридичнi факти, з якими норми трудо&
вого права пов’язують змiну трудових правовiдносин (напри&
клад, погiршення стану здоров’я працiвника, вагiтнiсть як ре&
зультат переведення на легшу роботу);

в) правоприпиняючi — юридичнi факти, з якими норми тру&
дового права пов’язують припинення трудових правовiдносин
(наприклад, закiнчення термiну знаходження на виборнiй поса&
дi, припинення строку трудового договору, смерть працiвника
та iн.).

2) За вольовою ознакою суб’єктiв юридичнi факти подiля&
ють на дiяння та подiї.

а) дiяння (дiя чи бездiяльнiсть) — це обставини, що вiдбува&
ються за волею суб’єктiв, тобто це вольова поведiнка суб’єктiв
трудових правовiдносин, з якими пов’язане виникнення, змiна
та припинення трудових правовiдносин (наприклад, прогул, не
збереження працiвником матерiальних цiнностей та нанесення
з його вини пiдприємству матерiальної шкоди, недотримання
трудової дисциплiни та iн.).

б) подiї — юридичнi факти, на пiдставi яких виникають, змi&
нюються та припиняються трудовi правовiдносини незалежно
вiд волi суб’єкта (наприклад, досягнення особою 16, 18 рокiв,
отримання працiвником травми, смерть працiвника, вирок суду
про позбавлення волi та iн.). Так, досягнення особою 16 рокiв
може бути пiдставою для виникнення трудових правовiдносин
без отримання будь&чиєї згоди (батькiв, опiкунiв), отримання
працiвником травми — пiдстава для тимчасового припинення
виконання роботи iз вiдповiдними виплатами та можливiсть
переведення на iншу посаду (легшу роботу), смерть працiвни&
ка — припинення правовiдносин, вирок суду про позбавлення
волi — припинення правовiдносин на певний перiод тощо. Подiї
є умовою виникнення чи припинення права, але його резуль&
татом, основою для реалiзацiї завжди є дiяння.

Юридичнi дiяння, що спричиняють соцiально&трудовi на&
слiдки, може здiйснити кожна особа, яка володiє дiєздатнiстю, а
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конкретне юридичне дiяння, можливiсть чи необхiднiсть здiйс&
нення якого забезпечується суб’єктивними правами та юридич&
ними обов’язками, — лише носiй цих прав та обов’язкiв, тобто
особа, якiй доручено їх здiйснення. У результатi здiйснення кон&
кретного юридичного дiяння припиняється попереднє або вста&
новлюється нове вiдношення, яке входить в предмет трудово&
го права, виникають новi права та обов’язки, якi, в свою чергу,
обумовлюють можливiсть чи необхiднiсть здiйснення нових юри&
дичних дiянь. Отже, юридичне дiяння складає умову виникнен&
ня права, але воно ж складає i результат права1.

Дiяння суб’єктiв у трудових правовiдносинах залежно вiд
того, чи вiдповiдають вони вимогам закону, нормативних актiв
або ж порушують їх, подiляються на двi групи:

1) правомiрнi дiяння в трудовому правi — вольова поведiн&
ка суб’єкта трудових та пов’язаних з ними правовiдносин, що
вiдповiдає вимогам закону, нормативних актiв;

2) неправомiрнi дiяння в трудовому правi — вольова поведiн&
ка суб’єкта трудових чи пов’язаних з ними правовiдносин, яка
не вiдповiдає вимогам закону, нормативних актiв.

Правомiрнi дiяння у свою чергу подiляються на юридичнi
акти та юридичнi вчинки.

Юридичнi вчинки в трудовому правi — це дiї, з якими нор&
ми трудового права пов’язують виникнення, змiну чи припинен&
ня правовiдносин (наприклад, фактичний допуск керiвником
працiвника до виконання роботи є пiдставою виникнення тру&
дових правовiдносин).

Юридичнi факти (в трудовому правi) — юридично значущi
дiї, що здiйснюються органами державної влади, мiсцевого само=
врядування з метою створення правових норм, з якими пов’язане
виникнення, змiна чи припинення трудових правовiдносин. На&
приклад, направлення, видане Службою зайнятостi, на роботу
iнвалiду за рахунок бронi — пiдстава для прийняття його на ро&
боту власником (керiвником) конкретного пiдприємства.

Неправомiрнi дiяння — це правопорушення, якi являють со&
бою винну протиправну поведiнку. Об’єктом правопорушення
суб’єкта трудового права є суспiльнi вiдносини, що регулюють&
ся нормами трудового права. Будь&яке правопорушення супе&
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речить нормi права. Тут слiд розглядати в комплексi як непра&
вомiрнi дiяння, так i наслiдки (наприклад, кранiвник крану, по&
рушуючи правила технiки безпеки, залiзобетонною плитою
розвалив стiну будiвлi та покалiчив двох працiвникiв). Разом
з тим неможливо порушити правову норму без порушення кон&
кретного правовiдношення, як не можна порушити правовiд&
ношення, не порушивши в той же час i закрiпленої правової
норми1.

Неправомiрнi дiяння подiляють на злочини i проступки. Во&
ни тiсно пов’язанi з юридичною вiдповiдальнiстю: породжують
юридичну вiдповiдальнiсть i служать її пiдставою. Правопору&
шення — це не лише неправомiрнi дiї, а й утримання вiд дiй (без&
дiяльнiсть).

3. За характером дiї розглядають юридичнi факти разової
дiї, що мають юридичне значення лише в одному конкретно&
му випадку, i юридичнi факти безперервної дiї (наприклад, при
тимчасовому переведеннi працiвника на iнше мiсце роботи (чи
робоче мiсце), вiн не дотримувався нових спецiальних правил
технiки безпеки; або працiвник на постiйному робочому мiсцi
завжди порушує iнструкцiю про порядок включення чи експлуа&
тацiї механiзмiв та агрегатiв).

4. Залежно вiд закрiплення у нормативному актi можна
класифiкувати юридичнi факти, що закрiпленi у законах Украї&
ни, указах Президента України, постановах Кабiнету Мiнiстрiв
України, наказах та розпорядженнях мiнiстерств, вiдомств та
конкретно незакрiпленi (потенцiальнi), (характернi саме для тру&
дового права) (наприклад, змiст ст. 91 КЗпП, можливi додатковi
умови трудового договору).

5. За обсягом та тривалiстю юридичних наслiдкiв мож&
на вести мову про юридичнi факти, що породжують наслiдки
загального характеру, i юридичнi факти, що породжують на&
слiдки iндивiдуального характеру (так, внаслiдок порушення
iнструкцiї про виведення АЕС в режим ремонту та профiлакти&
ки сталася аварiя вiд якої постраждаждала значна частина насе&
лення; та внаслiдок того, що токар не одягнув захиснi окуляри,
металевою стружкою йому пошкодило обличчя).
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Крiм юридичних фактiв, якi є пiдставою чи сприяють виник&
ненню, змiнi чи припиненню матерiальних трудових правовiд&
носин, мають мiсце i юридичнi факти, за допомогою яких з’ясо&
вується та встановлюється настання тих чи iнших юридичних
наслiдкiв з використанням законодавчо передбачених засобiв
доказування: показання свiдкiв; письмовi докази; висновки екс&
пертiв, речових доказiв та iн.

§ 4. Змiст
трудових правовiдносин
Трудовi правовiдносини є зобов’язально&паритетними

вiдносинами, тому в їхнiх межах кожний суб’єкт має визначе&
нi законом i взаємною угодою права i обов’язки. Вiдносини, що
встановлюються мiж працiвником i роботодавцем, зобов’язу&
ють цих суб’єктiв проводити певнi дiї щодо виконання трудової
функцiї та виплати винагороди за проведену роботу. Цi зобов’я&
зання мають майновий характер. Поряд з майновими зобов’я&
заннями трудовi правовiдносини охоплюють i немайновi зобо&
в’язання.

Хоча формально сторони, вступаючи в трудовi правовiдно&
сини, є рiвноправними, наявнiсть у роботодавця (власника або
уповноваженого ним органу) засобiв виробництва надає йому
значно бiльше переваг. Компенсувати це може лише правове ре&
гулювання.

Таким чином, з установленням трудових правовiдносин ко&
жна iз сторiн набуває певнi суб’єктивнi права i несе вiдповiднi
юридичнi обов’язки. Суб’єктивнi трудовi права працюючих за
наймом являють собою реалiзацiю i конкретизацiю основних
прав, що визначенi Конституцiєю України i деталiзованi в iн&
ших законодавчих i пiдзаконних (в тому числi локальних) ак&
тах про працю (зокрема, в посадових iнструкцiях). Суб’єктив&
ними правами i обов’язками володiє кожний працiвник як учас&
ник трудових правовiдносин. Цi права (а до них слiд вiднести
право на працю, на вiдпочинок, на здоровi й безпечнi умо&
ви працi тощо) визначають правовий статус працiвника. Ком&
понентом врегулювання поведiнки працiвникiв в межах трудо&
вих правовiдносин є їх трудовi обов’язки. До таких обов’язкiв
необхiдно вiднести сукупнiсть належних дiй працiвникiв, що по&
в’язанi з їх участю особистою працею у здiйсненнi завдань того
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пiдприємства, з яким вони перебувають у трудових правовiдно&
синах.

Обсяг i характер трудових обов’язкiв залежать вiд багатьох
чинникiв i конкретизуються стосовно до роду роботи (посада,
спецiальнiсть, квалiфiкацiя) i особи працiвника. Найбiльш за&
гальнi i важливi трудовi обов’язки працюючих сформульованi в
Кодексi законiв про працю України i Правилах внутрiшнього
трудового розпорядку.

Загальнi обов’язки працюючих: виконання зумовленої при
влаштуваннi на роботу трудової функцiї; тимчасове виконан&
ня роботи, що не має прямого вiдношення до трудової функцiї
працiвника за наявностi в цьому потреби та згiдно iз законодав&
ством; додержання встановленої норми працi; забезпечення на&
лежної якостi роботи; додержання режиму робочого часу; додер&
жання правил технiки безпеки; дбайливе ставлення до майна
пiдприємства та iн.

Обов’язок виконання певної трудової функцiї означає, що
працiвник у трудових правовiдносинах зобов’язаний виконува&
ти не разове трудове завдання, по закiнченнi якого трудовi пра&
вовiдносини припиняються, а постiйно виконувати певну робо&
ту, що визначається спецiальнiстю, квалiфiкацiєю або посадою,
переважно без визначення строку.

Суб’єктивнi права i юридичнi обов’язки учасникiв трудових
правовiдносин тiсно пов’язанi мiж собою та реалiзуються в тру&
довому процесi. Окремi з цих прав i обов’язкiв, що кореспонду&
ються (тобто праву працiвника вiдповiдає певний обов’язок ро&
ботодавця i навпаки), створюють елементи змiсту трудових пра&
вовiдносин.

Суб’єктивне право (в трудовому правi) — це мiра можливої
(або дозволеної) поведiнки суб’єкта трудових правовiдносин,
установлена соцiально&трудовими нормами для задоволення його
iнтересiв i забезпечена юридичними обов’язками другої сторо&
ни цих вiдносин.

Суб’єктивне право передбачає:
— варiант можливої поведiнки суб’єкта;
— надання сторонам можливостi вимагати певної поведiнки

зобов’язаних їм осiб;
— надання особам можливостi щодо спонукання та примусу

зобов’язаних до певної поведiнки, претензiйне право до них.
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Суб’єктивному праву та юридичному обов’язку прита 
маннi певнi ознаки (спiльне та вiдмiнне):

Ознаки
суб’єктивного права

Ознаки
юридичного обов’язку

1) можливiсть визначеної пове&
дiнки

1) необхiднiсть визначеної пове&
дiнки

2) можливiсть, що належить
суб’єкту, — уповноваженому

2) обов’язок, що належить суб’єк&
ту, — зобов’язаному

3) надається з метою задоволен&
ня iнтересiв уповноваженого

3) покладається з метою задово&
лення iнтересiв уповноваженої
особи

4) iснує у правовiдношеннi 4) iснує у правовiдношеннi

5) є мiрою можливої поведiнки,
порушення якої є зловживанням
правом

5) є мiрою необхiдної поведiнки

6) iснує лише вiдповiдно до юри&
дичного обов’язку

6) iснує вiдповiдно до суб’єктив&
ного права

7) установлюється юридичними
нормами

7) установлюється юридичними
нормами

8) забезпечується (гарантується)
державою

8) забезпечується (гарантується)
державою

Юридичний обов’язок (в трудовому правi) — це мiра необ&
хiдної поведiнки суб’єкта трудових правовiдносин, установле&
на соцiально&трудовими нормами для задоволення iнтересiв
уповноваженого суб’єкта i забезпечена можливiстю державного
примусу.

Юридичний обов’язок має три основнi форми: 1) утримання
вiд заборонених дiй, що суперечать iнтересам iнших суб’єктiв
(пасивна поведiнка) (наприклад, не перешкоджати посадовим
особам державних органiв здiйснювати обстеження примiщень,
пов’язаного з утриманням їх з позицiї безпеки працi); 2) здiйс&
нення конкретних дiй (наприклад, збереження матерiальних
цiнностей вiдповiдною особою, дотримання технологiчної дис&
циплiни); 3) обмеження в правах особистого, майнового, орга&
нiзацiйного чи iншого характеру (заборона сумiсної роботи ро&
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дичiв, при наявностi iнших законодавчих обмежень, шляхом за&
ходiв юридичної вiдповiдальностi1.

Як бачимо, змiст є важливою складовою частиною структу&
ри трудових правовiдносин, який складає фактична поведiнка
суб’єктiв i сукупнiсть їх суб’єктивних прав, юридичних обов’яз&
кiв та юридичної вiдповiдальностi.

Чiтке визначення прав i обов’язкiв учасникiв трудових пра&
вовiдносин є основним завданням вiтчизняного законодавства
в сучасних умовах. Тому основною метою кодифiкацiйного про&
цесу в трудовому правi постає розроблення нових, кардиналь&
них пiдходiв щодо вдосконалення трудового законодавства з ви&
значенням основних засад правового регулювання трудових вiд&
носин i вiдповiдностi їх мiжнародним правовим актам.

Питання
для самоконтролю

1. Дайте визначення трудових правовiдносин.
2. Визначте ознаки трудових правовiдносин та наведiть при&

клади.
3. Назвiть види трудових правовiдносин за рiзними критерiями.
4. У зв’язку з якими юридичними фактами виникають трудо&

вi правовiдносини?
5. Назвiть умови та пiдстави виникнення трудових правовiд&

носин.
6. Яку структуру мають трудовi правовiдносини?
7. Хто може виступати в ролi суб’єктiв трудових правовiдносин?
8. Якi ознаки є характерними для працiвника як суб’єкта тру&

дових правовiдносин?
9. Що виступає загальною передумовою участi суб’єктiв пра&

ва у трудових правовiдносинах?
10. Що розумiють пiд правоздатнiстю, дiєздатнiстю та делiкто&

здатнiстю суб’єкта трудових правовiдносин?
11. Установiть вiдмiннiсть мiж поняттями «суб’єкт трудового

права» i «суб’єкт трудового правовiдношення».
12. Чи можуть виникати трудовi правовiдносини мiж працiв&

ником i релiгiйними органiзацiями?
13. Чи можуть виступати однiєю iз сторiн трудових правовiд&

носин трудовi колективи?

Правовiдносини, що складають предмет трудового права 133

1 Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорiя права: Пiдручник. — К.,
2002. — С. 122.



14. Чи допускає чинне трудове законодавство обмеження тру&
дової правосуб’єктностi?

15. Що є змiстом трудових правовiдносин?
16. Назвiть ознаки, притаманнi суб’єктивному праву та юридич&

ному обов’язку.
17. З чим пов’язано виникнення, змiна та припинення трудових

правовiдносин?
18. Якi особливостi притаманнi юридичним фактам?
19. Назвiть види юридичних фактiв у трудовому правi та пояс&

нiть на прикладах.
20. На якi групи подiляються дiяння суб’єктiв у трудових пра&

вовiдносинах? Наведiть приклади.
21. Яка класифiкацiя правовiдносин трудового права?
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ÒÅÑÒÎÂI ÇÀÂÄÀÍÍß
çà ìîäóëåì 1

Предмет i метод
трудового права України

1. Основною передумовою для виникнення трудового права
було:
а) великий обсяг норм цивiльного права та необхiднiсть видi&

лення з нього трудового;
б) страйки працiвникiв з вимогами пiдвищити соцiальнi гарантiї;
в) закрiплення правових гарантiй працiвникiв роботодавцями;
г) iнiцiатива держави.

2. В юридичнiй лiтературi поняття «трудове право» вживаєть&
ся як:
а) окрема галузь права в нацiональнiй правовiй системi;
б) одна з юридичних наук;
в) навчальна дисциплiна;
г) усi зазначенi випадки.

3. Визначення поняття трудового права охоплює:
а) завдання трудового права;
б) статус суб’єктiв трудового права;
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в) систему правових норм;
г) систему функцiй трудового права.

4. Трудове право за методом розмежування вiдноситься до права:
а) публiчного;
б) приватного;
в) мiстить ознаки приватного та публiчного;
г) майнового.

5. Основу предмета трудового права складають вiдносини:
а) соцiального партнерства;
б) по зайнятостi населення;
в) трудовi;
г) з соцiального страхування;
д) усi перелiченi.

6. До iнших правовiдносин, що повнiстю включаються в пред&
мет трудового права належать правовiдносини:
а) з професiйної пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї;
б) з нагляду та контролю за додержанням чинного законодавства;
в) управлiнськi правовiдносини;
г) вiдносини, що виникають на пiдставi договору пiдряду.

7. Найближчими за змiстом регулювання є способи:
а) заборона та рекомендацiя;
б) припис та заборона;
в) припис та рекомендацiя.

8. Особливостями методiв правового регулювання трудового
права є:
а) поєднання централiзованого й локального регулювання вiд&

носин у сферi працi;
б) поєднання договiрного, iмперативного i рекомендацiйного

способiв регулювання вiдносин у сферi працi;
в) юридична рiвнiсть сторiн у трудових правовiдносинах;
г) своєрiднiсть засобiв захисту трудових прав та забезпечення

виконання обов’язкiв сторонами;
д) усi перерахованi особливостi.

9. До основних ознак трудових правовiдносин не вiдноситься:
а) наявнiсть спецiального суб’єкта;
б) вiдплатний характер;
в) правовi гарантiї;
г) продовжувальний характер.
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10. До основних ознак трудових правовiдносин належать:
а) наявнiсть спецiального об’єкта;
б) вiдплатний характер;
в) продовжувальний характер;
г) усi зазначенi ознаки.

11. Пiдставою для виникнення трудових правовiдносин є:
а) укладення трудового контракту;
б) адмiнiстративний акт про призначення на посаду;
в) пiдписання договору пiдряду;
г) укладення договору послуг.

12. Суб’єктами колективних правовiдносин трудового права є:
а) особи, якi працюють в аналiтичному вiддiлi;
б) професiйнi спiлки (в особi представникiв);
в) об’єднання роботодавцiв ;
г) фiзична особа — роботодавець;
д) усi перелiченi.

13. Назвiть основнi види методiв трудового права:
а) державно&нормативне регулювання;
б) колективно&договiрне (локальне) регулювання;
в) альтернативне регулювання;
г) метод жорстких приписiв роботодавця;
д) метод профспiлкового нiвелювання.

14. До функцiй трудового права належать:
а) процесуальна;
б) колективно&договiрна;
в) соцiальна, захисна, виробнича та виховна;
г) виробнича, заохочувальна та iдеологiчна;
д) матерiальна, захисна, виховна.

15. Трудове законодавство регулює трудовi вiдносини таких ка&
тегорiй працiвникiв:
а) усiх робiтникiв i службовцiв;
б) усiх працiвникiв (крiм вiйськовослужбовцiв та окремих ка&

тегорiй);
в) усiх робiтникiв i службовцiв (крiм державних службовцiв);
г) усi перелiченi випадки.

16. Законодавство України про працю регулює трудовi вiдно&
сини працiвникiв:
а) лише державних пiдприємств, установ, органiзацiй;
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б) усiх пiдприємств, установ, органiзацiй, крiм приватних фiрм;
в) пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi;
г) лише приватних пiдприємств, установ, органiзацiй.

17. Мiжнародному договору вiддається перевага при колiзiї
норми трудового права України та мiжнародно&правової
норми:
а) так, завжди;
б) прiоритет має норма українського законодавства;
в) лише пiсля ратифiкацiї Україною мiжнародно&правової норми.

18. Систему трудового права (як галузi) складають:
а) структура трудового законодавства;
б) основнi норми трудового права;
в) соцiальна, захисна, виробнича та виховна складова;
г) загальна та особлива частина;
д) система навчальної дисциплiни.

19. Змiст системи норм трудового права має такi ознаки:
а) єднiсть та унiфiкацiя норм;
б) єднiсть та спецiалiзацiя норм;
в) єднiсть та диференцiацiя норм;
г) запозичення та вiдтворення норм.

20. Найбiльшими структурними елементами системи трудово&
го права є:
а) норми трудового права;
б) iнститути трудового права;
в) закони та пiдзаконнi нормативнi акти;
г) норми iнших галузей права, якi встановлюють юридичну вiд&

повiдальнiсть за порушення соцiально&трудових норм.

21. Диференцiацiя норм трудового права залежить вiд:
а) умов працi на виробництвi;
б) громадянства працiвникiв;
в) режиму роботи;
г) вiку та стану здоров’я працiвникiв;
д) у всiх перелiчених випадках.

22. Найбiльше спiльних рис у трудового права з:
а) кримiнальним правом;
б) фiнансовим правом;
в) правом соцiального забезпечення;
г) цивiльним правом.
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Джерела трудового права

1. До джерел трудового права вiдносять:
а) постанови Кабiнету Мiнiстрiв України;
б) усi правовi акти центральних профспiлок;
в) усi мiжнародно&правовi акти;
г) договори пiдряду та послуг;
д) рiшення трудового колективу.

2. Джерела трудового права — це:
а) укази Президента України;
б) усi акти компетентних державних органiв;
в) встановленi державними органами основнi напрямки розвит&

ку трудового законодавства;
г) форми права.

3. Джерела трудового права можуть видаватися:
а) центральними органами управлiння;
б) керiвниками пiдприємств та об’єднаннями роботодавцiв;
в) Генеральним прокурором України;
г) Головою Верховної Ради України.

4. Особливостями джерел трудового права є:
а) великий масив джерел трудового права як результат дiяль&

ностi рiзних державних органiв;
б) ознака iєрархiчностi;
в) наявнiсть нормативних актiв, що приймаються в централiзо&

ваному i децентралiзованому порядку;
г) усi зазначенi риси;
д) нiяка iз зазначених рис.

5. За сферою дiї джерела трудового права подiляються на:
а) загальнодержавнi;
б) галузевi;
в) локальнi;
г) усi зазначенi види.

6. За характером прийняття джерела трудового права можна
розмежувати на тi, якi:
а) приймаються державними органами (закони, постанови та iн.);
б) приймаються за згодою мiж державними органами, робото&

давцями та профспiлками;
в) приймаються органами мiжнародно&правового регулювання

працi;
г) усi зазначенi види.
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7. Закони як джерела трудового права подiляються:
а) базовi та спецiальнi;
б) галузевi;
в) локальнi;
г) кодифiкованi та некодифiкованi;
д) усi зазначенi види.

8. За термiном чинностi джерела трудового права є:
а) довготривалi та короткотривалi;
б) обов’язковi до виконання та необов’язковi;
в) тимчасовi та сезоннi;
г) тривалi та тимчасовi.

9. За юридичною силою джерела подiляються на:
а) закони, постанови КМУ, локальнi нормативнi акти;
б) закони, пiдзаконнi нормативнi акти;
в) закони, вiдомчi нормативнi акти.

10. До локальних нормативних актiв трудового права не вiдно&
сяться:
а) посадовi iнструкцiї;
б) колективнi договори;
в) тимчасовi та сезоннi;
г) статути юридичних осiб;
д) положення про премiювання.

11. За юридичною силою джерела подiляються на:
а) загальнодержавнi, вiдомчi та локальнi;
б) конституцiйнi та звичайнi;
в) загальнi та спецiальнi.

12. Основними джерелами трудового права є:
а) акти профспiлок з охорони працi;
б) колективнi договори;
в) накази керiвникiв пiдприємств установ, органiзацiй;
г) статути юридичних осiб;
д) мiжнароднi правовi акти, не ратифiкованi Україною;
е) Конституцiя та закони України.

13. Єднiсть норм трудового права полягає у:
а) встановленнi рiвних прав та обов’язкiв у галузi працi;
б) нормотворчiй дiяльностi органiв держави;
в) унiфiкацiї;
г) конституцiйних гарантiях.
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14. Диференцiацiя норм трудового права залежить вiд:
а) стану здоров’я та громадянства працiвникiв;
б) територiального розмiщення пiдприємства;
в) волi роботодавця;
д) рiшень контролюючих органiв держави.

15. Вiдомчi та локальнi нормативнi акти:
а) встановлюють пiльги для працiвникiв;
б) закрiплюють принцип рiвностi та добровiльностi працi;
в) конкретизують закони та пiдзаконнi нормативнi акти;
г) встановлюють повну матерiальну вiдповiдальнiсть.

16. Диференцiацiя джерел трудового права застосовується щодо:
а) iноземцiв;
б) працiвникiв iнших пiдприємств;
в) працiвникiв з iнших мiсцевостей;
г) iнвалiдiв I групи.

Принципи трудового права

1. Назвiть класифiкацiю принципiв трудового права:
а) загальнi, мiжгалузевi;
б) конституцiйнi, мiжгалузевi, галузевi;
в) загальнi i спецiальнi;
г) тiльки загальнi i галузевi.

2. Галузевими принципами трудового права є:
а) розподiл за працею та матерiальне забезпечення;
б) матерiальна вiдповiдальiсть;
в) взаємна зацiкавленiсть сторiн у результатах працi;
г) принцип справедливостi.

3. У принципах деталiзуються:
а) основнi напрями розвитку законодавства;
б) змiст трудового договору;
в) особливостi методiв трудового права;
г) змiст i сутнiсть норм.

4. Значення принципiв трудового права полягає:
а) у визначенi статусу суб’єктiв трудового права;
б) у створеннi єдиної цiлiсної системи трудового права;
в) у тенденцiях розвитку трудового законодавства.

5. Вiдмiннiсть принципiв вiд норм права полягає в тому, що:
а) вони встановлюють лише загальнi правила;
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б) не мають складових елементiв гiпотези, диспозицiї, санкцiї;
в) не враховують iнтереси сторiн правовiдносин.

Суб’єкти трудового права

1. Суб’єктом трудового права є дiєздатна особа, що не досягла
16 рокiв:
а) нi, тiльки з 18 рокiв;
б) так, при згодi профспiлки;
в) так, лише при згодi батькiв та осiб, що їх замiнюють.

2. При прийняттi на роботу особи, яка досягла 15 рокiв, потрiб&
на згода профспiлки:
а) згода профспiлки потрiбна лише тодi, коли особi менше

15 рокiв;
б) так, завжди;
в) нi, лише згода батькiв або осiб, що їх замiнюють;
г) нiчия згода не потрiбна.

3. При прийняттi на роботу особи, яка досягла 16 рокiв, потрiб&
на згода батькiв:
а) так, обов’язково;
б) нi, непотрiбна;
в) так, якщо шкiдливi умови працi;
г) нi, потрiбна лише згода профспiлки.

4. До суб’єктiв трудового права вiдносяться:
а) усi фiзичнi особи;
б) усi працiвники пiдприємств;
в) трудовi колективи;
г) власники пiдприємств, установ, органiзацiй;
д) усi перерахованi вище суб’єкти.

5. Правовий статус суб’єктiв трудового права складають:
а) сукупнiсть суб’єктивних прав та обов’язкiв;
б) сукупнiсть пiльг та вiдповiдальнiсть за порушення законо&

давства;
в) наявнiсть трудової дiєздатностi;
г) усi перерахованi складовi.

6. Фiзичнi особи можуть бути суб’єктами трудового права за
умови:
а) пiдпорядкування режиму роботи пiдприємства;
б) досягнення певного вiку;
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в) наявностi трудової праводiєздатностi;
г) усi перерахованi складовi.

7. Юридична особа як суб’єкт трудового права повинна мати
право:
а) укладати будь&якi договори;
б) комплектувати штат працiвникiв;
в) вiдповiдати за укладеними угодами;
г) виплачувати заробiтну плату.

8. До суб’єктiв — працiвникiв трудового права можна вiднести:
а) столярiв;
б) вiйськовослужбовцiв;
в) керiвникiв пiдприємств;
г) усiх перерахованих вище осiб.

9. Повна трудова праводiєздатнiсть громадянина, як правило,
виникає:
а) з 16 рокiв;
б) з 18 рокiв;
в) з 14 рокiв.

10. При працевлаштуваннi особи з 15 до 16 рокiв повинна бути
згода:
а) керiвника пiдприємства;
б) батькiв чи опiкунiв;
в) усiх перерахованих суб’єктiв;
г) профспiлки.

11. Обмеження прав працiвника допускається:
а) за згодою сторiн;
б) на пiдставi закону;
в) на пiдставi локальних нормативних актiв;
г) у всiх перерахованих випадках.

12. Працiвник зобов’язаний:
а) отримувати заробiтну плату;
б) дотримуватися режиму роботу на пiдприємствi;
в) дотримуватися норм моралi в колективi.

13. Правовий статус фiзичної особи — роботодавця охоплює:
а) досягнення 21 року;
б) наявнiсть майна i коштiв;
в) досягнення 18 рокiв;
г) можливiсть надання роботи;
д) усi перерахованi випадки.
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14. Функцiї трудового колективу реалiзуються:
а) загальними зборами трудового колективу;
б) профспiлковим органом;
в) радою трудового колективу;
г) профспiлками разом з радою трудового колективу.

15. Членом профспiлки може бути:
а) пенсiонер;
б) вiйськовослужбовець;
в) токар;
г) будь&який працiвник.

16. Юридичним особам як суб’єктам трудового права властивi
такi риси, як:
а) вiдокремленiсть майна;
б) наявнiсть фонду оплати працi;
в) органiзацiйна єднiсть;
г) юридична вiдповiдальнiсть перед iншим суб’єктами.

17. Правовий статус профспiлок як суб’єктiв трудового права
визначається:
а) спецiальним законодавством;
б) статутами та положеннями;
в) локальними нормативними актами;
г) Конституцiєю України.

Трудовi правовiдносини

1. Елементом визначення трудових правовiдносин є:
а) система прав i обов’язкiв;
б) система правових норм;
в) види суспiльних вiдносин;
г) усi зазначенi елементи.

2. Основнi ознаки трудових правовiдносин:
а) продовжувальний характер;
б) включення працiвника в трудовий колектив;
в) бажання працювати;
г) усi перерахованi ознаки.

3. До iнших правовiдносин, якi включаються в предмет трудо&
вого права, входять:
а) правовiдносини з акумулювання коштiв;
б) органiзацiйно&управлiнськi правовiдносини;
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в) правовiдносини по зайнятостi;
г) правовiдносини з дисциплiни працi.

4. Основними правовiдносинами, якi складають предмет тру&
дового права, є:
а) правовiдносини з матерiальної вiдповiдальностi;
б) трудовi правовiдносини;
в) правовiдносини по пiдвищенню квалiфiкацiї та перепiдготов&

цi кадрiв;
г) контрольно&наглядовi правовiдносини.

5. Пiдставою виникнення трудових правовiдносин є:
а) рiшення профспiлкового органу;
б) трудовий договiр;
в) рiшення роботодавця про зарахування;
г) фактичний початок роботи працiвником;
д) обрання на посаду за конкурсом;
е) усi перелiченi пiдстави.
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ÌÎÄÓËÜ 2

Ðîçäië VII

ÑÎÖIÀËÜÍÅ
ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ

§ 1. Поняття, сторони та змiст
соцiального партнерства
Кризовi явища розвитку економiки, що сьогоднi наявнi

у державi, дедалi бiльше зачiпають iнтереси не лише окремих
працiвникiв, а цiлих колективiв (невиплати заробiтної плати,
закриття пiдприємств, скорочення чисельностi працюючих тощо).
На цiй основi виникають конфлiкти мiж найманими працiвни&
ками, роботодавцями та державою, що вимагає, у свою чергу,
узгодження соцiально&економiчних iнтересiв мiж названими
суб’єктами. Значною мiрою такi проблеми вирiшує соцiальне
партнерство, яке набуло широкого розвитку в соцiально&трудо&
вих вiдносинах економiчно стабiльних зарубiжних держав.

Соцiальне партнерство — це добровiльна, основана на не=
залежностi та рiвноправностi сторiн, тiсна взаємодiя (дiалог,
переговори) об’єднань працiвникiв, роботодавцiв, а в окремих ви=
падках i держави в ходi розробки, прийняття, змiни та застосу=
вання соцiально=трудових норм.

Система соцiального партнерства мала мiсце в Українi в пе&
рiод нової економiчної полiтики, i лише перехiд України до рин&
кової економiки дозволив замiнити систему командно&адмiнi&
стративних вiдносин у сферi застосування найманої працi на си&
стему соцiального дiалогу та соцiального партнерства.

Необхiдно зазначити, що система соцiального партнерства в
Українi формувалася в складних як полiтичних, так i економiч&
них умовах, оскiльки одна зi сторiн соцiального дiалогу — пiд&
приємцi — в органiзацiйно&економiчному аспектi лише форму&
валася, а держава виконувала подвiйну функцiю: найбiльшого
роботодавця i сторони соцiального партнерства. Лише з перехо&



дом до ринкової економiки та прийняттям Декрету Кабiнету Мi&
нiстрiв «Про оплату працi» й Закону України «Про колективнi
договори та угоди» почала формуватися законодавча база соцi&
ального партнерства. Вказане законодавство дозволило через си&
стему угод на загальнодержавному, регiональному, галузевому,
виробничому рiвнях забезпечити соцiальний дiалог у сферi за&
стосування найманої працi1.

Iснують рiзнi моделi соцiального партнерства й, вiдповiдно,
органiзацiйно&правовi механiзми їх реалiзацiї в окремих країнах,
але найбiльш поширеними є двостороннє (бiпартизм) i тристо&
роннє (трипартизм) спiвробiтництво. Бiпартизм застосовується
мiж об’єднаннями працiвникiв i роботодавцiв у країнах, де роль
держави в трудових правовiдносинах незначна (США, Велико&
британiя та iн.). При виникненнi конфлiктiв держава виступає,
зазвичай, як посередник.

При трипартизмi держава виступає як соцiальний партнер
(Нiмеччина, Францiя, Швецiя та iн.). Система соцiального парт&
нерства тут передбачає дiалог мiж найманими працiвниками, ро&
ботодавцями та урядом. Вона охоплює рiзнi групи вiдносин.
Основними є: вiдносини по становленню умов працi; вiдносини
по урегулюванню трудових конфлiктiв.

Першi включають в себе, насамперед, вiдносини з колектив&
но&договiрного урегулювання. Саме колективний договiр роз&
глядається як головний iнструмент соцiального партнерства.
Прийнятий порядок щодо проведення переговорiв, а також змiст
договору базується на iдеї рiвностi сторiн i дотриманнi взаєм&
них iнтересiв. Вiд дотримання норм, якi мiстяться в норматив&
ному договорi, залежить забезпечення стабiльностi вiдносин мiж
працiвниками та роботодавцями i збереження миру на пiдпри&
ємствi.

Соцiальне партнерство дiстає своє вираження в рiзних кон&
кретних формах, здiйснюється як на основi законодавчого регу&
лювання, так i на розсуд роботодавця. Наприклад, така iстотна
форма соцiального партнерства, як участь працiвникiв в управ&
лiннi виробництвом, реалiзується вiдповiдно до законiв, якi де&
тально регламентують порядок створення представницьких ор&
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ганiв працiвникiв, їх компетенцiю, входження в органи управ&
лiння пiдприємством та iншi. Разом з тим на пiдприємствах
зарубiжних країн дiстають дедалi широкого поширення соцiаль&
нi програми, якi вводяться роботодавцями. Мова йде про систе&
му соцiальних виплат та послуг (соцiальнi пакети), якi нада&
ються працiвникам та їхнiм сiм’ям. В Українi на деяких при&
ватних пiдприємствах також починають впроваджуватись такi
форми.

У нашiй державi соцiальне партнерство реалiзується в та&
ких формах, як колективно&договiрнi акти: колективнi угоди та
договори, ранiше — ради трудових колективiв, виробничi наради.
Зараз, на жаль, законодавчо повноваження останнiх практично
лiквiдовано. Правовий механiзм соцiального спiвробiтництва
удосконалено прийняттям нових нормативно&правових актiв i
створенням органiв, якi сприяли б урахуванню iнтересiв пра&
цiвникiв i роботодавцiв i попередженню або швидкому вирiшен&
ню колективних трудових спорiв, конфлiктiв (Нацiональна ра&
да соцiального партнерства, Нацiональна служба посередництва
i примирення та iн.).

Суб’єкти соцiального партнерства.
Держава через державнi органи забезпечує прийняття зако&

нодавчих актiв щодо мiнiмальних правових гарантiй в трудових
i соцiальних вiдносинах (умови та оплата працi, час вiдпочинку,
соцiальне забезпечення тощо).

Роботодавцi в договорах i угодах одночасно захищають свої
iнтереси й несуть основну частку вiдповiдальностi за прогрес i
розвиток виробництва. Вiдповiдно до ст. 1 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на випа&
док безробiття» представниками роботодавцiв є об’єднання та
спiлки роботодавцiв чи iншi уповноваженi роботодавцями орга&
ни (представники).

Працiвники, iнтереси яких представляють в основному проф&
спiлки, вiдстоюють свої професiйнi та соцiальнi права шляхом
пiдвищення встановленого державою мiнiмуму цих прав.

Змiстом соцiального партнерства є: домовленiсть з питань
забезпечення зайнятостi та створення додаткових робочих мiсць;
створення безпечних умов працi й охорони здоров’я працiвни&
кiв; дотримання законодавства про оплату працi та соцiального
захисту працюючих в межах, не нижчих, нiж встановлено зако&
ном тощо.
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Соцiальне партнерство не тiльки iдеологiчна концепцiя, а й
закрiплена в мiжнародно&правових стандартах модель поведiн&
ки учасникiв соцiально&трудових вiдносин, що охоплює: нор&
ми про спiвробiтництво мiж пiдприємцями та працiвниками на
рiвнi пiдприємства (Рекомендацiї МОП № 94 та № 129); норми
про консультацiї та спiвробiтництво мiж державною владою та
об’єднаннями роботодавцiв i працiвниками на галузевому й на&
цiональному рiвнях (Рекомендацiя МОП № 113); норми про
тристороннi консультацiї для сприяння застосуванню мiжна&
родних трудових норм (Конвенцiя МОП № 144, Рекомендацiя
МОП № 152).

§ 2. Поняття, сторони та змiст
колективних угод
Колективна угода — це строковий нормативно=право=

вий акт, який укладається мiж об’єднаннями роботодавцiв (пiд=
приємцiв) та об’єднаннями профспiлок або iншими органами,
уповноваженими працiвниками, на державному, галузевому та
регiональному рiвнях стосовно встановлення основних засад i за=
гальних принципiв регулювання вiдносин у сферi трудового пра=
ва, а також соцiально=економiчних iнтересiв працiвникiв i влас=
никiв, створюючи тим самим основу для розробки й укладення
колективних договорiв. Колективну угоду можна розглядати як
правовий акт i як правову форму соцiального партнерства.

Сторонами генеральної угоди виступають:
— професiйнi спiлки, якi об’єдналися для ведення колектив&

них переговорiв i укладення генеральної угоди;
— власники або уповноваженi ними органи, якi об’єдналися

для ведення колективних переговорiв i укладення генеральної
угоди, на пiдприємствах яких зайнято бiльшiсть найманих пра&
цiвникiв держави.

Сторонами угоди на галузевому рiвнi є власники, об’єднан&
ня власникiв або уповноваженi ними органи i профспiлки чи
об’єднання профспiлок або iнших представницьких органiза&
цiй трудящих, якi мають вiдповiднi повноваження, достатнi для
ведення переговорiв, укладення угоди та реалiзацiї її норм на
бiльшостi пiдприємств, що входять у сферу їх дiї.

Угода на регiональному рiвнi укладається мiж мiсцевими
органами державної влади або регiональними об’єднаннями пiд&
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приємцiв, якщо вони мають вiдповiднi повноваження, i об’єд&
наннями профспiлок чи iншими уповноваженими трудовими
колективами органами.

На практицi iнтереси власникiв на державному рiвнi пред&
ставляє Кабiнет Мiнiстрiв України i Українська спiлка промис&
ловцiв та пiдприємцiв, на галузевому — мiнiстерства, вiдомства,
об’єднання власникiв за галузевою ознакою, на регiональному —
мiсцевi органи державної влади i вiдповiднi об’єднання власникiв.

Види угод:
— генеральнi — встановлюють загальнi принципи узгодже&

ного проведення соцiально&економiчної полiтики;
— мiжгалузевi (спецiальнi) — встановлюють умови вирiшен&

ня певних соцiально&економiчних проблем, пов’язаних з тери&
торiальними особливостями;

— галузевi (тарифнi) — затверджують напрямок соцiально&
економiчного розвитку галузi та умови працi.

Порядок укладення угод.
Право на ведення переговорiв i укладення угод вiд iменi на&

йманих працiвникiв надається об’єднанням профспiлок в особi
їх виборних органiв або iншим представницьким органiзацiям
працiвникiв, надiленим трудовими колективами вiдповiдними
повноваженнями.

При наявностi на державному, галузевому, територiально&
му рiвнях кiлькох профспiлок чи їх об’єднань або iнших упов&
новажених трудовими колективами на представництво органiв
вони повиннi сформувати спiльний представницький орган для
ведення переговорiв i укладення угоди.

У разi недосягнення згоди у спiльному представницькому
органi угода вважається укладеною, якщо її пiдписали представ&
ники об’єднань профспiлок або iнших уповноважених трудо&
вими колективами на представництво органiв, до яких входить
бiльше половини найманих працiвникiв держави, галузi, тери&
торiї.

Умови колективних угод, укладених вiдповiдно до чинного
законодавства, є обов’язковими для пiдприємств, на якi вони
поширюються, та сторiн, якi їх уклали.

Умови угод, що погiршують порiвняно з чинним законодав&
ством становище працiвникiв, є недiйсними, i забороняється
включати їх до змiсту (ст. 5 Закону України «Про колективнi
договори i угоди» вiд 1 липня 1993 року).
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Забороняється будь&яке втручання, яке може обмежити за&
коннi права працiвникiв та їх представникiв або заборонити їх
здiйснення, з боку органiв представницької i виконавчої влади
та господарського управлiння, полiтичних партiй, власникiв або
уповноважених ними органiв при укладеннi та виконаннi колек&
тивних угод.

Не допускається ведення переговорiв та укладення колек&
тивних угод вiд iменi працiвникiв органiзацiями або органами,
якi створенi чи фiнансуються власниками або уповноваженими
ними органами, полiтичними партiями.

Колективнi угоди та договори повиннi засновуватися на
таких принципах:

— дотримання норм законодавства;
— повноважнiсть сторiн;
— добровiльнiсть прийняття зобов’язань;
— рiвноправнiсть сторiн;
— реальнiсть забезпечення зобов’язань;
— системнiсть контролю та невiдворотнiсть вiдповiдаль&

ностi.
Змiст угод. Угодою на державному рiвнi регулюються ос&

новнi принципи i норми реалiзацiї соцiально&економiчної полi&
тики i трудових вiдносин, зокрема щодо:

— гарантiй працi i забезпечення продуктивної зайнятостi;
— мiнiмальних соцiальних гарантiй оплати працi i доходiв

всiх груп i верств населення, якi забезпечували б достатнiй рi&
вень життя;

— розмiру прожиткового мiнiмуму, мiнiмальних нормативiв;
— соцiального страхування;
— трудових вiдносин, режиму роботи i вiдпочинку;
— умов охорони працi i навколишнього природного середо&

вища;
— задоволення духовних потреб населення;
— умов зростання фондiв оплати працi та встановлення мiж&

галузевих спiввiдношень в оплатi працi;
— забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоло&

вiкiв.
Угодою на галузевому рiвнi регулюються галузевi норми,

зокрема, щодо:
— нормування i оплати працi, встановлення для пiдприємств

галузi (пiдгалузi) мiнiмальних гарантiй заробiтної плати вiдпо&
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вiдно до квалiфiкацiї на основi єдиної тарифної сiтки по мiнi&
мальнiй межi та мiнiмальних розмiрiв доплат i надбавок з ура&
хуванням специфiки, умов працi окремих професiйних груп i
категорiй працiвникiв галузi (пiдгалузi);

— встановлення мiнiмальних соцiальних гарантiй, компен&
сацiй, пiльг у сферi працi i зайнятостi;

— трудових вiдносин;
— умов i охорони працi;
— житлово&побутового, медичного, культурного обслугову&

вання, органiзацiї оздоровлення i вiдпочинку;
— умов зростання фондiв оплати працi;
— встановлення мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiв&

вiдношень в оплатi працi;
— забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловi&

кiв. Галузева угода не може погiршувати становище трудящих
порiвняно з генеральною угодою.

Угоди на регiональному рiвнi регулюють норми соцiально&
го захисту найманих працiвникiв пiдприємств, мiстяться вищi
порiвняно з генеральною угодою соцiальнi гарантiї, компенса&
цiї, пiльги.

Вiдповiдно до ст. 21 Закону України «Про зайнятiсть» гене&
ральною, галузевими, регiональними угодами визначаються пра&
ва i повноваження професiйних спiлок щодо забезпечення за&
хисту громадян вiд безробiття та його наслiдкiв.

Колективна угода набирає чинностi з дня її пiдписання пред&
ставниками сторiн або з дня, зазначеного в угодi. Вона зберiгає
чиннiсть у разi змiни складу, структури, найменування уповно&
важеного власником органу, вiд iменi якого укладено цю уго&
ду. Сторони, що уклали угоду, повиннi iнформувати громадян
через засоби масової iнформацiї про змiну угоди та хiд її реалi&
зацiї.

Галузевi та регiональнi угоди пiдлягають повiдомнiй реєст&
рацiї Мiнiстерством працi України.

Вiдмiннiсть колективних договорiв вiд колективних угод:
— за рiвнем укладення;
— за сторонами;
— за порядком укладення;
— за змiстом;
— за сферою дiї;
— за порядком i мiсцем реєстрацiї.
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§ 3. Поняття та сторони
колективних договорiв
Колективний договiр укладається на основi чинного за&

конодавства (Закон України «Про колективнi договори i угоди»
вiд 1 липня 1993 р. та iн.), прийнятих сторонами зобов’язань з
метою регулювання виробничих, трудових, соцiально&економiч&
них вiдносин i узгодження iнтересiв працiвникiв, роботодавцiв
чи уповноважених ними органiв.

Колективний договiр можна розглядати як особливий вид
договору про соцiальне партнерство, як iнститут трудового пра&
ва, а також як локальний нормативно&правовий акт.

Як письмова угода про соцiальне партнерство колективний
договiр укладається мiж власником пiдприємства (або уповно&
важеною ним особою) та трудовим колективом (через профспiл&
ки чи iншi уповноваженi ними органи), стосовно врегулювання
виробничих, трудових i соцiально&економiчних вiдносин, що по&
требують додаткової регламентацiї порiвняно з чинним законо&
давством, i має обмежену сферу дiї.

Колективний договiр як iнститут трудового права — це
система правових норм, якi регулюють трудовi i соцiально=еко=
номiчнi вiдносини мiж власником i найманими працiвниками або
їх уповноваженими. Своєрiднiсть колективного договору як пра&
вової форми встановлення умов працi полягає в тому, що вiн
комплексно регулює найрiзноманiтнiшi питання, якi стосують&
ся рiзних сторiн змiсту колективних трудових правовiдносин.

Як локальний нормативно правовий акт колективний
договiр мiстить комплекс нормативних положень i колективно=
договiрних зобов’язань, спрямованих на регулювання трудових,
соцiально=економiчних i органiзацiйно=управлiнських вiдносин, що
складаються на пiдприємствах, в установах, органiзацiях (неза=
лежно вiд форми власностi господарювання та кiлькостi працiв=
никiв), якi мають право юридичної особи i використовують най=
ману працю.

Колективний договiр укладається мiж власником або упов&
новаженим ним органом (особою), з однiєї сторони, i первинною
профспiлковою органiзацiєю, якi дiють вiдповiдно до своїх ста&
тутiв, а у разi їх вiдсутностi — представниками, вiльно обрани&
ми на загальних зборах найманих працiвникiв або уповноваже&
них ними органiв, з другої сторони.
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Якщо на пiдприємствi, в установi, органiзацiї створено кiль&
ка первинних профспiлкових органiзацiй, вони повиннi на заса&
дах пропорцiйного представництва (згiдно з кiлькiстю членiв
кожної первинної профспiлкової органiзацiї) утворити об’єдна&
ний представницький орган для укладення колективного дого&
вору. В цьому разi кожна первинна профспiлкова органiзацiя
має визначитися щодо своїх конкретних зобов’язань за колек&
тивним договором та вiдповiдальностi за їх невиконання. Пер&
винна профспiлкова органiзацiя, що вiдмовилася вiд участi в
об’єднаному представницькому органi, позбавляється права пред&
ставляти iнтереси працiвникiв при пiдписаннi колективного до&
говору. У разi коли iнтереси трудового колективу представляє
профспiлковий орган, iнтереси власника або уповноваженого
ним органу не можуть представляти особи, якi є членами ви&
борного органу цiєї профспiлки.

Положення колективного договору поширюються на всiх
працiвникiв пiдприємств незалежно вiд того, чи є вони членами
профспiлки, i є обов’язковими як для власника або уповнова&
женого ним органу, так i для працiвникiв пiдприємства. Колек&
тивний договiр набирає чинностi з дня його пiдписання пред&
ставниками сторiн або з дня, зазначеного у колективному до&
говорi.

Пiсля закiнчення строку дiї колективний договiр продовжує
дiяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не пере&
глянуть чинний, якщо iнше не передбачено договором.

Колективний договiр зберiгає чиннiсть у разi змiни складу,
структури, найменування уповноваженого власником органу,
вiд iменi якого укладено цей договiр.

У разi реорганiзацiї пiдприємства колективний договiр збе&
рiгає чиннiсть протягом строку, на який його укладено, або мо&
же бути переглянутий за згодою сторiн.

У разi змiни власника пiдприємства чиннiсть колективного
договору зберiгається протягом строку його дiї, але не бiльше
одного року. У цей перiод сторони повиннi розпочати перегово&
ри про укладення нового чи змiну або доповнення чинного ко&
лективного договору.

У разi лiквiдацiї пiдприємства колективний договiр дiє про&
тягом усього строку проведення лiквiдацiї.

На новоствореному пiдприємствi колективний договiр укла&
дається за iнiцiативою однiєї iз сторiн у тримiсячний строк пiсля
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реєстрацiї пiдприємства, якщо законодавством передбачено
реєстрацiю, або пiсля рiшення про заснування пiдприємства,
якщо не передбачено його реєстрацiю.

Усi працюючi, а також щойно прийнятi на пiдприємство
працiвники повиннi бути ознайомленi з колективним догово&
ром власником або уповноваженим ним органом.

Вiдповiдно до ст. 11 КЗпП колективний договiр укладаєть&
ся на всiх пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно
вiд форми власностi i господарювання, якi використовують на&
йману працю i мають права юридичної особи.

Колективний договiр може укладатися в структурних пiд&
роздiлах пiдприємства, установи, органiзацiї в межах компетен&
цiї цих пiдроздiлiв.

Колективнi договори реєструються мiсцевими органами дер&
жавної виконавчої влади.

§ 4. Порядок укладення
колективного договору
Право на ведення переговорiв i укладення колектив&

них договорiв, угод вiд iменi найманих працiвникiв за Законом
України «Про колективнi договори i угоди» вiд 1 липня 1993 р.
надається первинним профспiлковим органiзацiям, їх об’єднан&
ням в особi виборних органiв або iншим представницьким орга&
нiзацiям трудящих, надiлених трудовими колективами вiдповiд&
ними повноваженнями. При наявностi на пiдприємствi проф&
спiлок рiзних рiвнiв чи їх об’єднань або iнших уповноважених
трудовими колективами на представництво органiв вони повин&
нi сформувати спiльний представницький орган для ведення пе&
реговорiв i укладення колективного договору.

У разi недосягнення згоди щодо колективного договору у
спiльному представницькому органi загальнi збори (конферен&
цiя) трудового колективу приймають найбiльш прийнятний про&
ект колективного договору i доручають профспiлцi або iншому
уповноваженому трудовим колективом органу, який розробив
проект, на його основi провести переговори i укласти затвер&
джений загальними зборами (конференцiєю) колективний до&
говiр вiд iменi трудового колективу з власником або уповнова&
женим ним органом.

Порядок укладення колективного договору. Укладенню колек&
тивного договору передують колективнi переговори. Будь&яка
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iз сторiн не ранiш як за три мiсяцi до закiнчення строку дiї коле&
ктивного договору або у строки, визначенi цими документами,
письмово повiдомляє iншi сторони про початок переговорiв. Дру&
га сторона протягом семи днiв повинна розпочати переговори.
Порядок ведення переговорiв з питань розробки, укладення або
внесення змiн до колективного договору визначається сторона&
ми i оформляється вiдповiдним протоколом. Для ведення пере&
говорiв i пiдготовки проекту колективного договору створюєть&
ся робоча комiсiя з представникiв сторiн. Склад цiєї комiсiї ви&
значається сторонами. Сторони можуть переривати переговори
з метою проведення консультацiй, експертиз, отримання необ&
хiдних даних для вироблення вiдповiдних рiшень i пошуку ком&
промiсiв. Сторони колективних переговорiв зобов’язанi надавати
учасникам переговорiв всю необхiдну iнформацiю щодо змiсту
колективного договору, угоди, учасники переговорiв не мають
права розголошувати данi, що є державною або комерцiйною
таємницею, i пiдписують вiдповiднi зобов’язання.

Робоча комiсiя готує проект колективного договору з ураху&
ванням пропозицiй, що надiйшли вiд працiвникiв, трудових ко&
лективiв галузей, регiонiв, громадських органiзацiй, i приймає рi&
шення, яке оформляється вiдповiдним протоколом.

Проект колективного договору виноситься на розгляд за&
гальних зборiв (конференцiї) трудового колективу. Якщо збо&
ри (конференцiя) трудового колективу вiдхилять проект колек&
тивного договору або окремi його положення, сторони понов&
люють переговори для пошуку необхiдного рiшення. Термiн цих
переговорiв не повинен перевищувати 10 днiв. Пiсля цього
проект в цiлому вноситься на розгляд зборiв (конференцiї) тру&
дового колективу. Пiсля схвалення проекту колективного до&
говору загальними зборами (конференцiєю) трудового колек&
тиву вiн пiдписується уповноваженими представниками сторiн
не пiзнiш як через 5 днiв з моменту його схвалення, якщо iнше
не встановлено зборами (конференцiєю) трудового колективу
(Додаток № 2).

Пiсля прийняття колективний договiр пiдлягає реєстрацiї в
мiсцевих органах державної виконавчої влади.

Порядок прийняття колективного договору є одним iз най&
демократичнiших, порiвняно з процедурою прийняття iнших ло&
кальних правових актiв, тому що працiвники безпосередньо мо&
жуть брати участь в його укладеннi (на зборах, конференцiї).
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Механiзм розв’язання розбiжностей, що виникають мiж сто=
ронами при укладеннi та змiнi колективного договору.

Для врегулювання розбiжностей пiд час ведення колектив&
них переговорiв сторони використовують примирнi процедури.
Якщо в ходi переговорiв сторони не дiйшли згоди з незалежних
вiд них причин, то складається протокол розбiжностей, в який
вносяться остаточно сформульованi пропозицiї сторiн про за&
ходи, необхiднi для усунення цих причин, а також про строки
вiдновлення переговорiв. Протягом трьох днiв складання про&
токолу розбiжностей сторони проводять консультацiї, форму&
ють зi свого складу примирну комiсiю, а у разi недосягнення
згоди звертаються до посередника, обраного сторонами. При&
мирна комiсiя або посередник у термiн до семи днiв розглядає
протокол розбiжностей i виносить рекомендацiї по сутi спору.
У разi недосягнення згоди мiж сторонами стосовно внесення
рекомендацiї, допускається органiзацiя та проведення страйкiв
у порядку, що не суперечить чинному законодавству України.
Для пiдтримки своїх вимог пiд час проведення переговорiв по
розробцi, укладенню чи змiнi колективного договору профспiл&
ки, iншi уповноваженi працiвниками органи можуть проводити
у встановленому порядку збори, мiтинги, пiкетування, демон&
страцiї.

Таким чином, можна визначити основнi етапи укладення
колективних договорiв :

— iнiцiативне повiдомлення однiєї iз сторiн про початок пе&
реговорiв (за три мiсяцi або зазначається в попередньому колек&
тивному договорi);

— вiдповiдь iншої сторони про початок переговорiв (протя&
гом семи днiв);

— створення робочої комiсiї (з представникiв сторiн);
— збiр пропозицiй до проекту колективного договору;
— пiдготовка проекту колективного договору;
— розгляд та затвердження проекту колективного договору

на загальних зборах (конференцiї) колективу;
— створення примирної комiсiї та складання протоколу роз&

бiжностей (у разi вiдхилення проекту колективного договору:
до 10 днiв);

— повторний розгляд та затвердження проекту колективно&
го договору на загальних зборах (конференцiї).
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Змiни й доповнення до колективного договору, угоди про&
тягом строку їх дiї можуть вноситися тiльки при взаємнiй згодi
сторiн у порядку, визначеному колективним договором чи за&
конодавством.

При виникненнi колективного трудового спору (конфлiк&
ту, порушення умов колективного договору сторонами тощо)
крiм примирної комiсiї та незалежного посередника сторони мо&
жуть звернутися до трудового арбiтражу.

§ 5. Змiст
колективного договору
Колективний договiр — це правовий акт, що регулює со&

цiально&економiчнi та професiйнi вiдносини мiж працiвниками
i роботодавцями. На вiдмiну вiд угоди, вiн регулює вiдносини
всерединi пiдприємства.

Змiст колективного договору (угоди) i класифiкацiя його
умов визначенi в ст. 13 КЗпП, Законi України «Про колектив&
нi договори та угоди» i конкретизуються сторонами в межах їх
компетенцiї. У змiстi колективного договору встановлюються
взаємнi зобов’язання сторiн щодо регулювання виробничих, тру&
дових, соцiально&економiчних вiдносин, зокрема: змiни в орга&
нiзацiї виробництва i працi; забезпечення продуктивної зайня&
тостi; нормування i оплати працi, встановлення форми, систе&
ми, розмiрiв заробiтної плати та iнших видiв трудових виплат
(доплат, надбавок, премiй тощо); встановлення гарантiй, ком&
пенсацiй, пiльг, участi трудового колективу у формуваннi, роз&
подiлi й використаннi прибутку пiдприємства (якщо це перед&
бачено статутом); режиму роботи, тривалостi робочого часу i
вiдпочинку; умов i охорони працi, забезпечення житлово&побу&
тового, культурного, медичного обслуговування, органiзацiї оздо&
ровлення i вiдпочинку працiвникiв; гарантiй дiяльностi проф&
спiлкової чи iнших представницьких органiзацiй трудящих; умов
регулювання фондiв оплати працi та встановлення мiжквалiфi&
кацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень в оплатi працi. Колек&
тивний договiр може передбачати додатковi порiвняно з чинним
законодавством i угодами гарантiї та соцiально&побутовi пiльги.
Одночасно умови колективного договору, що погiршують порiв&
няно з чинним законодавством i угодами становище працiвни&
кiв, є недiйсними (ст. 16 КЗпП).
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За характером умови змiсту колективного договору мож=
на класифiкувати на:

— нормативнi — мають характер правової норми локально&
го значення (дiють протягом строку дiї угоди);

— зобов’язальнi — мiстять конкретнi зобов’язання сторiн
(не мають правового характеру i погашаються їх виконанням);

— iнформацiйнi — являють собою iнформацiю про вже чин&
нi правовi акти;

— органiзацiйнi, пов’язанi з регламентацiєю порядку укла&
дення, змiни, припинення та строку дiї колективного договору.

Крiм названих умов, якi за структурою складають: загаль=
нi положення, права та обов’язки роботодавця, права та обов’я=
зки профспiлок, колективний договiр мiстить додатки, до яких,
як правило, входять: кошторис, перелiк посад працiвникiв з не=
нормованим робочим днем, перелiк посад iз шкiдливими й важки=
ми умовами працi та iншi.

§ 6. Контроль за виконанням умов
колективного договору
та вiдповiдальнiсть сторiн
Для того, щоб чiтко дотримувались умови колективно&

го договору, повинна встановлюватись система контролю та вiд&
повiдальностi сторiн.

Контроль — це система заходiв спостереження та перевiр=
ки виконання сторонами колективного договору норм чинного за=
конодавства та умов договору.

Контроль за виконанням колективного договору проводить&
ся безпосередньо сторонами, якi його уклали, у порядку, визна&
ченому колективним договором. Провадиться вiн, як правило,
шляхом перiодичних звiтiв перед колективом на загальних зборах
(один раз на квартал, пiврiччя, рiк). Сторони, якi пiдписали ко&
лективний договiр, щорiчно обов’язково (як правило, в строки, пе&
редбаченi колективним договором) звiтують про його виконання.

Якщо власник або уповноважений ним орган (особа) пору&
шив умови колективного договору, профспiлки, що його укла&
ли, мають право надсилати власнику або уповноваженому ним
органу (особi) подання про усунення цих порушень, яке роз&
глядається у тижневий строк. У разi вiдмови усунути порушен&
ня або недосягнення згоди у зазначений строк профспiлки ма&
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ють право оскаржити неправомiрнi дiї або бездiяльнiсть поса&
дових осiб до суду.

На рiзних етапах проведення колективних переговорiв та
укладення колективного договору за порушення сторонами норм
чинного законодавства передбачається вiдповiдальнiсть. Примi&
ром, вiдповiдно до ст. 45 КЗпП та ст. 17 КЗпП Закону України
«Про колективнi договори та угоди» на осiб, якi представляють
роботодавця i ухиляються вiд участi в переговорах по укладен&
ню, змiнi або доповненню колективного договору чи навмисно
порушили строк, визначений ч. 3 ст. 11 Закону України «Про
колективнi договори та угоди», або не забезпечили роботу вiд&
повiдної комiсiї у визначенi сторонами строки, накладається
штраф до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв грома&
дян i вони несуть також дисциплiнарну вiдповiдальнiсть аж до
звiльнення з посади.

На осiб, якi представляють власника або уповноважений ним
орган чи профспiлки або iншi уповноваженi трудовим колекти&
вом органи i з вини яких порушено чи не виконане зобов’язан&
ня по колективному договору, накладається штраф до ста не&
оподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i вони також не&
суть дисциплiнарну вiдповiдальнiсть аж до звiльнення з посади
(ст. 18 Закону України «Про колективнi договори та угоди»).
За вимогою профспiлок, iншого уповноваженого трудовим ко&
лективом органу власник або уповноважений ним орган зобо&
в’язаний вжити заходiв, передбачених законодавством, до керiв&
ника, з вини якого порушуються чи не виконуються зобов’язан&
ня по колективному договору.

Особи, якi представляють власника або уповноважений ним
орган чи профспiлки або iншi уповноваженi трудовим колекти&
вом органи i виннi в ненаданнi iнформацiї, необхiдної для ве&
дення колективних переговорiв i здiйснення контролю за вико&
нанням колективних договорiв, несуть дисциплiнарну вiдповi&
дальнiсть або пiдлягають штрафу до п’яти неоподатковуваних
мiнiмумiв доходiв громадян (ст. 19 Закону України «Про коле&
ктивнi договори та угоди»).

Порядок i строки накладення штрафiв, передбачених зако&
нодавством, регламентуються Кодексом України про адмiнiст&
ративнi правопорушення. Справи з цих питань розглядаються
судом за поданням однiєї iз сторiн колективного договору, вiд&
повiдних комiсiй або з iнiцiативи прокурора.
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Питання
для самоконтролю

1. Дайте визначення соцiального партнерства, назвiть його ви&
ди (моделi).

2. Розкрийте сутнiсть соцiального партнерства та розкажiть
про тенденцiї його становлення та розвитку в Українi.

3. Якi особливостi соцiального партнерства в країнах Європи
та Америки.

4. У чому полягає рiзниця мiж колективними договорами та
угодами?

5. Якi є види угод? Охарактеризуйте їх.
6. Хто виступає сторонами угод?
7. Де реєструються колективнi угоди?
8. Що таке колективний договiр i в яких аспектах його можна

розглядати?
9. Яке значення колективного договору?

10. Яка роль колективного договору в реалiзацiї повноважень
трудового колективу?

11. На якi строки укладається колективний договiр вiдповiдно
до законодавства?

12. Назвiть сторони колективного договору.
13. Назвiть етапи укладення колективних договорiв.
14. Назвiть сферу поширення колективного договору.
15. Якi основнi фактори визначають змiст колективного дого&

вору?
16. Яка загальна структура колективного договору?
17. На якi групи подiляються умови колективного договору?
18. Що включають у себе нормативнi положення колективного

договору?
19. Якi додатки є невiд’ємною частиною колективного договору?
20. Де реєструються колективнi угоди та договори?
21. Якi органи здiйснюють контроль за дотриманням умов ко&

лективного договору?

Нормативнi акти
i лiтература
1. Конституцiя України // ВВР України. — 1996. — № 30. —

Ст. 141.
2. Кодекс законiв про працю України з постатейними матерiа&

лами / Укладачi: В. С. Ковальський, Л. П. Ляшко. — К.: Юрiнком
Iнтер, 2006. — С. 203—230.
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Ðîçäië VIII

ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß
ÇÀÉÍßÒÎÑÒI ÒÀ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

§ 1. Загальна характеристика законодавства
про зайнятiсть населення
Вiдносини зайнятостi в Українi регулюються Законом

«Про зайнятiсть населення» та iншими нормативно&правовими
актами України, прийнятими вiдповiдно до цього Закону. Зако&
нодавство про зайнятiсть поширюється на iноземних громадян,
якi постiйно проживають в Українi, та осiб без громадянства, як&
що iнше не передбачено мiжнародно&правовими нормами, якi
ратифiкувала Україна. Так, умовах ринкової економiки i рiвно&
правностi рiзних форм власностi законодавство про зайнятiсть
визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi основи зайнятос&
тi населення України та його захисту вiд безробiття, а також со&
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цiальнi гарантiї з боку держави в реалiзацiї громадянами права
на працю. Держава не лише зацiкавлена, а й несе вiдповiдаль&
нiсть перед своїми громадянами за реалiзацiю полiтики зайня&
тостi та створення умов для працi громадян у всiх секторах гос&
подарства незалежно вiд форми власностi. Вiдповiдно до ст. 43
Конституцiї України «Кожен має право на працю, заробляти со&
бi на життя працею, яку вiн вiльно обирає або на яку вiльно по&
годжується».

Державна полiтика зайнятостi населення базується на таких
основних принципах:

— забезпечення рiвних можливостей усiм громадянам, неза&
лежно вiд походження, соцiального i майнового стану, расової
та нацiональної належностi, статi, вiку, полiтичних переконань,
ставлення до релiгiї, в реалiзацiї права на вiльний вибiр виду дi&
яльностi вiдповiдно до здiбностей та професiйної пiдготовки з
урахуванням особистих iнтересiв i суспiльних потреб;

— сприяння забезпеченню ефективної зайнятостi, запобiган&
ня безробiттю, створення нових робочих мiсць та умов для роз&
витку пiдприємництва;

— координацiя дiяльностi у сферi зайнятостi з iншими на&
прямами економiчної i соцiальної полiтики на основi державної
та регiональних програм зайнятостi;

— спiвробiтництво професiйних спiлок, асоцiацiй (спiлок)
пiдприємцiв, власникiв пiдприємств, установ, органiзацiй або
уповноважених ними органiв у взаємодiї з органами державно&
го управлiння в розробцi, реалiзацiї та контролi за виконанням
заходiв щодо забезпечення зайнятостi населення;

— мiжнародне спiвробiтництво у вирiшеннi проблем зайня&
тостi населення, включаючи працю громадян України за кордо&
ном та iноземних громадян i осiб без громадянства в Українi.
Базуючись на зазначених принципах, держава встановлює ряд
гарантiй.

Держава гарантує працездатному населенню у працездат&
ному вiцi в Українi:

а) добровiльнiсть працi, вибiр або змiну професiї та виду дi&
яльностi;

б) захист вiд необґрунтованої вiдмови у прийняттi на роботу
i незаконного звiльнення, а також сприяння у збереженнi роботи;

в) безплатне сприяння у доборi пiдходящої роботи i праце&
влаштуваннi вiдповiдно до покликання, здiбностей, професiй&
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ної пiдготовки, освiти, з урахуванням суспiльних потреб, всiма
доступними засобами, включаючи професiйну орiєнтацiю i пе&
репiдготовку;

г) компенсацiю матерiальних витрат у зв’язку з направлен&
ням на роботу в iншу мiсцевiсть;

д) виплату вихiдної допомоги працiвникам, якi втратили по&
стiйну роботу на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, у
випадках i на умовах, передбачених чинним законодавством;

е) безплатне навчання безробiтних новим професiям, пере&
пiдготовку в навчальних закладах або в системi державної служ&
би зайнятостi з виплатою стипендiї;

є) виплату безробiтним в установленому порядку допомоги
по безробiттю, матерiальної допомоги по безробiттю, матерiаль&
ної допомоги по безробiттю членам сiм’ї, якi перебувають на їх
утриманнi, та iнших видiв допомоги;

ж) включення перiоду перепiдготовки та навчання нових
професiй, участi в оплачуваних громадських роботах, одержан&
ня допомоги по безробiттю та матерiальної допомоги по безро&
бiттю до загального трудового стажу, а також до безперервного
трудового стажу;

з) надання роботи за фахом на перiод не менше трьох рокiв
молодим спецiалiстам — випускникам державних навчальних
закладiв, ранiше заявлених пiдприємствами, установами, орга&
нiзацiями.

Державнi органи забезпечують публiкацiю статистичних да&
них та iнформацiйних матерiалiв про пропозицiї та попит на ро&
бочу силу, можливостi працевлаштування, професiйної пiдго&
товки i перепiдготовки, професiйної орiєнтацiї i соцiально&тру&
дової реабiлiтацiї.

Крiм зазначеного Закону, питання зайнятостi регулюється
ще такими нормативними актами:

— конвенцiєю МОП № 2 «Про безробiття» (1919 року), № 122
«Про полiтику в галузi зайнятостi» (1964 року);

— постановою КМ України «Про хiд виконання завдань Про&
грами дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України, спрямованих на
регулювання ринку працi та зайнятостi населення» вiд 28 черв&
ня 1997 року № 643;

— постановою КМ України «Про затвердження положень
щодо застосування Закону України «Про зайнятiсть населення»
вiд 27 квiтня 1998 року № 578 та ін.
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§ 2. Поняття зайнятостi населення,
її види
Зайнятiсть — це дiяльнiсть громадян, пов’язана iз за=

доволенням особистих i суспiльних потреб, яка не суперечить
законодавству i, як правило, приносить їм дохiд у грошовiй або
iншiй формi.

Зайнятiсть населення, що проживає на територiї України, за&
безпечується державою шляхом проведення активної соцiаль&
но&економiчної полiтики, спрямованої на задоволення його по&
треб у добровiльному виборi виду дiяльностi, стимулювання
створення нових робочих мiсць i розвитку пiдприємництва.

Державна полiтика зайнятостi охоплює:
— створення державних i суспiльних структур iз зайнятостi;
— квотування та бронювання мiсць для неконкурентоспро&

можних прошаркiв населення, якi шукають роботу (молодi спе&
цiалiсти, iнвалiди тощо);

— стимулювання створення додаткових робочих мiсць (по&
датковi пiльги, дотацiї для пiдприємцiв);

— встановлення державних гарантiй для незайнятого насе&
лення (виплати, допомоги).

В Українi до зайнятого населення належать громадяни, якi
проживають на територiї держави на законних пiдставах, а саме:

— особи, якi працюють за наймом на умовах повного або не&
повного робочого дня (тижня) на пiдприємствах, в установах i
органiзацiях, незалежно вiд форми власностi, у мiжнародних та
iноземних органiзацiях в Українi i за кордоном та у фiзичних
осiб — роботодавцiв (шляхом укладення трудового договору,
контракту);

— громадяни, якi самостiйно забезпечують себе роботою,
включаючи пiдприємцiв, осiб, зайнятих iндивiдуальною трудо&
вою дiяльнiстю, творчою дiяльнiстю, члени кооперативiв, фер&
мери та члени їх сiмей, що беруть участь у виробництвi;

— обранi, призначенi або затвердженi на оплачувану поса&
ду в органах державної влади, управлiння та громадських об’єд&
наннях;

— громадяни, якi проходять службу в Збройних Силах Украї&
ни, Службi безпеки України, Прикордонних вiйськах України,
вiйськах внутрiшньої та конвойної охорони i цивiльної оборони
України, органах внутрiшнiх справ, iнших вiйськових форму&
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ваннях, створених вiдповiдно до законодавства України, альтер&
нативну (невiйськову) службу;

— особи, якi проходять професiйну пiдготовку, перепiдгото&
вку i пiдвищення квалiфiкацiї з вiдривом вiд виробництва: на&
вчаються в денних загальноосвiтнiх школах i вищих навчаль&
них закладах;

— працюючi громадяни iнших країн, якi тимчасово перебу&
вають в Українi i виконують функцiї, не пов’язанi iз забезпечен&
ням дiяльностi посольств i мiсiй;

— особи, якi тимчасово не працюють у зв’язку з вiдпусткою,
призупиненням виробництва, пов’язаним зi страйком.

Законодавством України можуть передбачатися й iншi ка&
тегорiї зайнятого населення.

Види зайнятостi:
— залежно вiд тривалостi роботи — постiйна, тимчасова, в

тому числi сезонна (наприклад, пов’язана з сезоннiстю вироб&
ництва, робота в курортних зонах); тимчасова зайнятiсть пов’я&
зана з виконанням короткочасної роботи (наприклад, участь у
передвиборнiй агiтацiї, робота у дитячих таборах вiдпочинку пiд
час вiдпустки тощо);

— залежно вiд форми власностi пiдприємства — зайнятiсть
на державних, приватних, комунальних пiдприємствах;

— залежно вiд статусу суб’єктiв:
вiд громадянства (зайнятiсть громадян України, iноземцiв,

осiб без громадянства); вiд конкурентноспроможностi (зайня=
тiсть неповнолiтнiх, жiнок, що мають малолiтнiх дiтей, iнвалi=
дiв, пенсiонерiв);

— залежно вiд способу — самозайнятiсть, зайнятiсть через
державнi чи iншi уповноваженi установи. Самостiйна зайня=
тiсть — iндивiдуальна та творча трудова дiяльнiсть (торгiвля га&
зетами, ремонт взуття, пошиття одягу, торгiвля сiльськогоспо&
дарськими продуктами, праця художникiв, письменникiв та iн.);

— за обсягом виконання обов’язкiв — повна, часткова (непов=
на). Повною є зайнятiсть, при якiй людина працює протягом
повного робочого дня i повного робочого тижня. Вiдповiдно при
частковiй (неповнiй) зайнятостi цi умови не додержуються;

— залежно вiд кiлькостi виконуваних робiт — первиннна та
вторинна. Первинною називають зайнятiсть за основним мiс&
цем роботи. Вторинною зайнятiстю називають роботу за сумiс&
ництвом;
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— залежно вiд законностi — легальна, нелегальна, нерегла=
ментована. Легальна зайнятiсть — органiзовується та оформля&
ється вiдповiдно до чинного законодавства. Нелегальна зайня&
тiсть — це та, що суперечить чинному законодавству, зокрема
трудовому. Нерегламентована — трудова дiяльнiсть, що здiйс&
нюється без укладання трудового договору i ґрунтується на вза&
ємнiй довiрi працiвника i роботодавця;

— залежно вiд категорiї працiвникiв та наявностi вакансiй —
демографiчна, або структурна зайнятiсть (наприклад, у шахтар&
ських регiонах бiльше в наявностi робочих мiсць для чоловiкiв).

§ 3. Державна служба зайнятостi,
її структура та повноваження
Для реалiзацiї державної полiтики зайнятостi населен&

ня, професiйної орiєнтацiї, пiдготовки i перепiдготовки, праце&
влаштування та соцiальної пiдтримки тимчасово не працюючих
громадян у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв Украї&
ни, створюється державна служба зайнятостi, дiяльнiсть якої
здiйснюється пiд керiвництвом Мiнiстерства працi та соцiаль&
ної полiтики України, мiсцевих державних адмiнiстрацiй та орга&
нiв мiсцевого самоврядування.

Державна служба зайнятостi — це державний орган, ство=
рений для реалiзацiї полiтики зайнятостi населення, професiй=
ної орiєнтацiї, пiдготовки i перепiдготовки, працевлаштування
та соцiальної пiдтримки тимчасово не працюючих громадян. Її
дiяльнiсть здiйснюється пiд керiвництвом Мiнiстерства працi та
соцiальної полiтики України, мiсцевих державних адмiнiстрацiй
та органiв мiсцевого самоврядування.

Державна служба зайнятостi складається з:
Державного центру зайнятостi Мiнiстерства працi та соцi&

альної полiтики України, центру зайнятостi Автономної Респуб&
лiки Крим, обласних, Київського та Севастопольського мiсь&
ких, районних, мiських i районних у мiстах центрiв зайнятостi,
центрiв органiзацiї професiйного навчання незайнятого насе&
лення i центрiв професiйної орiєнтацiї населення, iнспекцiй по
контролю за додержанням законодавства про зайнятiсть насе&
лення.

Регулювання правового становища державних службовцiв,
якi працюють у зазначених пiдроздiлах державної служби зай&
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нятостi, здiйснюється вiдповiдно до Закону України «Про дер&
жавну службу».

До складу державної служби зайнятостi входять також на&
вчальнi заклади професiйної пiдготовки незайнятого населення,
iнформацiйно&обчислювальнi центри, територiальнi та спецiалi&
зованi бюро зайнятостi, центри реабiлiтацiї населення, пiдпри&
ємства, установи i органiзацiї, пiдпорядкованi службi зайнятостi.

Послуги, пов’язанi iз забезпеченням зайнятостi населення,
надаються державною службою безкоштовно.

Дiяльнiсть державної служби зайнятостi фiнансується за ра&
хунок коштiв Державного фонду сприяння зайнятостi населен&
ня, передбачених на цi цiлi.

У складi державної служби зайнятостi створюється iнспек&
цiя, що здiйснює контроль за виконанням законодавства про зай&
нятiсть пiдприємствами, установами й органiзацiями, незалеж&
но вiд форми власностi i господарювання, фермерами та iнши&
ми роботодавцями.

Функцiї (обов’язки) державної служби зайнятостi:
— аналiзує i прогнозує попит та пропозицiю на робочу силу,

iнформує населення й державнi органи управлiння про стан рин&
ку працi;

— консультує громадян, власникiв пiдприємств, установ i
органiзацiй або уповноваженi ними органи, якi звертаються до
служби зайнятостi, про можливiсть одержання роботи i забез&
печення робочою силою, вимоги, що ставляться до професiї, та
з iнших питань, що є корисними для сприяння зайнятостi насе&
лення;

— веде облiк вiльних робочих мiсць i громадян, якi зверта&
ються з питань працевлаштування;

— здiйснює у порядку, встановленому законодавством, збiр
та опрацювання адмiнiстративних даних, якi вiдображають стан
ринку працi та становище у сферi зайнятостi населення;

— подає допомогу громадянам у доборi пiдходящої роботи i
власникам пiдприємств, установ, органiзацiй або уповноваже&
ним ними органам у доборi необхiдних працiвникiв;

— органiзує при потребi професiйну пiдготовку i перепiдго&
товку громадян у системi служби зайнятостi або направляє їх
до iнших навчальних закладiв, що ведуть пiдготовку та перепiд&
готовку працiвникiв, сприяє пiдприємствам у розвитковi та ви&
значеннi змiсту курсiв навчання й перенавчання;
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— надає послуги з працевлаштування та професiйної орiєн&
тацiї працiвникам, якi бажають змiнити професiю або мiсце ро&
боти (у зв’язку з пошуками високооплачуваної роботи, змiною
умов i режиму працi тощо), вивiльнюваним працiвникам i не&
зайнятому населенню;

— реєструє безробiтних i подає їм у межах своєї компетенцiї
допомогу, в тому числi i грошову;

— бере участь у пiдготовцi перспективних i поточних дер&
жавної i територiальних програм зайнятостi та заходiв щодо со&
цiальної захищеностi рiзних груп населення вiд безробiття.

Державна служба зайнятостi має право:
— одержувати вiд пiдприємств, установ i органiзацiй, неза&

лежно вiд форм власностi, адмiнiстративнi данi про наявнiсть
вакантних робочих мiсць, у тому числi призначених для праце&
влаштування iнвалiдiв, характер i умови працi на них, про всiх
вивiльнюваних, прийнятих i звiльнених працiвникiв та iнфор&
мацiю про передбачуванi змiни в органiзацiї виробництва i працi,
iншi заходи, що можуть призвести до вивiльнення працiвникiв;

— розробляти i вносити на розгляд мiсцевих державних адмi&
нiстрацiй, виконавчих органiв вiдповiдних рад пропозицiї про
встановлення для пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно
вiд форми власностi, квоти прийняття на роботу осiб, якi потре&
бують соцiального захисту i не здатнi на рiвних умовах конку&
рувати на ринку працi, та направляти таких громадян для їх пра&
цевлаштування;

— направляти для працевлаштування на пiдприємства, в
установи i органiзацiї всiх форм власностi за наявностi там вiль&
них робочих мiсць (вакантних посад) громадян, якi звертаються
до служби зайнятостi, вiдповiдно до рiвня їх освiти i професiй&
ної пiдготовки, а iнвалiдiв, крiм того, — вiдповiдно до рекомен&
дацiй МСЕК, наявних у них квалiфiкацiї i знань та з урахуван&
ням їх побажань;

— направляти безробiтних громадян за їх бажанням на опла&
чуванi громадськi роботи;

— укладати за дорученням пiдприємств, установ i органiза&
цiй всiх форм власностi договори з громадянами при їх пра&
цевлаштуваннi з попереднiм (у разi потреби) професiйним на&
вчанням, оплатою вартостi проїзду, добових, а також подавати
допомогу при переїздi на нове мiсце проживання та працi за ра&
хунок коштiв пiдприємств, установ i органiзацiй;
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— розпоряджатися в установленому законодавством поряд&
ку коштами Фонду загальнообов’язкового державного соцiаль&
ного страхування України на випадок безробiття;

— оплачувати вартiсть професiйної пiдготовки осiб, праце&
влаштування яких потребує здобуття нової професiї (спецiаль&
ностi), а також установлювати їм на перiод навчання матерiаль&
ної допомоги у розмiрах, передбачених законодавством Украї&
ни про зайнятiсть населення;

— в установленому законодавством порядку подавати гро&
мадянам допомогу по безробiттю та матерiальну допомогу по
безробiттю, припиняти i вiдкладати їх виплати;

— вносити пропозицiї до мiсцевих державних адмiнiстрацiй,
виконавчих органiв вiдповiдних рад про зупинення на строк до
6 мiсяцiв рiшення пiдприємств про вивiльнення працiвникiв у
разi утруднення їх наступного працевлаштування з одночасною
частковою або повною компенсацiєю витрат пiдприємств, ви&
кликаних цiєю вiдстрочкою, у порядку, визначеному законодав&
ством України;

— стягувати з пiдприємств, установ i органiзацiй, незалежно
вiд форм власностi, суми прихованих або занижених обов’язко&
вих зборiв та недоїмок до Фонду загальнообов’язкового держав&
ного соцiального страхування України на випадок безробiття;

— компенсувати до 50 вiдсоткiв витрат пiдприємствам, уста&
новам i органiзацiям на перепiдготовку працiвникiв, якi пiдля&
гають скороченню у зв’язку зi змiнами в органiзацiї виробництва
i працi, за умови їх працевлаштування.

Розмiри витрат та джерела їх фiнансування у випадках, пе&
редбачених вище, визначаються вiдповiдно до законодавства
України рiшеннями мiсцевих державних адмiнiстрацiй та орга&
нiв мiсцевого самоврядування за поданням координацiйних ко&
мiтетiв сприяння зайнятостi.

Своєю чергою, пiдприємства, установи i органiзацiї незале&
жно вiд форми власностi, їх службовi особи зобов’язанi сприяти
проведенню державної полiтики зайнятостi на основi:

— додержання законодавства про працю, а також прийня&
тих вiдповiдно до нього умов договорiв та угод;

— органiзацiї професiйної пiдготовки, перепiдготовки i пiд&
вищення квалiфiкацiї працiвникiв, а також професiйного пере&
навчання тих, хто пiдлягає вивiльненню з виробництва, у тому
числi iнвалiдiв;
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— працевлаштування осiб, якi потребують соцiального захи&
сту i не здатнi на рiвних умовах конкурувати на ринку працi в
кiлькостi, визначенiй мiсцевими державними адмiнiстрацiями,
виконавчими органами вiдповiдних рад, та iнвалiдiв у кiлькостi,
визначенiй згiдно iз Законом України «Про основи соцiальної
захищеностi iнвалiдiв в Українi»;

— iнформування працiвникiв про наявнiсть вакантних ро&
бочих мiсць (посад), у тому числi з неповним робочим часом.

Роботодавцям, що активно сприяють розв’язанню проблем
зайнятостi населення в регiонi (шляхом створення додаткових
робочих мiсць для працевлаштування чи органiзацiї оплачу&
ваних громадських робiт або використання понад встановлену
квоту працi осiб, якi потребують соцiального захисту i не здатнi
на рiвних умовах конкурувати на ринку працi, чи використання
понад встановленi нормативи робочих мiсць для працевлашту&
вання iнвалiдiв), вiдповiдно до законодавства України надають&
ся пiльги щодо податкiв та iнших платежiв до бюджету, якi част&
ково або повнiстю компенсують витрати, пов’язанi з прийнят&
тям на роботу додаткової кiлькостi працiвникiв.

Пiдприємства, установи i органiзацiї в разi вiдмови у прий&
няттi на роботу спецiалiстiв, якi були ранiше ними заявленi, вiд&
шкодовують державнiй службi зайнятостi всi витрати, пов’язанi
з працевлаштуванням, професiйною пiдготовкою, перепiдго&
товкою, виплатою допомоги по безробiттю та матерiальної до&
помоги по безробiттю. Одержанi кошти спрямовуються до Фон&
ду загальнообов’язкового державного соцiального страхування
України на випадок безробiття.

Роботодавцi незалежно вiд форми власностi реєструються у
мiсцевих центрах зайнятостi за їх мiсцезнаходженням як плат&
ники збору до Фонду загальнообов’язкового державного соцi&
ального страхування України на випадок безробiття, щомiся&
ця подають цим центрам адмiнiстративнi данi у повному обсязi
про наявнiсть вiльних робочих мiсць (вакансiй), у тому числi
призначених для працевлаштування iнвалiдiв, та про працiвни&
кiв, якi працюють неповний робочий день (тиждень), якщо це
не передбачено трудовим договором, або не працюють у зв’язку
з простоєм виробництва з не залежних вiд них причин, i в деся&
тиденний строк — про всiх прийнятих працiвникiв у порядку,
встановленому законодавством. Несвоєчасна реєстрацiя або вiд&
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мова вiд неї, порушення порядку подання адмiнiстративних да&
них тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

При вивiльненнi працiвникiв (у тому числi працюючих пен&
сiонерiв та iнвалiдiв) у зв’язку iз змiнами в органiзацiї вироб&
ництва i працi, у тому числi лiквiдацiєю, реорганiзацiєю або
перепрофiлюванням пiдприємств, установ, органiзацiй, скоро&
ченням чисельностi або штату працiвникiв, пiдприємства, уста&
нови, органiзацiї незалежно вiд форми власностi повiдомляють
про це не пiзнiш як за два мiсяцi письмово державну службу
зайнятостi, вказуючи пiдстави i строки вивiльнення, наймену&
вання професiй, спецiальностей, квалiфiкацiї, розмiр оплати пра&
цi, а в десятиденний строк пiсля вивiльнення — направляють
списки фактично вивiльнених працiвникiв, зазначаючи в них
iнвалiдiв.

У разi неподання або порушення строкiв подання цих даних
стягується штраф у розмiрi рiчної заробiтної плати за кожно&
го вивiльненого працiвника. Цi кошти зараховуються до Фон&
ду загальнообов’язкового державного соцiального страхування
України на випадок безробiття i використовуються для фiнан&
сування заходiв по працевлаштуванню та соцiального захисту
вивiльнюваних працiвникiв.

Для пiдготовки погоджених рiшень щодо здiйснення полi&
тики зайнятостi можуть створюватися координацiйнi комiтети
сприяння зайнятостi з однакової кiлькостi представникiв проф&
спiлок, органiв державного управлiння, власникiв пiдприємств
або уповноважених ними органiв, пiдприємцiв.

Порядок формування координацiйних комiтетiв i органiза&
цiя їх роботи визначаються представленими в них сторонами.

Професiйнi спiлки також беруть участь у розробленнi дер&
жавної полiтики зайнятостi, вiдповiдних законодавчих актiв
України i рiшень мiсцевих державних адмiнiстрацiй, виконав&
чих органiв вiдповiдних рад.

§ 4. Поняття працевлаштування,
його правовi форми
Працевлаштування — це система заходiв, спрямова=

них на забезпечення трудової зайнятостi населення, включаючи
сприяння в пiдшукуваннi необхiдної роботи, допомогу з перена=
вчання та влаштування на роботу, що здiйснюються, як прави=
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ло, державними органами, а також недержавними органiзацiями
на основi лiцензування.

Розрiзняють працевлаштування в широкому i вузькому ро&
зумiннi.

У широкому розумiннi — це процес будь&якого влаштуван&
ня на роботу (самостiйного, з допомогою органiв зайнятостi, пе&
реведення чи перемiщення працiвникiв, за умови їх вивiльнен&
ня на iншу роботу на тому ж пiдприємствi, в установi або орга&
нiзацiї та iн.).

У вузькому розумiннi — це дiяльнiсть компетентних держав&
них органiв щодо сприяння громадянам України у пiдшукуван&
нi необхiдної роботи та влаштуваннi на неї, включаючи i процес
професiйної пiдготовки та перенавчання.

Громадяни України мають право на працевлаштування i ви&
бiр мiсця роботи шляхом звернення до пiдприємства, установи,
органiзацiї, iндивiдуального селянського (фермерського) гос&
подарства i до iншого роботодавця або при безплатному спри&
яннi державної служби зайнятостi. Iноземцi та особи без грома&
дянства, якi прибули в Україну на певний термiн, одержують
право на трудову дiяльнiсть лише за наявностi в них дозволу на
працевлаштування, виданого державною службою зайнятостi
України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами
України. Працевлаштування в Українi iноземцiв, найнятих iн&
вестором у межах i за посадами (спецiальнiстю), визначеними
угодою про розподiл продукцiї, здiйснюється без отримання до&
зволу на працевлаштування.

У разi використання працi iноземцiв або осiб без громадян&
ства без дозволу державної служби зайнятостi України з пiд&
приємств, установ i органiзацiй, незалежно вiд форми власностi,
державна служба зайнятостi стягує штраф за кожну таку особу
у п’ятдесятикратному розмiрi неоподатковуваного мiнiмуму до&
ходiв громадян. Цi кошти спрямовуються до Фонду загально&
обов’язкового державного соцiального страхування України на
випадок безробiття. Порядок i умови укладення трудового до&
говору визначаються законодавством України про працю.

Громадяни, якi звернулися до державної служби зайнятостi
як особи, що шукають роботу, мають право на безплатну профе&
сiйну орiєнтацiю, консультацiю, пiдготовку, перепiдготовку, одер&
жання вiдповiдної iнформацiї з метою вибору виду дiяльностi,
професiї, мiсця роботи, режиму працi.
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Громадяни мають право займатися трудовою дiяльнiстю у
перiод тимчасового перебування за кордоном, якщо вона не су&
перечить чинному законодавству України i країни перебуван&
ня. Iнтереси громадян України, якi тимчасово працюють за кор&
доном, захищаються угодами, що укладаються мiж Україною та
iншими державами.

Форми працевлаштування:
— спрощена (законодавчого сприяння) — застосовується для

працевлаштування окремих категорiй громадян: працевлашту&
вання неповнолiтнiх, осiб передпенсiйного вiку та iнших некон&
курентоспроможних на ринку працi громадян;

— проста (звичайна) — працевлаштування бiльшостi гро&
мадян;

— складна (ускладнена) — працевлаштування, за якого вста&
новлюються додатковi вимоги до працiвникiв чи проводять&
ся додатковi заходи (працевлаштування на роботу з допуском
до таємних матерiалiв, на державну службу, перенавчання з
подальшим працевлаштуванням, працевлаштування iноземцiв
тощо).

Додатковi гарантiї щодо працевлаштування окремих кате&
горiй населення встановлюються чинним трудовим законодав&
ством. Для них застосовується форма законодавчого сприяння
при працевлаштуваннi.

Особливостi працевлаштування неконкурентоспроможних
громадян на ринку працi.

Держава забезпечує надання додаткових гарантiй щодо пра&
цевлаштування працездатним громадянам у працездатному вi&
цi, якi потребують соцiального захисту i не спроможнi на рiвних
умовах конкурувати на ринку працi, у тому числi:

а) жiнкам, якi мають дiтей вiком до шести рокiв;
б) одиноким матерям, якi мають дiтей вiком до чотирнадця&

ти рокiв або дiтей&iнвалiдiв;
в) молодi, яка закiнчила або припинила навчання у середнiх

загальноосвiтнiх школах, професiйно&технiчних закладах освi&
ти, звiльнилася зi строкової вiйськової або альтернативної (не&
вiйськової) служби i якiй надається перше робоче мiсце, дiтям&
сиротам, якi залишилися без пiклування батькiв, а також осо&
бам, яким виповнилося п’ятнадцять рокiв i якi за згодою одного
iз батькiв або особи, яка їх замiнює, можуть, як виняток, прий&
матися на роботу;
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г) особам передпенсiйного вiку (чоловiкам по досягненнi
58 рокiв, жiнкам — 53 рокiв);

д) особам, звiльненим пiсля вiдбуття покарання або приму&
сового лiкування;

е) iнвалiдам, якi не досягли пенсiйного вiку.
Для працевлаштування зазначених категорiй громадян мiс&

цевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних рад
за поданням центрiв зайнятостi бронюють на пiдприємствах, в
установах i органiзацiях, незалежно вiд форми власностi, з чи&
сельнiстю понад 20 чоловiк до 5 вiдсоткiв загальної кiлькостi
робочих мiсць за робiтничими професiями, у тому числi з гнуч&
кими формами зайнятостi. У разi скорочення чисельностi або
штату працiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй у розмi&
рi, що перевищує встановлену квоту, мiсцевi державнi адмiнi&
страцiї, виконавчi органи вiдповiдних рад зменшують або вза&
галi не встановлюють квоти для цих пiдприємств, установ i ор&
ганiзацiй.

У разi вiдмови у прийомi на роботу громадян iз числа кате&
горiй, зазначених вище (крiм iнвалiдiв, якi не досягли пенсiйно&
го вiку), у межах установленої бронi з пiдприємств, установ i
органiзацiй державна служба зайнятостi стягує штраф за кожну
таку вiдмову у розмiрi чотирьох мiнiмальних заробiтних плат
(ч. 4 ст. 5 Закону України «Про зайнятiсть населення»). Одер&
жанi кошти спрямовуються до Фонду загальнообов’язкового
державного соцiального страхування України на випадок без&
робiття i можуть використовуватися для фiнансування витрат
пiдприємств, установ i органiзацiй, якi створюють робочi мiсця
для цих категорiй населення понад встановлену квоту.

§ 5. Правовий статус
безробiтного
Вступ держави в ринковi вiдносини спричинив виник&

нення ринку працi з його економiчними методами регулюван&
ня. Робоча сила визнана товаром i передбачає вищi соцiальнi га&
рантiї для тих, в кого вищий рiвень квалiфiкацiї, професiйної
пiдготовки. Вiдбувається звичайна конкуренцiя робочої сили, то&
му значна частина населення з нижчою квалiфiкацiєю не може
знайти собi роботу i потрапляє на ринок працi. Це, у свою чергу,
призводить до безробiття.
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Безробiття — це наявнiсть значної кiлькостi працездатно=
го населення, яке не знаходить застосування своїй працi.

Види безробiття:
— повне — вимушене постiйне (або тривалий час) припи&

нення роботи у зв’язку зi змiною в органiзацiї виробництва i пра&
цi, в тому числi лiквiдацiї, реорганiзацiї, банкрутства або пере&
профiлювання пiдприємства, скорочення чисельностi або шта&
ту працiвникiв чи iнших не залежних вiд працiвника причин з
припиненням трудових правовiдносин та вiдсутнiстю пiдходя&
щої роботи;

— часткове — вимушене тимчасове скорочення нормальної
або встановленої законодавством України тривалостi робочого
часу, перерва в одержаннi заробiтку або скорочення його розмi&
ру через тимчасове припинення виробництва без припинення
трудових вiдносин з причин економiчного, технологiчного, струк&
турного характеру.

Безробiтними визнаються працездатнi громадяни праце&
здатного вiку, якi через вiдсутнiсть роботи не мають заробiтку
або iнших передбачених законодавством доходiв i зареєстрова&
нi у державнiй службi зайнятостi як такi, що шукають роботу,
готовi та здатнi приступити до пiдходящої роботи, а також iнва&
лiди, якi не досягли пенсiйного вiку та зареєстрованi як такi, що
шукають роботу.

У разi неможливостi надати пiдходящу роботу безробiтно&
му може бути запропоновано пройти професiйну перепiдготов&
ку або пiдвищити свою квалiфiкацiю. Не можуть бути визнанi
безробiтними громадяни:

а) вiком до 16 рокiв, за винятком тих, якi працювали й бу&
ли вивiльненi у зв’язку зi змiнами в органiзацiї виробництва
i працi, реорганiзацiєю, перепрофiлюванням i лiквiдацiєю пiд&
приємства, установи i органiзацiї або скороченням чисельностi
(штату);

б) якi вперше шукають роботу i не мають професiї, спецi&
альностi, в тому числi випускники загальноосвiтнiх шкiл, у ра&
зi вiдмови їх вiд проходження професiйної пiдготовки або вiд
оплачуваної роботи, включаючи роботу тимчасового характеру,
яка не потребує професiйної пiдготовки;

в) якi вiдмовились вiд двох пропозицiй пiдходящої роботи з
моменту реєстрацiї їх у службi зайнятостi як осiб, що шукають
роботу;
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г) якi мають право на пенсiю за вiком, в тому числi на пiль&
гових умовах, на пенсiю за вислугу рокiв або досягли встанов&
леного законом пенсiйного вiку.

Державна служба зайнятостi повинна запропонувати пра&
цiвнику роботу в тiй же чи iншiй мiсцевостi за його професiєю,
спецiальнiстю, квалiфiкацiєю, а при її вiдсутностi — здiйснює
добiр iншої роботи з урахуванням iндивiдуальних побажань i
суспiльних потреб. При необхiдностi працiвника може бути на&
правлено, за його згодою, на навчання новiй професiї (спецiаль&
ностi) з наступним наданням йому роботи.

У разi вiдсутностi пiдходящої роботи рiшення про надання
громадянам статусу безробiтних приймається державною служ&
бою зайнятостi за їх особистими заявами з восьмого дня пiсля
реєстрацiї у центрi зайнятостi за мiсцем проживання таких, що
шукають роботу. Реєстрацiя громадян провадиться при пред’яв&
леннi паспорта i трудової книжки, а в разi потреби — вiйськового
квитка, документа про освiту або документiв, якi їх замiнюють.

Порядок реєстрацiї, перереєстрацiї та ведення облiку грома&
дян, якi шукають роботу, i безробiтних державною службою зай&
нятостi визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України (Порядок
реєстрацiї, перереєстрацiї та ведення облiку громадян, якi шука&
ють роботу, i безробiтних, затверджений постановою КМ Украї&
ни вiд 14 лютого 2007 р. № 219 та iн.).

Причини росту безробiття:
— зниження виробництва, банкрутство пiдприємств (пов’я&

зане з цим вивiльнення працiвникiв i приховане безробiття);
— автоматизацiя виробництва та вивiльнення працiвникiв;
— скорочення Збройних Сил України без перепiдготовки та

адаптацiї вiйськовослужбовцiв;
— наявнiсть мiграцiї населення (повернення осiб, ранiше де&

портованих з України);
— неповна задiянiсть в працi випускникiв шкiл i вищих за&

кладiв освiти;
— ринковi вiдносини у сферi працi перебувають на стадiї

становлення (перехiд вiд планово&адмiнiстративної економiки
до ринкової).

Поняття пiдходящої роботи, правовi наслiдки вiдмови
вiд неї.

Для громадян, якi втратили роботу i заробiток (трудовий
доход), пiдходящою вважається робота, що вiдповiдає освi&
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тi, професiї, спецiальностi, квалiфiкацiї працiвника i надається
в тiй мiсцевостi, де вiн проживає. Заробiтна плата повинна вiд&
повiдати рiвню, який особа мала за попередньою роботою з ура&
хуванням її середнього розмiру, що склався в галузi вiдповiдної
областi за минулий мiсяць. При пропонуваннi пiдходящої робо&
ти враховується трудовий стаж громадянина за спецiальнiстю,
його попередня дiяльнiсть, вiк, досвiд, становище на ринку пра&
цi, тривалiсть перiоду безробiття. Для громадян, якi вперше шу&
кають роботу i не мають професiї, спецiальностi, квалiфiкацiї,
пiдходящою вважається робота, яка потребує попередньої про&
фесiйної пiдготовки або оплачувана робота (включаючи роботу
тимчасового характеру), яка не потребує професiйної пiдготов&
ки. Для громадян, якi бажають вiдновити трудову дiяльнiсть пi&
сля перерви тривалiстю понад шiсть мiсяцiв, такою є робота за
спецiальнiстю, що потребує попередньої перепiдготовки чи пiд&
вищення квалiфiкацiї, а в разi неможливостi її надання — iнша
оплачувана робота за спорiдненою професiєю (спецiальнiстю).
Для громадян, якi працювали не за професiєю (спецiальнiстю)
понад шiсть мiсяцiв, пiдходящою вважається робота, яку во&
ни виконували за останнiм мiсцем роботи, а робота за основною
професiєю (спецiальнiстю) може бути пiдходящою за умови по&
передньої перепiдготовки чи пiдвищення квалiфiкацiї з ураху&
ванням потреб ринку працi у цiй професiї (спецiальностi).

Працевлаштування iнвалiдiв здiйснюється вiдповiдно до ре&
комендацiй МСЕК, наявних у них квалiфiкацiї, знань та їх по&
бажань.

У разi неможливостi надання громадяниновi роботи за про&
фесiєю (спецiальнiстю) протягом шести мiсяцiв безробiття пiд&
ходящою вважається робота, яка потребує змiни професiї (спе&
цiальностi) з урахуванням здiбностей, здоров’я громадянина i
колишнього досвiду, доступних для нього видiв навчання та по&
треб ринку працi у цiй професiї (спецiальностi). При змiнi гро&
мадянами професiї (спецiальностi) за направленням державної
служби зайнятостi пiдходящою вважається робота як за новою,
так i за попередньою професiєю (спецiальнiстю) за останнiм мiс&
цем роботи.

За рiшенням мiсцевих державних адмiнiстрацiй i органiв мiс&
цевого самоврядування може встановлюватися транспортна до&
ступнiсть та iншi критерiї пiдходящої роботи, якi посилюють
соцiальний захист населення.
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§ 6. Правовий захист працiвникiв
при втратi роботи
Держава створює умови незайнятим громадянам у по&

новленнi їх трудової дiяльностi та забезпечує такi види компен&
сацiй:

— виплата матерiальної допомоги в перiод професiйної пiд&
готовки, перепiдготовки або пiдвищення квалiфiкацiї;

— виплата в установленому порядку допомоги по безробiттю.
Працiвникам, трудовий договiр з якими було розiрвано з

iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зi
змiнами в органiзацiї виробництва i працi, в тому числi лiквiда&
цiєю, реорганiзацiєю, перепрофiлюванням пiдприємств, установ,
органiзацiй, скороченням чисельностi або штату працiвникiв, i
вiйськовослужбовцям, звiльненим з вiйськової служби у зв’яз&
ку iз скороченням чисельностi або штату без права на пенсiю, за
умови їх реєстрацiї в службi зайнятостi протягом семи календар&
них днiв пiсля звiльнення як таких, що шукають роботу, гаран 
тується:

а) надання статусу безробiтного, якщо протягом семи ка&
лендарних днiв працiвнику не було запропоновано пiдходящої
роботи;

б) право на одержання допомоги по безробiттю у розмiрi
100 вiдсоткiв середньої заробiтної плати за останнiм мiсцем ро&
боти протягом 60 календарних днiв, 75 вiдсоткiв — протягом
90 календарних днiв i 50 вiдсоткiв — протягом наступних 210 ка&
лендарних днiв, але не бiльше середньої заробiтної плати, що
склалася в народному господарствi вiдповiдної областi за мину&
лий мiсяць, i не нижче встановленого законодавством розмiру
мiнiмальної заробiтної плати;

в) збереження на новому мiсцi роботи, на весь перiод про&
фесiйного перенавчання з вiдривом вiд виробництва, середньої
заробiтної плати за попереднiм мiсцем роботи;

Якщо вивiльнений працiвник без поважних причин своєчас&
но не зареєструвався у державнiй службi зайнятостi як такий,
що шукає роботу, вiн втрачає пiльги, передбаченi законодавст&
вом. Якщо ж працiвник вiдмовився вiд двох пропозицiй пiдхо&
дящої роботи в перiод пошуку роботи, вiн втрачає право на на&
дання статусу безробiтного строком на три мiсяцi з подальшою
перереєстрацiєю як такого, що шукає роботу. Умови виплати
допомоги по безробiттю та її розмiр встановлюються Законом

Правове регулювання зайнятостi та працевлаштування 179



України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страху&
вання на перiод безробiття» (статтi 22, 23—26). Закон, розробле&
ний вiдповiдно до Конституцiї України та Основ законодавства
України про загальнообов’язкове державне соцiальне страхуван&
ня, визначає правовi, фiнансовi та органiзацiйнi засади загаль&
нообов’язкового державного соцiального страхування на ви&
падок безробiття. Загальнообов’язкове державне соцiальне
страхування на випадок безробiття (далi — страхування на
випадок безробiття) — система прав, обов’язкiв i гарантiй, яка
передбачає матерiальне забезпечення на випадок безробiття з
не залежних вiд застрахованих осiб обставин та надання соцi&
альних послуг за рахунок коштiв Фонду загальнообов’язково&
го державного соцiального страхування України на випадок без&
робiття.

Суб’єкти страхування на випадок безробiття — застрахо&
ванi особи, а у випадках, передбачених цим Законом, також чле&
ни їх сiмей та iншi особи, страхувальники та страховик.

Застрахованi особи — найманi працiвники, а в окремих ви&
падках також iншi особи (громадяни України, iноземцi, особи
без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, якщо iн&
ше не передбачено мiжнародним договором України, згода на
обов’язковiсть якого надана Верховною Радою України), на ко&
ристь яких здiйснюється страхування на випадок безробiття.
Представниками застрахованих осiб є профспiлки або їх об’єд&
нання чи iншi уповноваженi найманими працiвниками органи
(представники). Страхувальники — роботодавцi та застрахо&
ванi особи, якi вiдповiдно до чинного законодавства сплачують
страховi внески. Страховиком є Фонд загальнообов’язкового
державного соцiального страхування України на випадок без&
робiття. Об’єктом страхування на випадок безробiття є страхо&
вий випадок, iз настанням якого у застрахованої особи (члена
її сiм’ї, iншої особи) виникає право на отримання матерiально&
го забезпечення на випадок безробiття та надання соцiальних
послуг.

Ключовими юридичними фактами для отримання гарантiй
по безробiттю є страховий випадок та втрата роботи з не залеж&
них вiд застрахованих осiб обставин.

Страховий випадок — це подiя, через яку:
— застрахованi особи втратили заробiтну плату або iншi пе&

редбаченi законодавством України доходи внаслiдок втрати ро&
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боти з не залежних вiд них обставин та зареєстрованi в установ&
леному порядку як безробiтнi, готовi та здатнi приступити до
пiдходящої роботи i дiйсно шукають роботу;

— застрахованi особи опинилися в станi часткового безробiття;
Втрата роботи з незалежних вiд застрахованих осiб об&

ставин:
— припинення трудового договору вiдповiдно до статтi 36

(пункти 1, 2, 3), статтi 38 (у разi неможливостi продовження ро&
боти, а також невиконання власником або уповноваженим ним
органом законодавства про працю, умов колективного договору
чи трудового договору), ст. 39, ст. 40 (пункти 1, 2, 5, 6) Кодексу
законiв про працю України.

Основними принципами страхування на випадок безро 
бiття є:

— надання державних гарантiй реалiзацiї застрахованими
особами своїх прав;

— обов’язковостi страхування на випадок безробiття всiх пра&
цюючих на умовах трудового договору (контракту) та на iнших
пiдставах, передбачених законодавством про працю, а також до&
бровiльностi такого страхування особами, якi забезпечують се&
бе роботою самостiйно (члени творчих спiлок, творчi працiвни&
ки, якi не є членами творчих спiлок), а також громадянами —
суб’єктами пiдприємницької дiяльностi;

— цiльового використання коштiв страхування на випадок
безробiття;

— солiдарностi та субсидування;
— обов’язковостi фiнансування Фондом загальнообов’язко&

вого державного соцiального страхування України на випадок
безробiття витрат, пов’язаних з наданням матерiального забез&
печення у випадку безробiття та соцiальних послуг в обсягах,
передбачених цим Законом;

— паритетностi в управлiннi страхуванням на випадок без&
робiття держави, представникiв застрахованих осiб та робото&
давцiв;

— диференцiацiї розмiрiв виплати допомоги по безробiттю
залежно вiд страхового стажу та тривалостi безробiття;

— надання на рiвнi не нижче за прожитковий мiнiмум, вста&
новлений законом, допомоги по безробiттю та матерiальної до&
помоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiд&
вищення квалiфiкацiї;
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— законодавчого визначення умов i порядку здiйснення стра&
хування на випадок безробiття.

Страхуванню на випадок безробiття пiдлягають особи, якi
працюють на умовах трудового договору (контракту), включа&
ючи тих, якi проходять альтернативну (невiйськову) службу, а
також тих, якi працюють неповний робочий день або неповний
робочий тиждень, та на iнших пiдставах, передбачених законо&
давством про працю.

Особа набуває статусу застрахованої особи з дня укладання
трудового договору, з цього дня починається сплата страхових
внескiв. Сплата страхових внескiв припиняється з дня розiрван&
ня трудового договору.

Взяття на облiк юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдпри&
ємцiв здiйснюється Фондом на пiдставi вiдомостей з реєстра&
цiйної картки, наданих державним реєстратором вiдповiдно до
Закону України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб та
фiзичних осiб — пiдприємцiв», не пiзнiше наступного робочого
дня з дня отримання зазначених вiдомостей робочими органа&
ми виконавчої дирекцiї Фонду, а фiзичних осiб, якi не мають
статусу пiдприємцiв та використовують найману працю, — у тиж&
невий строк пiсля укладення трудового договору (контракту) з
першим iз найманих працiвникiв.

Роботодавцi набувають статусу платника страхових внескiв
до Фонду загальнообов’язкового державного соцiального стра&
хування України на випадок безробiття:

— юридичнi особи — з дня взяття їх на облiк;
— фiзичнi особи — пiдприємцi, якi використовують найма&

ну працю, — з дня укладення трудового договору (контракту) з
найманим працiвником;

— фiзичнi особи, якi не мають статусу пiдприємцiв та вико&
ристовують найману працю, — в день укладення трудового до&
говору (контракту) з першим iз найманих працiвникiв.

Повiдомлення про взяття на облiк роботодавця як платника
страхових внескiв надсилається роботодавцю наступного робо&
чого дня з дня взяття на облiк.

Зняття з облiку роботодавця як платника страхових внескiв
здiйснюється Фондом загальнообов’язкового державного соцi&
ального страхування України на випадок безробiття на пiдставi
вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєст&
ратором, а фiзичних осiб, якi не мають статусу пiдприємцiв та
використовують найману працю, — пiсля розiрвання останньо&
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го трудового договору з найманим працiвником, пiсля прове&
дення передбачених законодавством перевiрок роботодавця,
звiрення розрахункiв з ним та проведення остаточного розра&
хунку.

Особам, якi пiдлягають страхуванню на випадок безробiття,
видається свiдоцтво про загальнообов’язкове державне соцiаль&
не страхування, яке є єдиним для всiх видiв соцiального страху&
вання.

Страхуванню на випадок безробiття не пiдлягають:
— працюючi особи, якi отримують або мають право на при&

значення пенсiї за вiком, у тому числi на пiльгових умовах, пен&
сiї за вислугу рокiв, а також особи, якi досягли встановленого
законом пенсiйного вiку;

— iноземцi та особи без громадянства, якi тимчасово працю&
ють за наймом в Українi, якщо iнше не передбачено мiжнарод&
ними договорами України, згода на обов’язковiсть яких надана
Верховною Радою України.

Право на матерiальне забезпечення на випадок безробiття
(далi — забезпечення) та соцiальнi послуги мають застрахованi
особи.

Право на забезпечення та соцiальнi послуги мають також не&
застрахованi особи — вiйськовослужбовцi Збройних Сил Украї&
ни, Державної прикордонної служби України, внутрiшнiх вiйськ,
вiйськ цивiльної оборони, iнших вiйськових формувань, утво&
рених вiдповiдно до законiв України, Служби безпеки України,
Державної спецiальної служби транспорту, органiв внутрiшнiх
справ України, звiльненi з вiйськової служби у зв’язку iз скоро&
ченням штатiв або проведенням органiзацiйних заходiв без пра&
ва на пенсiю (далi — вiйськовослужбовцi), та особи, якi вперше
шукають роботу, iншi незастрахованi особи у разi їх реєстрацiї в
установленому порядку як безробiтних.

Громадяни України, якi працюють за межами України та не
застрахованi в системi соцiального страхування на випадок без&
робiття країни, в якiй вони перебувають, мають право на забез&
печення за цим Законом за умови сплати страховику страхо&
вих внескiв, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором
України, згода на обов’язковiсть якого надана Верховною Ра&
дою України.

Особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно (члени
творчих спiлок, творчi працiвники, якi не є членами творчих спi&
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лок), фiзичнi особи — суб’єкти пiдприємницької дiяльностi, осо&
би, якi виконують роботи (послуги) згiдно з цивiльно&правови&
ми угодами, мають право на аналогiчне забезпечення за умови
сплати страховику страхових внескiв.

Види забезпечення та соцiальнi послуги безробiтним:
— допомога по безробiттю, у тому числi одноразова її випла&

та для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi;
— допомога по частковому безробiттю;
— матерiальна допомога у перiод професiйної пiдготовки, пе&

репiдготовки або пiдвищення квалiфiкацiї безробiтного;
— допомога на поховання у разi смертi безробiтного або осо&

би, яка перебувала на його утриманнi.
Видами соцiальних послуг для безробiтних є:
— професiйна пiдготовка або перепiдготовка, пiдвищення

квалiфiкацiї у навчальних закладах державної служби зайня&
тостi або на договiрнiй основi в iнших навчальних закладах, на
пiдприємствах, в установах i органiзацiях;

— профорiєнтацiя;
— пошук пiдходящої роботи та сприяння у працевлаштуван&

нi, у тому числi шляхом надання роботодавцю дотацiї для пра&
цевлаштування безробiтних, у тому числi молодi на перше ро&
боче мiсце, та фiнансування оплачуваних громадських робiт для
безробiтних у порядку (розмiрах), встановленому спецiально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi
працi та соцiальної полiтики за погодженням з центральним ор&
ганом виконавчої влади у сферi фiнансiв та правлiнням Фонду;

— iнформацiйнi та консультацiйнi послуги, пов’язанi з пра&
цевлаштуванням.

Умови та тривалiсть виплати допомоги по безробiттю.
Застрахованi особи, визнанi у встановленому порядку без&

робiтними, якi протягом 12 мiсяцiв, що передували початку без&
робiття, працювали на умовах повного або неповного робочо&
го дня (тижня) не менше 26 календарних тижнiв та сплачували
страховi внески, мають право на допомогу по безробiттю залеж&
но вiд страхового стажу.

Право на допомогу по безробiттю зберiгається у разi настан&
ня перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа
протягом мiсяця пiсля закiнчення цiєї перерви зареєструвалась
в установленому порядку в державнiй службi зайнятостi як без&
робiтна.
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Поважними причинами є:
— навчання у професiйно&технiчних та вищих навчальних

закладах, клiнiчнiй ординатурi, аспiрантурi, докторантурi з ден&
ною формою навчання;

— строкова вiйськова служба;
— здiйснення догляду непрацюючою працездатною особою

за iнвалiдом I групи або дитиною&iнвалiдом вiком до 18 рокiв, а
також за пенсiонером, який за експертним медичним виснов&
ком потребує постiйного стороннього догляду;

— iншi поважнi причини, передбаченi законодавством України.
Особи, визнанi в установленому порядку безробiтними, якi

протягом 12 мiсяцiв, що передували початку безробiття, працю&
вали менше 26 календарних тижнiв, а також особи, якi бажають
вiдновити трудову дiяльнiсть пiсля тривалої (бiльше 6 мiсяцiв)
перерви, та застрахованi особи, звiльненi з останнього мiсця ро&
боти з пiдстав, передбачених ст. 37, п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, стаття&
ми 41 i 45 Кодексу законiв про працю України, мають право на
допомогу по безробiттю без урахування страхового стажу.

Допомога по безробiттю виплачується з восьмого дня пiсля
реєстрацiї застрахованої особи в установленому порядку в дер&
жавнiй службi зайнятостi.

Загальна тривалiсть виплати допомоги по безробiттю не мо=
же перевищувати 360 календарних днiв протягом двох рокiв.

Для осiб передпенсiйного вiку (за два роки до настання пра&
ва на пенсiю) тривалiсть виплати допомоги по безробiттю не мо&
же перевищувати 720 календарних днiв.

У разi чергового визнання в установленому порядку застра&
хованої особи безробiтною у межах двох рокiв, протягом яких
виплачується допомога по безробiттю, тривалiсть її виплати вра&
ховується сумарно.

У разi змiни застрахованою особою мiсця постiйного про&
живання виплата допомоги по безробiттю продовжується пiсля
реєстрацiї її в установленому порядку як безробiтного за новим
мiсцем проживання.

Допомога по безробiттю може виплачуватися одноразово для
органiзацiї пiдприємницької дiяльностi безробiтними, якi не мо&
жуть бути працевлаштованi у зв’язку з вiдсутнiстю на ринку пра&
цi пiдходящої роботи. Ця допомога виплачується особам, яким
виповнилося 18 рокiв, за їх бажанням.

Розмiр допомоги по безробiттю застрахованим особам, зазна&
ченим у частинi першiй ст. 22 Закону України «Про загально&
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обов’язкове державне соцiальне страхування на випадок безро&
бiття», розмiр допомоги по безробiттю визначається у вiдсотках
до їх середньої заробiтної плати (доходу), визначеної вiдповiд&
но до порядку обчислення середньої заробiтної плати (дохо&
ду) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним
соцiальним страхуванням, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв
України, залежно вiд страхового стажу:

— до 2 рокiв — 50 вiдсоткiв;
— вiд 2 до 6 рокiв — 55 вiдсоткiв;
— вiд 6 до 10 рокiв — 60 вiдсоткiв;
— понад 10 рокiв — 70 вiдсоткiв.
Допомога по безробiттю виплачується також залежно вiд три&

валостi безробiття у вiдсотках до визначеного розмiру:
— першi 90 календарних днiв — 100 вiдсоткiв;
— протягом наступних 90 календарних днiв — 80 вiдсоткiв;
— у подальшому — 70 вiдсоткiв.
Допомога по безробiттю особам, зазначеним у частинi дру&

гiй ст. 22 зазначеного Закону, визначається у розмiрi прожитко&
вого мiнiмуму, встановленого законом.

Допомога по безробiттю iнвалiдам iз числа осiб, зазначених
у частинi другiй ст. 22, не призначається.

Допомога по безробiттю особам, якi звiльнилися з остан&
нього мiсця роботи за власним бажанням без поважних причин,
призначається вiдповiдно до частин першої та другої ст. 22, а її
виплата починається з 91&го календарного дня.

Одноразова виплата допомоги по безробiттю для органiзацiї
безробiтним пiдприємницької дiяльностi здiйснюється у розмiрi
допомоги по безробiттю, нарахованої вiдповiдно до цiєї статтi, у
розрахунку на рiк. Допомога по частковому безробiттю надаєть&
ся застрахованим особам у разi втрати ними частини заробiтної
плати внаслiдок вимушеного тимчасового скорочення нормаль&
ної чи встановленої на пiдприємствi вiдповiдно до законодавства
України тривалостi робочого часу та (або) перерви в отриманнi
заробiтної плати чи скороченнi її розмiрiв у зв’язку з тимчасовим
припиненням виробництва без переривання трудових вiдносин з
причин економiчного, технологiчного та структурного характеру.

Умовами надання допомоги по частковому безробiттю є:
— простiй на пiдприємствi або в цеху, дiльницi iз замкнутим

циклом виробництва (далi — цеху, дiльницi), що має невiдворот&
ний та тимчасовий характер, який триває не менше одного мi&
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сяця, не перевищує шести мiсяцiв i не залежить вiд працiвника
та роботодавця;

— простiй протягом мiсяця, що охопив не менш як 30 вiдсот&
кiв чисельностi працiвникiв пiдприємства або цеху, дiльницi, в
яких простої становлять 20 i бiльше вiдсоткiв робочого часу.

Про можливий простiй роботодавець зобов’язаний повiдом&
ляти державну службу зайнятостi.

У разi якщо простiй має сезонний характер або виникає ви&
ключно з органiзацiйно&виробничих причин, а також у разi мо&
жливостi працевлаштування працiвникiв на iнших дiльницях, у
цехах, на пiдприємствах, допомога по частковому безробiттю не
надається.

Право на допомогу по частковому безробiттю мають застра&
хованi особи, якi протягом 12 мiсяцiв, що передували мiсяцю, в
якому почався простiй, працювали не менше 26 календарних
тижнiв, сплачували страховi внески та в яких цi простої станов&
лять 20 i бiльше вiдсоткiв робочого часу.

Допомога по частковому безробiттю не надається у разi,
якщо працiвник:

— вiдмовився вiд пiдходящої роботи на цьому або iншому
пiдприємствi з повним робочим днем (тижнем);

— працює на даному пiдприємствi за сумiсництвом;
— проходить альтернативну (невiйськову) службу.
Допомога по частковому безробiттю працiвнику встановлю&

ється за кожну годину простою iз розрахунку двох третин та&
рифної ставки (окладу) встановленого працiвниковi розряду та
її розмiр не може перевищувати прожиткового мiнiмуму, вста&
новленого законом.

Допомога по частковому безробiттю надається з першого дня
простою, тривалiсть її виплати не може перевищувати 180 кален&
дарних днiв протягом року.

Виплата працiвникам допомоги по частковому безробiттю
здiйснюється пiдприємством за рахунок коштiв Фонду.

Пiдприємство не може звернутися за наступним одержан&
ням з Фонду коштiв для виплати працiвникам допомоги по част&
ковому безробiттю ранiше, нiж через рiк пiсля закiнчення тер&
мiну виплати допомоги по частковому безробiттю.

Фондом може надаватися дотацiя роботодавцям для праце&
влаштування безробiтних, у тому числi молодi на перше робоче
мiсце у розмiрi витрат на заробiтну плату прийнятих за направ&
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ленням державної служби зайнятостi осiб (але не вище за се&
реднiй рiвень у галузях нацiональної економiки вiдповiдної об&
ластi) в розрахунку на рiк.

Виплата допомоги по безробiттю припиняється у разi:
— працевлаштування безробiтного;
— поновлення безробiтного на роботi за рiшенням суду;
— вступу до навчального закладу на навчання з вiдривом вiд

виробництва;
— проходження професiйної пiдготовки, перепiдготовки або

пiдвищення квалiфiкацiї за направленням державної служби зай&
нятостi;

— призову на строкову вiйськову або альтернативну (невiй&
ськову) службу;

— набрання законної сили вироком суду про позбавлення
волi безробiтного або направлення його за рiшенням суду на при&
мусове лiкування;

— призначення чи отримання права на призначення пенсiї
за вiком, у тому числi на пiльгових умовах, пенсiї за вислугу ро&
кiв або досягнення особою встановленого законом пенсiйного
вiку;

— призначення виплати на пiдставi документiв, що мiстять
неправдивi вiдомостi;

— подання письмової заяви про бажання здiйснювати до&
гляд за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;

— подання письмової заяви про вiдмову вiд послуг держав&
ної служби зайнятостi;

— переїзду на постiйне мiсце проживання в iншу мiсцевiсть;
— закiнчення строку їх виплати;
— зняття з облiку за невiдвiдування без поважних причин

державної служби зайнятостi 30 i бiльше календарних днiв;
— смертi безробiтного.
Тривалiсть виплати допомоги по безробiттю, матерiальної

допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки або
пiдвищення квалiфiкацiї скорочується на строк до 90 календар&
них днiв у разi:

— звiльнення з останнього мiсця роботи за власним бажан&
ням без поважних причин (на 90 календарних днiв);

— звiльнення з останнього мiсця роботи з пiдстав, передба&
чених ст. 37, пунктами 3, 4, 7, 8 ст. 40, статтями 41 i 45 Кодексу
законiв про працю України (на 90 календарних днiв);
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— вiдмови безробiтного вiд двох пропозицiй пiдходящої ро&
боти або професiйної пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення
квалiфiкацiї;

— приховування вiдомостей про працевлаштування на тим&
часову роботу в перiод одержання допомоги по безробiттю;

— порушення умов i строку реєстрацiї та перереєстрацiї як
безробiтного, а також недотримання рекомендацiй щодо спри&
яння працевлаштуванню;

— перереєстрацiї безробiтного, який був знятий з облiку за
невiдвiдування державної служби зайнятостi бiльше 30 кален&
дарних днiв без поважних причин та не сприяв своєму праце&
влаштуванню;

— вiдмови вiд роботи за спецiальнiстю, професiєю, набутою
пiсля професiйної пiдготовки, перепiдготовки або пiдвищення
квалiфiкацiї за направленням державної служби зайнятостi;

— припинення без поважних причин професiйної пiдготов&
ки, перепiдготовки або пiдвищення квалiфiкацiї за направлен&
ням державної служби.

На працiвникiв, якi звiльняються з пiдприємств (установ, ор&
ганiзацiй) незалежно вiд форми власностi у зв’язку з вiдселен&
ням або самостiйним переселенням з територiї радiоактивного
забруднення i зареєструвалися у мiсячний строк пiсля звiльнен&
ня в державнiй службi зайнятостi як такi, що шукають роботу,
поширюється дiя п. 1 ст. 26 Закону України «Про зайнятiсть на&
селення». Цi гарантiї поширюються також на осiб, що втратили
роботу внаслiдок нещасного випадку на виробництвi або настан&
ня професiйного захворювання, в результатi чого потребують про&
фесiйної пiдготовки, перепiдготовки чи пiдвищення квалiфiкацiї.

Для пiдприємств, установ та органiзацiй, що забезпечують пе&
ренавчання вивiльнених працiвникiв у зв’язку iз змiнами в орга&
нiзацiї виробництва та працi, при обчисленнi податку з прибутку
сума балансового прибутку зменшується на розмiр витрат, пов’я&
заних з органiзацiєю професiйної пiдготовки таких працiвникiв.

Якщо протягом двох рокiв, якi передують вивiльненню, пра&
цiвник не мав можливостi пiдвищити свою квалiфiкацiю чи одер&
жати сумiжну професiю за попереднiм мiсцем роботи, i якщо
при працевлаштуваннi йому необхiдно пiдвищити квалiфiка&
цiю або пройти професiйну перепiдготовку, то витрати на цi за&
ходи проводяться за рахунок пiдприємства, установи, органiза&
цiї, з яких вивiльнено працiвника.
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У разi необхiдностi державна служба зайнятостi може ком&
пенсувати пiдприємствам, установам та органiзацiям до 50 вiд&
соткiв витрат на органiзацiю навчання прийнятих на роботу гро&
мадян, вивiльнених з iнших пiдприємств, установ, органiзацiй
iз зазначених пiдстав.

Питання
для самоконтролю

1. Назвiть правову основу зайнятостi населення та працевлаш&
тування.

2. Визначте, що таке зайнятiсть населення.
3. Назвiть види зайнятостi та наведiть приклади.
4. Назвiть повноваження державної служби зайнятостi.
5. Назвiть складовi елементи структури служби зайнятостi.
6. Що таке безробiття?
7. Якi причини росту безробiття?
8. Який порядок набуття правового статусу безробiтного?
9. Що таке пiдходяща робота за законодавством України?

10. За яких умов особа втрачає статус безробiтного?
11. Якi особливостi працевлаштування неконкурентоспромож&

них на ринку працi громадян?
12. Що таке працевлаштування, пояснiть його сутнiсть.
13. Якi є правовi форми працевлаштування? Пояснiть на при&

кладах.
14. Назвiть види компенсацiй та гарантiй при втратi роботи.
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ÒÅÑÒÎÂI ÇÀÂÄÀÍÍß
çà ìîäóëåì 2

Колективнi договори та угоди

1. Колективний договiр укладається iндивiдуально мiж окре&
мими працiвниками та власником чи уповноваженим ним
органом:
а) так, завжди;
б) лише у виключних випадках;
в) нi, нiколи;
г) так, за згодою сторiн.

2. Колективний договiр може укладатися в уснiй формi:
а) так, завжди;
б) нi, нiколи;
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в) лише у виключних випадках;
г) iнколи, за згодою сторiн.

3. Чи завжди продовжує свою дiю колективний договiр при змi&
нi власника, якщо його строк ще не закiнчився, а подальшi
переговори сторiн щодо укладення нового не починаються?
а) нi, зупиняє дiю;
б) так, але не бiльше 6 мiсяцiв;
в) так, але не бiльше 9 мiсяцiв;
г) так, але не бiльше 1 року.

4. Колективний договiр укладається на всiх пiдприємствах не&
залежно вiд форми власностi:
а) так, на всiх пiдприємствах;
б) так, окрiм приватних фiрм;
в) нi, тiльки на державних;
г) на розсуд роботодавця.

5. Чи можуть профспiлки проводити у встановленому поряд&
ку збори, мiтинги, пiкетування, демонстрацiї для пiдтриман&
ня своїх вимог пiд час розробки, укладання чи змiни умов
колективного договору?
а) нi, не мають права;
б) так, завжди;
в) так, але тiльки у випадках передбачених законом;
г) якщо порушують їх права, то в будь&який час, без нiякого

погодження.

6. Колективний договiр поширюється на всiх працiвникiв пiд&
приємства незалежно вiд того, є вони членами профспiлок
чи нi:
а) так, на всiх;
б) лише на тих, хто брав участь в його розробленнi та затвер&

дженнi;
в) лише на членiв профспiлки;
г) так, якщо це зазначено в договорi.

7. Колективнi договори пiдлягають обов’язковiй реєстрацiї в
мiсцевих органах виконавчої влади:
а) нi, на розсуд сторiн;
б) так, обов’язково в мiсцевих органах виконавчої влади;
в) нi, реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї;
г) договори не реєструються, головне, щоб були пiдписи сторiн;
д) реєструються на пiдприємствi (в канцелярiї).
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8. Колективна угода та колективний договiр спiввiдносяться
таким чином:
а) це тотожнi (рiвнозначнi) поняття;
б) поняття «колективнi договори» вужче, нiж поняття «угоди»;
в) поняття «колективнi договори» ширше нiж поняття «угоди»;
г) колективнi угоди встановлюють загальнi принципи соцiаль&

ного партнерства; а колективнi договори — конкретнi захо&
ди соцiального захисту працiвникiв;

д) колективнi договори встановлюють загальнi принципи соцi&
ального партнерства, а колективнi угоди — конкретнi заходи
соцiального захисту працiвникiв.

9. Назвiть правильне твердження:
а) колективнi угоди встановлюють загальнi принципи соцiаль&

ного партнерства, а колективнi договори — конкретнi захо&
ди соцiального захисту працiвникiв;

б) колективнi договори встановлюють загальнi принципи соцi&
ального партнерства, а колективнi угоди — конкретнi заходи
соцiального захисту працiвникiв;

в) колективнi угоди та колективнi договори за змiстом iдентичнi.

10. Колективнi договори укладаються:
а) лише на державних пiдприємствах;
б) лише на приватних пiдприємствах;
в) на всiх пiдприємствах незалежно вiд форми власностi;
г) на всiх пiдприємствах незалежно вiд форми власностi (крiм

приватних фiрм).

11. Колективнi договори можуть укладатися:
а) лише на 1 рiк;
б) лише на 5 рокiв;
в) на пiвроку;
г) на будь&який термiн.

12. Колективнi угоди подiляються на:
а) генеральну i конструктивну;
б) генеральну, мiжгалузеву, галузеву;
в) державну, галузеву, вiдомчу.

13. Колективнi договори укладаються у формi:
а) письмовiй;
б) уснiй;
в) нотарiально посвiдченiй;
г) у всiх зазначених вище.
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14. Сторонами колективного договору можуть бути:
а) роботодавець (або його уповноважений) i представники тру&

дового колективу;
б) об’єднання роботодавцiв i центральнi профспiлки;
в) об’єднання роботодавцiв i представники трудового колективу;
г) роботодавець (або його уповноважений) i голова профспiлки.

15. Юридична вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про
колективнi договори передбачена у:
а) Кодексi законiв про працю України;
б) Конституцiї України;
в) Законi України «Про колективнi договори та угоди»;
г) Бюджетному кодексi;
д) Кримiнальному кодексi України.

16. Особи, виннi в порушеннi законодавства про колективнi до&
говори:
а) несуть кримiнальну вiдповiдальнiсть;
б) пiдлягають штрафу;
в) пiдлягають матерiальнiй вiдповiдальностi.

17. Умови норм колективного договору обов’язковi:
а) для роботодавця;
б) для працiвника;
в) для обох сторiн колективного договору;
г) для осiб, якi пiдписали договiр.

18. До етапiв укладення колективного договору вiдносяться:
а) розроблення проекту колективного договору;
б) звернення до вищого керiвництва у випадку розбiжностей;
в) внесення змiн i доповнень у договiр;
г) затвердження договору на загальних зборах;
д) усi перерахованi випадки.

19. Сторони колективного договору несуть вiдповiдальнiсть:
а) за ненадання iнформацiї для ведення переговорiв та здiйс&

нення контролю;
б) за порушення умов колективного договору;
в) за ухилення вiд участi у переговорах;
г) в усiх перерахованих випадках.

20. Строки ведення переговорiв встановлюються:
а) попереднiм колективним договором;
б) угодою сторiн;
в) чинним законодавством.
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21. При вiдхиленнi проекту колективного договору примирна
комiсiя складає:
а) мирний договiр;
б) протокол розбiжностей;
в) акт примирення;
г) усi перерахованi документи в порядку черговостi.

22. Контроль за виконанням колективного договору здiйсню&
ється:
а) профспiлковими органами;
б) роботодавцем або його уповноваженим;
в) сторонами колективного договору;
г) радами трудового колективу;
д) вищестоящими органами.

23. До додаткiв колективного договору вiдносять:
а) права сторiн;
б) обов’язки сторiн;
в) кошторис;
г) права та обов’язки сторiн.

24. Колективнi угоди реєструються:
а) на пiдприємствах;
б) у мiнiстерствi працi та соцiальної полiтики;
в) у мiсцевих органах виконавчої влади;
г) у вищiй iнстанцiї.

25. Колективнi договори реєструються:
а) на пiдприємствах;
б) у мiнiстерствi працi та соцiальної полiтики;
в) у мiсцевих органах виконавчої влади;
г) у вищiй iнстанцiї.

26. Умови колективного договору поширюються:
а) на всiх працiвникiв пiдприємства незалежно вiд того, чи є

вони членами профспiлок чи нi;
б) тiльки на працiвникiв членiв профспiлок;
в) тiльки на робiтникiв даного пiдприємства.

27. Колективний договiр затверджують:
а) на загальних зборах або конференцiї всього колективу;
б) на засiданнi ради трудового колективу;
в) на засiданнi роботодавця та представникiв профспiлок;
г) роботодавець та голова первинної профспiлкової органiзацiї

пiдписують самостiйно.
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28. У разi недосягнення згоди мiж сторонами колективного до&
говору законодавством допускається:
а) оголошення локауту;
б) проведення страйкiв;
в) невихiд працiвникiв на роботу.

29. Змiни до колективного договору можуть бути внесенi:
а) роботодавцем за згодою профспiлок;
б) представниками трудового колективу за згодою з роботодав&

цем;
в) тiльки на загальних зборах або конференцiях колективу;
г) можуть бути всi випадки.

Зайнятiсть населення
та працевлаштування

1. Державна служба зайнятостi складається:
а) з обласних i районних центрiв;
б) центрiв професiйної орiєнтацiї;
в) державного центру зайнятостi;
г) усiх названих структур.

2. До зайнятого населення належать:
а) усi громадяни, якi працюють за наймом;
б) приватнi пiдприємцi;
в) особи, якi навчаються в навчальних закладах (денна форма);
г) вiйськовослужбовцi;
д) усi перерахованi категорiї осiб.

3. Дiяльнiсть державної служби зайнятостi ґрунтується на
принципах:
а) рiвностi всiх громадян у виборi роботи;
б) взаємодопомоги та соцiальних гарантiй;
в) мiжнародної координацiї.

4. Допомога по безробiттю у розмiрi повної заробiтної плати
(100%) виплачується протягом:
а) 30 календарних днiв;
б) 90 календарних днiв;
в) 180 календарних днiв;
г) одного року.

5. Право громадян на зайнятiсть охоплює:
а) право на професiйну пiдготовку та працевлаштування;
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б) право на отримання iншої спецiальностi, якої потребує ри&
нок;

в) право на безкоштовне сприяння службi зайнятостi в праце&
влаштуваннi;

г) право вибирати будь&яку посаду на будь&якому пiдприємст&
вi (за винятком держслужби);

д) у всiх перелiчених випадках.

6. Фонд загальнообов’язкового державного соцiального стра&
хування України на випадок безробiття формується за ра&
хунок:
а) тiльки коштiв Державного бюджету;
б) благодiйних внескiв;
в) добровiльних внескiв громадян;
г) обов’язкових внескiв пiдприємств усiх форм власностi;
д) у всiх перерахованих випадках.

7. Допомога по безробiттю не виплачується у випадку:
а) приховування вiдомостей про тимчасову роботу;
б) звiльнення за власним бажанням;
в) вiдмови вiд двох пропозицiй пiдходящої роботи;
г) у всiх зазначених випадках.

8. Пiсля звiльнення у зв’язку зі скороченням штату працiвник
повинен звернутися в службу зайнятостi протягом:
а) семи днiв;
б) десяти днiв;
в) двох тижнiв;
г) одного мiсяця;
д) трьох мiсяцiв.

9. Особа визнається безробiтною, якщо їй не було надано ро&
боту протягом:
а) одного мiсяця з моменту звернення в службу зайнятостi;
б) десяти днiв з моменту звернення в службу зайнятостi;
в) двох тижнiв з моменту звернення в службу зайнятостi;
г) одного мiсяця з моменту звернення в службу зайнятостi;
д) трьох мiсяцiв з моменту звернення в службу зайнятостi.

10. Допомога по безробiттю виплачуються у випадку:
а) визнання особи безробiтною;
б) вiдсутностi в особи коштiв для проживання;
в) самостiйного працевлаштування працiвника;
г) звiльнення у зв’язку з реорганiзацiєю.
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11. Законодавство про зайнятiсть населення в Українi поши&
рюється:
а) на всiх громадян, що постiйно проживають в Українi;
б) лише на громадян України;
в) на iноземних громадян;
г) у всiх передбачених випадках.

12. Допомога по безробiттю виплачується:
а) один раз протягом мiсяця;
б) два рази протягом мiсяця;
в) один раз на тиждень;
г) на вимогу безробiтного.

13. Реєстрацiя громадян, якi шукають роботу здiйснюється:
а) вiддiлами кадрiв та власниками пiдприємств;
б) державною службою зайнятостi за мiсцем проживання пра&

цiвникiв;
в) мiсцевими районними адмiнiстрацiями;
г) профспiлками;
д) усiма зазначеними органами.

14. Поняття «пiдходяща робота» охоплює:
а) надання роботи вiдповiдно до освiти, професiї, спецiальнос&

тi в тiй же мiсцевостi;
б) надання роботи вiдповiдно до професiї, спецiальностi, ква&

лiфiкацiї в тiй же мiсцевостi;
в) надання роботи вiдповiдно до професiї, спецiальностi, ква&

лiфiкацiї в будь&якiй мiсцевостi, з оплатою працi адекватної
виплатам за попереднiм мiсцем роботи;

г) попередню пiдготовку та змiну професiї.

15. Пiсля реєстрацiї в службi зайнятостi особа набуває статусу
безробiтного (якщо не надали роботу) з:
а) 15 дня;
б) 21 дня;
в) першого числа наступного мiсяця;
г) 8 дня;
д) 11 дня.

Тестовi завдання 199



ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ÌÎÄÓËÜ 3

Ðîçäië IX

ÒÐÓÄÎÂÈÉ
ÄÎÃÎÂIÐ

§ 1. Поняття, сторони та змiст
трудового договору
Статтею 43 Конституцiї України кожному передбаче&

но право на працю, що включає можливiсть заробляти собi на
життя працею, яку вiн вiльно обирає або на яку погоджуєть&
ся. Безпосередньо це конституцiйне право реалiзується шляхом
укладення трудових договорiв та контрактiв. Трудовий договiр
є основною, переважною пiдставою виникнення трудових пра&
вовiдносин. Навiть тодi, коли застосовуються iншi пiдстави ви&
никнення трудових правовiдносин (адмiнiстративний акт при&
значення на посаду, результати виборiв, конкурсне замiщення
посад чи здiйснюється призначення на роботу пiсля закiнчення
навчальних закладiв), трудовi вiдносини оформляють укладен&
ням трудового договору чи контракту, конкретний змiст яких
встановлюється вiльним волевиявленням i угодою мiж сторо&
нами.

Трудовий договiр — це угода мiж працiвником i власником
пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним орга=
ном чи фiзичною особою=роботодавцем, за якою працiвник зобов’я=
зується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдпорядку=
ванням внутрiшньому трудовому розпорядку, а роботодавець —
виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови
працi, необхiднi для виконання роботи, передбаченi законодав=
ством про працю, колективним договором i угодою сторiн.

Працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продук&
тивної i творчої працi шляхом укладення трудового договору на



одному або одночасно на декiлькох пiдприємствах, в установах,
органiзацiях. Працiвником може бути лише фiзична особа (див.
§ 2 Роздiл V). Роботодавцем як сторона трудового договору мо&
же виступати як фiзична, так i юридична особа (власник або
уповноважений (§ 3 Роздiл V). Не можна ставити знак рiвностi
мiж суб’єктами трудового права та сторонами трудового дого&
вору. Вони спiввiдносяться як цiле та частина.

Змiст трудового договору — це сукупнiсть визначених за=
конодавством i сторонами умов, якi встановлюють взаємнi пра=
ва й обов’язки сторiн.

Цi умови подiляють на двi групи:
— тi, що встановлюються законодавством про працю, похiд&

нi i змiнi сторонами не пiдлягають, (наприклад, порядок i ви&
ди дисциплiнарної вiдповiдальностi та дисциплiнарних стяг&
нень, розмiр мiнiмальної зарплати, законодавчий мiнiмум три&
валостi вiдпустки, строки позовної давностi в трудовому правi
тощо);

— тi, що визначаються угодою сторiн, безпосереднi (обов’яз&
ковi та додатковi).

Умови другої групи в основному i складають змiст трудово&
го договору.

Обов’язковi (необхiднi) умови трудового договору (без яких
трудовий договiр не може бути укладений) — це взаємне воле&
виявлення сторiн про прийняття на роботу, мiсце роботи, строк
дiї договору, оплату працi, визначення посади трудової функцiї
працiвника, встановлення моменту початку виконання робо&
ти та iн.

Трудова функцiя — робота, яку виконуватиме працiвник, ко&
ло його повноважень i обов’язкiв. Трудова функцiя службовцiв
визначається найменуванням посад, якi передбаченi структурою
i штатним розкладом державного органу чи пiдприємства, уста&
нови, органiзацiї.

Посада характеризується певним колом службових обов’яз&
кiв, повноважень i вiдповiдальнiстю, що настає в разi невико&
нання обов’язкiв. У найменуваннi посади дiстає своє вiдобра&
ження подiл працi, що склався у певнiй галузi, на пiдприємствi
чи в установi. Трудовi обов’язки службовцiв конкретизуються
в посадових iнструкцiях, що розробляються та затверджуються
на пiдприємствах за погодженням з профспiлковим органом на
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основi галузевих посадових iнструкцiй i положень про вiддiли i
служби пiдприємства, галузевих квалiфiкацiйних характеристик,
положень про окремi категорiї працiвникiв.

Професiя є широкою сферою трудової дiяльностi, що вiдо&
бражає галузевий або родовий подiл працi, в якiй працiвник мо&
же застосовувати свої трудовi здiбностi вiдповiдно до наявних у
нього знань, навичок i вмiнь.

Виконання роботи з певної професiї вимагає спецiалiзацiї,
професiйних навичок або знань за визначеним профiлем (на&
приклад, вчитель, лiкар, будiвельник). Тому виконувана робота
однiєї професiї може мати рiзнi спецiальностi.

Спецiальнiсть є частиною трудової дiяльностi в межах пев&
ної професiї, що найбiльш глибоко та всебiчно опанована пра&
цiвником. Спецiальнiсть є основною ознакою, що характеризує
трудову функцiю працiвника, оскiльки вона мiстить спецiалiза&
цiю працюючих за професiями iз специфiкою роботи в умовах
певного виду дiяльностi (наприклад, учитель iсторiї, лiкар&хi&
рург, будiвельник&монтажник).

Необхiдно враховувати також квалiфiкацiю працiвника. Ква=
лiфiкацiя — це рiвень теоретичних i практичних знань, умiнь i
навичок за вiдповiдною професiєю та спецiальнiстю, який вiд&
повiдає тарифному розряду, класу, категорiї, науковому ступе&
ню тощо (наприклад, слюсар&сантехнiк III розряду, вчитель iсто&
рiї 1 категорiї, доцент — кандидат наук та iн.). Квалiфiкацiйний
розряд дозволяє власнику або уповноваженому ним органу до&
ручати працiвниковi роботу вiдповiдної складностi. Водночас
присвоєний працiвниковi розряд, клас або категорiя визначає
обсяг деяких iстотних прав працiвника щодо оплати працi згiд&
но з тарифної сiткою. Коло трудових обов’язкiв працiвника та
їх квалiфiкацiйнi характеристики мiстяться в тарифно&квалiфi&
кацiйних довiдниках i в iнших нормативних актах. Конкретний
змiст, обсяг i порядок виконання робiт на певному робочому мiс&
цi встановлюються на пiдприємствi технологiчними картками,
робочими iнструкцiями та iншими нормативними актами, в то&
му числi локальними.

До важливих умов вiдноситься мiсце роботи — це певне пiд&
приємство, установа, органiзацiя (органи, фiлiя), розташованi у
певнiй мiсцевостi, на яких працiвник виконує свої функцiона&
льнi обов’язки вiдповiдно до трудового договору або контракту.
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Обов’язково зазначаються також строк дiї договору та початок
роботи. Строк дiї договору — це певна тривалiсть (термiн), на
який вiн укладається (певний часовий перiод або до певного
юридичного факту). Початок роботи — дата, вiдлiковий строк,
з якого працiвник повинен приступити до виконання своїх тру&
дових обов’язкiв (обов’язково зазначається в договорi та наказi
про прийняття на роботу). Цi та iншi умови трудового договору
розглядатимуться детальнiше в подальшому.

Додатковi умови є факультативними, тобто їх вiдсутнiсть не
свiдчить про неповний змiст чи недiйснiсть трудового договору.
Але коли сторони побажали цi умови встановити i включили їх
до трудового договору, вони стають обов’язковими до виконан&
ня за умови, що тi не суперечать чинному законодавству. Неви&
конання додаткових умов може призвести до трудового спору й
захисту прав сторiн трудового договору з боку держави. До до&
даткових слiд вiднести, наприклад умову про надання житла,
забезпечення дитини працiвника мiсцем у дошкiльному закла&
дi, що є на пiдприємствi, встановлення випробувального строку
при прийомi на роботу тощо.

Додатковi умови бувають двох видiв:
— зазначенi в трудовому законодавствi (наприклад, випро&

бувальний строк, дозвiл на сумiщення професiй (посад) та iн.);
— не зазначенi в трудовому законодавствi, які не порушують

його (статтi 9, 91 КЗпП України) (наприклад, надання пiльго&
вих путiвок для працiвникiв, безкоштовних обiдiв, службового
автомобiля та iн.).

Додатковi умови, пiсля пiдписання договору, набувають обо&
в’язкового характеру та не можуть бути змiненi в односторон&
ньому порядку.

До умов трудового договору, в останнiй час, вiдносять не роз&
голошення комерцiйної таємницi, секретiв технологiй виробниц&
тва, фiнансової дiяльностi пiдприємств та iн.

Трудовий договiр про виконання роботи за певною посадою
чи спецiальнiстю слiд вiдрiзняти вiд цивiльно&правових догово&
рiв (угод) з виконання певних трудових завдань (наприклад,
договiр пiдряду, доручення тощо).

Розмежування цих понять має важливе практичне значення
щодо встановлення рiзних правових гарантiй для сторiн i юри&
дичних наслiдкiв, що наступають. Суттєвi вiдмiнностi мiж ними
наведенi у табл. 1.
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Таблиця 1
Вiдмiннiсть трудових договорiв вiд цивiльноEправових угод

(Порiвняльна таблиця ознак
трудових договорiв i цивiльно правових угод)

Трудовi договори ЦивiльноEправовi угоди

Вiдносини регулюються

— нормами трудового права; — нормами цивiльного права;

Предмет угоди

— трудова функцiя працiвника (про&
цес працi, оснований на трудовому
договорi);

— конкретна робота, що має
точну кiлькiсну та якiсну ви&
значенiсть (результат вико&
нання робiт);

Пiдстава дiйсностi

— укладення трудового договору,
контракту; попереднiми дiями можуть
бути: конкурс, адмiнiстративний акт
призначення на посаду тощо;

— укладення угоди;

Оформлення

— зарахування: пiдписання договору
оформляється наказом;

— пiсля укладення угоди, на&
каз не видається;

Виконання роботи

— робота виконується особисто; — виконання роботи можна
передоручати iншiй особi;

Режим роботи

— працiвник пiдпорядковується вну&
трiшньому трудовому розпорядку пiд&
приємства, установи, органiзацiї;

— працiвник органiзовує ро&
боту на свiй розсуд щодо ре&
жиму;

Строки договору (угоди)

— договiр може бути строковий
i безстроковий;

— угода завжди строкова
(як правило, на час виконан&
ня певних робiт);

Контроль роботи

— роботодавець зобов’язаний контро&
лювати роботу працiвника;

— контроль роботи провадить&
ся тiльки у випадках, передба&
чених в угодi;
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Продовження табл. 1

Трудовi договори ЦивiльноEправовi угоди

Грошовий еквiвалент працi

— заробiтна плата виплачується
кожних пiвмiсяця&мiсяць (вiдпо&
вiдно до норм та систем оплати
працi);

— грошова винагорода випла&
чується, як правило, пiсля ви&
конання всiєї роботи (сума за
домовленiстю, iнодi аванс);

Ризик

— ризик негативних наслiдкiв робо&
ти без вини працiвника лягає на ро&
ботодавця;

— робота виконується на ри&
зик працiвника&виконавця;

Мiнiмальнi соцiальнi гарантiї

— працiвникам встановлюються зако&
ном (вiдпустки, оплата працi, у тому
числi при вiдхиленнях вiд нормаль&
них умов працi тощо);

— мiнiмальнi соцiальнi гаран&
тiї працiвникам законом не пе&
редбаченi;

— передбачено обов’язкове державне
соцiальне страхування;

— обов’язкового державного
соцiального страхування не пе&
редбачено;

Час виконання робiт

— зараховується до трудового (стра&
хового) стажу, що згодом дає право
на отримання пенсiї (записується в
трудову книжку);

— до трудового стажу не зара&
ховується (при несплатi стра&
хових внескiв) (в трудову
книжку не записується);

Сторона угоди

— як сторона угоди працiвником мо&
же бути тiльки фiзична особа;

— як сторона угоди виконав&
цем може бути i фiзична i юри&
дична особа;

Може бути повноважним суб’єктом права

— фiзична особа за загальним
правилом з 16 рокiв (як виняток,
з 14—15 рокiв);

— фiзична особа з 18 рокiв
(як виняток ранiше — у разi
взяття шлюбу та iн.);

Нормування працi

— встановлюються норми працi; — норми працi не встановлю&
ються;
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Закінчення табл. 1

Трудовi договори ЦивiльноEправовi угоди

Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть

— працiвник може притягатися до
дисциплiнарної вiдповiдальностi;

— на виконавця норми про дис&
циплiну працi не поширюються;

Матерiальна вiдповiдальнiсть наступає

— як правило, обмежена — за пряму
дiйсну шкоду (повна та пiдвищена в
окремих випадках);

— завжди повна — за пряму
дiйсну шкоду та недоотрима&
нi доходи чи упущену вигоду;

Пiдстави припинення або розiрвання договору

— чiтко визначенi законодавством
(за винятком контракту).

— визначаються в угодi.

§ 2. Форма
трудового договору
Форма трудового договору — це зовнiшнє вираження,

оформлення i документальне фiксування змiсту трудового договору.
Види форм трудового договору: усна i письмова. Закон (п. 3

ст. 21 КЗпП України) передбачає також контракт як особливу
форму трудового договору, хоча за змiстом — це вид договору
про працю.

Трудовий договiр укладається, як правило, у письмовiй фор&
мi. Письмова форма застосовується в бiльшостi країн свiту. В нiй
передбачається детальне викладення прав i обов’язкiв сторiн
стосовно забезпечення умов договору. Письмовий договiр укла&
дається у двох примiрниках, пiдписується сторонами i завiря&
ється печаткою пiдприємства. Додержання письмової форми за
законодавством України є обов’язковим у таких випадках:

— при органiзованому наборi працiвникiв;
— при укладеннi трудового договору про роботу в районах з

особливими природними географiчними та геологiчними умо&
вами й умовами пiдвищеного ризику для здоров’я;

— при укладеннi контракту;
— у випадках, коли працiвник наполягає на укладеннi тру&

дового договору у письмовiй формi;
— при укладеннi трудового договору з неповнолiтнiм (ст. 187

КЗпП України);

206 Модуль 3. Роздiл IX



— при укладеннi трудового договору з фiзичною особою&ро&
ботодавцем;

— в iнших випадках, передбачених законодавством України
(з надомниками, сезонними працiвниками, коли робота пов’я&
зана з допуском до державної таємницi тощо).

У статтi 24 КЗпП України передбачається i усна форма тру&
дового договору. Трудовий договiр вважається укладеним i то&
дi, коли наказ чи розпорядження не були виданi, але працiвник
фактично був допущений керiвником чи уповноваженою на це
особою до роботи.

§ 3. Загальний порядок укладення
трудового договору
Для збереження правових гарантiй для сторiн велике

значення має правильне укладення та оформлення трудового
договору.

Порядок укладення трудового договору — це встановлена
чинним законодавством процедура пiдписання та оформлення
трудового договору. Порядок укладення трудового договору i пе&
релiк необхiдних при цьому документiв залежить вiд:

— категорiї працiвникiв, якi приймаються (квалiфiкована,
неквалiфiкована робота);

— умов працi (важкi, шкiдливi тощо);
— допуску до державної таємницi;
— пiдстав виникнення правовiдносин (результати виборiв

(депутатський мандат), перемоги в конкурсi тощо).
Власник має право запроваджувати обмеження щодо спiль 

ної роботи на одному i тому ж пiдприємствi, в установi, орга&
нiзацiї осiб, якi є близькими родичами чи свояками (подруж&
жя, брати, сестри, дiти, а також батьки, брати, сестри i дiти по&
дружжя), якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язкiв вони
безпосередньо пiдпорядкованi або пiдконтрольнi один одному
(ст. 251 КЗпП).

До початку роботи за укладеним трудовим договором влас&
ник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

1) роз’яснити працiвниковi його права i обов’язки та проiн&
формувати пiд розписку про умови працi, наявнiсть на робочо&
му мiсцi, де вiн буде працювати, небезпечних i шкiдливих ви&
робничих факторiв, якi ще не усунуто, та можливi наслiдки їх
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впливу на здоров’я, його права на пiльги i компенсацiї за роботу
в таких умовах вiдповiдно до чинного законодавства i колектив&
ного договору;

2) ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього тру&
дового розпорядку та колективним договором;

3) визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його
необхiдними для роботи засобами;

4) проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, вироб&
ничої санiтарiї, гiгiєни працi i протипожежної охорони (ст. 29
КЗпП).

При укладеннi трудового договору громадянин зобов’яза&
ний подати трудову книжку, паспорт або iнший документ, що
посвiдчує особу, а у випадках, передбачених законодавством, до&
кумент про освiту (спецiальнiсть, квалiфiкацiю), документ про
спецiальнi права (посвiдчення водiя, машинiста) про стан здо&
ров’я, довiдку з номером iдентифiкацiйного коду (iдентифiка&
цiйний номер ДРФО) та iншi документи (наприклад, для iно&
земних громадян дозвiл служби зайнятостi). Укладення тру&
дового договору оформляється наказом чи розпорядженням
власника або уповноваженого ним органу про зарахування пра&
цiвникiв на роботу. Особi, запрошенiй на роботу в порядку
переведення з iншого пiдприємства, установи, органiзацiї за по&
годженням мiж керiвниками останнiх (за наявностi гарантiй&
ного листа), не може бути вiдмовлено в укладеннi трудового до&
говору.

Забороняється:
— укладення трудового договору з громадянином, якому за

медичним висновком запропонована робота протипоказана за
станом здоров’я;

— вимагати вiд осiб, якi влаштовуються на роботу, вiдомостi
про їх партiйну i нацiональну приналежнiсть, походження, про&
писку та документи, подання яких не передбачено законодав&
ством (ст. 25 КЗпП).

Вiдповiдно до ст. 241 КЗпП у разi укладення трудового
договору мiж працiвником i фiзичною особою&роботодавцем,
остання повинна у тижневий строк з моменту фактичного до&
пущення працiвника до роботи зареєструвати укладений у
письмовiй формi трудовий договiр у державнiй службi зайня&
тостi за мiсцем свого проживання (Додаток № 10). Порядок
такої реєстрацiї визначений у наказi Мiнiстерства працi та со&
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цiальної полiтики України вiд 8 червня 2001 р. № 260. Вiн по&
ширюється на фiзичних осiб — суб’єктiв пiдприємницької дi&
яльностi без створення юридичної особи з правом найму пра&
цiвникiв та фiзичних осiб, якi використовують найману працю,
пов’язану з наданням послуг (кухарi, няньки, водiї тощо). При
реєстрацiї трудового договору сторони повиннi подати такi до&
кументи:

— фiзична особа, суб’єкт пiдприємницької дiяльностi без ство&
рення юридичної особи з правом найму працiвникiв — паспорт,
свiдоцтво про реєстрацiю пiдприємницької дiяльностi, довiдку
вiдповiдної державної податкової адмiнiстрацiї про iдентифiка&
цiйний код;

— фiзична особа, яка використовує найману працю, пов’яза&
ну з наданням послуг, — паспорт, довiдку вiдповiдної державної
податкової адмiнiстрацiї про iдентифiкацiйний код;

— працiвник, який влаштовується на роботу до фiзичної
особи,

— паспорт, трудову книжку, довiдку вiдповiдної державної
податкової адмiнiстрацiї про iдентифiкацiйний код;

— особа, яка вперше шукає роботу i не має трудової книж&
ки, — паспорт, довiдку вiдповiдної державної податкової адмiнi&
страцiї про iдентифiкацiйний код.

Вiдповiдальна особа центру зайнятостi в день подання фi&
зичною особою трудового договору реєструє його у книзi реєстра&
цiї трудових договорiв. Трудовому договору присвоюється но&
мер, за яким вiн зареєстрований у книзi, i ставиться дата його
реєстрацiї. На пiдставi запису про реєстрацiю трудового дого&
вору, зробленого в книзi, вiдповiдальна особа центру зайнятос&
тi робить на трьох примiрниках трудового договору вiдповiдний
запис. У разi закiнчення строку трудового договору або припи&
нення його дiї достроково в трудовому договорi фiзична особа
робить запис про пiдстави його припинення з посиланням на
вiдповiднi статтi КЗпП, про що сторони сповiщають державну
службу зайнятостi, яка зареєструвала трудовий договiр. Вiдпо&
вiдальна особа центру зайнятостi протягом трьох днiв повинна
зняти трудовий договiр з реєстрацiї, про що робиться вiдмiтка у
книзi реєстрацiї трудових договорiв.

Записи про реєстрацiю та зняття з реєстрацiї трудового до&
говору дають право фiзичнiй особi внести записи до трудової
книжки працiвника про прийняття та звiльнення його з роботи.
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Посадова особа центру зайнятостi пiдтверджує особистим пiд&
писом записи, внесенi фiзичною особою до трудової книжки пра&
цiвника, засвiдчує їх печаткою i повинна ознайомити сторони
пiд розпис щодо порядку реєстрацiї та зняття з реєстрацiї трудо&
вого договору, внесення вiдповiдних записiв до трудової книж&
ки працiвника та її зберiгання1.

До порядку укладення трудового договору належить також
його оформлення. Оформлення — це процедура внесення влас=
ником або уповноваженим на те органом у строки, встановленi
законодавством, точних вiдомостей про працiвника, його поса=
ду, спецiальнiсть, квалiфiкацiю, строки договору та iнше в доку=
менти, що мають правове значення.

Етапи оформлення трудового договору:
— пiдписання сторонами трудового договору чи контракту

або вiзування особою, яка має право прийому на роботу, заяви;
— видання власником або уповноваженим на те органом на&

казу про зарахування працiвника на роботу (зазначається поса&
да, квалiфiкацiя, оплата, строк договору);

— ознайомлення працiвника зi змiстом наказу (пiд розписку);
— внесення запису про прийом на роботу в трудову книж&

ку (посада, спецiальнiсть, квалiфiкацiя, номер та дата наказу
та iн.);

— оформлення трудової книжки працiвникам, що поступа&
ють на роботу вперше, одержання працiвниками&вiдрядниками
розрахункових книжок;

— ознайомлення працiвника iз записом в особистiй картцi
(пiд розписку) (форма № П&2 наказ Мiнiстерства статистики
України вiд 27 жовтня 1995 року № 277).

§ 4. Правовi гарантiї працiвникiв
при прийняттi на роботу
Гарантiї трудових прав працiвникiв — це система

встановлених законодавством заходiв щодо врегулювання пи=
тань, що пов’язанi з порушенням трудового законодавства й ви=
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рiшенням трудових спорiв робiтникiв i службовцiв, спрямованих
на захист їхнiх трудових прав.

Так, державою створена система органiв, що уповноваженi
розглядати трудовi спори, будь&якому працiвниковi надано пра&
во оскаржувати порушення своїх прав, процедура вирiшення спо&
рiв чiтко визначена законодавством.

Трудове законодавство захищає працiвника, встановлюючи
для нього (як i в кримiнальному правi) презумпцiю невинува&
тостi, шляхом закрiплення правових гарантiй в матерiальних та
процесуальних нормах.

Процесуальнi норми, встановленi з метою охорони трудо&
вих прав, мають деякi особливостi.

До виникнення трудових правовiдносин:
— досудове врегулювання конфлiкту сторонами;
— судовий розгляд спору.
Пiсля виникнення трудових правовiдносин:
— досудовий розгляд трудових спорiв — дiяльнiсть комiсiй

по трудових спорах (вiдповiдно до компетенцiї КТС);
— судовий розгляд — дiяльнiсть судiв по розгляду та вирi&

шенню трудових спорiв;
— позасудовий розгляд — дiяльнiсть вищих адмiнiстратив&

но&господарських органiв, що розглядають трудовi спори в по&
рядку пiдлеглостi.

Юридичнi гарантiї для працiвника встановлюються певни&
ми обмеженнями для роботодавця: забороною для адмiнiстрацiї
погiршувати умови працi порiвняно з чинним законодавством,
в односторонньому порядку змiнювати трудову функцiю, iстот&
нi умови працi, мiсце роботи (за деяким винятками, тимчасово),
припиняти трудовi правовiдносини без законних пiдстав, вста&
новлювати випробувальний строк для окремих категорiй пра&
цiвникiв та iн.

Стаття 22 КЗпП України закрiплює правовi гарантiї при
укладеннi, змiнi та припиненнi трудового договору. Забороня&
ється необґрунтована вiдмова у прийняттi на роботу. Гарантiї
для працiвникiв мiстяться i у змiстi поняття «обґрунтована вiд&
мова» в прийняттi на роботу. Роботодавець може вiдмовити в
прийняттi на роботу лише у таких випадках, як:

— вiдсутнiсть вакантних мiсць;
— недостатнiсть або вiдсутнiсть належної квалiфiкацiї у пра&

цiвника, який поступає на роботу;
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— обмеження, встановленi законодавством щодо прийому
на роботу (вiк, важкi та шкiдливi умови працi (неповнолiтнi,
жiнки), заборона в судовому порядку займати певнi посади, ро&
бота близьких родичiв (крiм педагогiчної, медичної дiяльностi
тощо), стан здоров’я та iн.);

— обмеження за медичними показниками (коли за станом
здоров’я працiвник не може виконувати певну роботу). Практич&
но у бiльшостi iнших випадкiв вiдмова вважатиметься порушен&
ням законодавства. Хоча у чинному законодавствi не подається
зазначений перелiк, вiн зроблений на основi аналiзу iмператив&
них норм трудового права та матерiалiв практики.

Вiдповiдно до Конституцiї України будь&яке пряме або не&
пряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих
переваг при укладеннi, змiнi та припиненнi трудового договору
залежно вiд походження, соцiального й майнового стану, расової
та нацiональної належностi, статi, мови, полiтичних поглядiв, ре&
лiгiйних переконань, членства у професiйнiй спiлцi чи iншому
об’єднаннi громадян, роду i характеру занять, мiсця проживання
не допускається. Вимоги щодо вiку, рiвня освiти, стану здоров’я
працiвника можуть встановлюватися законодавством України.

Забороняється вiдмовляти жiнкам у прийняттi на роботу i
знижувати їм заробiтну плату з мотивiв, пов’язаних з вагiтнiстю
чи наявнiстю дiтей вiком до 3 рокiв, а одиноким матерям — до
14 рокiв або дитини&iнвалiда. Необґрунтована вiдмова у прий&
няттi на роботу (причини вiдмови повиннi бути поясненi пись&
мово) оскаржується в судовому порядку.

§ 5. Особливостi укладення окремих видiв
трудових договорiв
Трудовi договори подiляються на види залежно вiд їх

форми, строкiв укладення, змiсту та суб’єктiв угоди.
Залежно вiд строку укладення договори бувають строковi та

безстроковi (на невизначений строк).
Укладення трудового договору на невизначений строк.
Безстроковий трудовий договiр — це звичайний трудовий

договiр мiж роботодавцем та найманим працiвником, в якому не
зазначається строк його дiї.

Укладається вiн з додержанням загальних положень, викла&
дених у главi III «Трудовий договiр». Вiн укладається у бiль&
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шостi випадкiв, якщо законодавством не передбаченi спецiаль&
нi норми, наприклад робота тимчасових i сезонних працiвникiв
(ст. 7 КЗпП та iн.) для конкретного виду робiт або категорiй
працiвникiв (п. 1 ст. 23 КЗпП України). Максимальна межа дiї
строку договору на невизначений час, як правило, не встанов&
люється. Тому працiвник, який досяг пенсiйного вiку i не пiдпа&
дає пiд пункти статей 40, 41 КЗпП України, оформивши пен&
сiю, може продовжувати працювати. Пiдставою для припинен&
ня трудових вiдносин у даному разi може бути лише смерть
працiвника. (Пункт 11 ст. 40 КЗпП України — «звiльнення у
зв’язку з досягненням пенсiйного вiку» з прийняттям Консти&
туцiї України вилучений як такий, що порушує права людини.
Для окремих категорiй працiвникiв передбачена верхня межа
строку дiї даного виду договору з урахуванням їхнього вiку (на&
приклад, державнi службовцi, керiвники пiдприємств, установ,
органiзацiй — до досягнення ними, як правило, 60—65 рокiв).
Безстроковий трудовий договiр сприяє створенню стабiльних
трудових вiдносин i гарантiй для працiвникiв.

Укладення строкового трудового договору
Строковий трудовий договiр може бути укладений
— на визначений строк, встановлений за погодженням сто&

рiн або
— на час виконання певної роботи.
Строковий трудовий договiр укладається, якщо трудовi вiд&

носини не можуть бути встановленi на невизначений строк з
урахуванням характеру наступної роботи, умов її виконання або
iнтересiв працiвника i в iнших випадках, передбачених законо&
давчими актами (ст. 23 КЗпП України). Пленум Верховного
Суду України (постанова ПВС України № 9 вiд 6 листопада
1992 року) пояснив, що при укладеннi такого трудового догово&
ру його строк визначається не тiльки конкретним перiодом, а
й настанням певних подiй (повернення працiвника з вiдпустки
по вагiтностi, пологах, догляду за дитиною, обрання народним
депутатом, призов на вiйськову чи альтернативну службу тощо).
Строковий договiр може укладатися для замiни тимчасово вiд&
сутнього працiвника, до певного юридичного факту: закiнчення
будiвництва об’єкта, переоснащення пiдприємства новим технiч&
ним обладнанням та. iн. Строковий трудовий договiр не слiд
плутати з цивiльно&правовими угодами.
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При оформленнi строкового трудового договору строк обо&
в’язково повинен зазначатися в договорi, наказi чи розпоряджен&
нi про прийняття працiвника на таку роботу (вказується конк&
ретний строк роботи), а працiвник має бути попереджений (пiд
розписку) про цi умови трудового договору. Як правило, вiн
укладається в письмовiй формi, тому що в iншому разi часто ви&
никають трудовi спори. Однак навiть якщо трудовий договiр
усно укладався на конкретний строк, а в змiстi наказу про це не&
має нiчого, то (при виникненнi спору) трудовий договiр вважа&
ється таким, що укладений на невизначений час (трактується
на користь працiвника). Всi гарантiї за всiма працiвниками, що
пiшли з однiєї посади у вiдпустку по догляду за дитиною до до&
сягнення нею трирiчного вiку, зберiгаються. Проте прiоритет га&
рантованого робочого мiсця залишається за першим (основним)
працiвником, а потiм в порядку замiщення (хоча iншi також ма&
ють ряд законодавчих гарантiй ст. 184 КЗпП).

Особливостi укладення трудового договору з неповнолiтнiми.
Ще на початковому етапi виникнення трудового права однi&

єю з передумов була вимога трудящих рiвної оплати працi не&
повнолiтнiх i дорослих, встановлення скороченого робочого ча&
су для неповнолiтнiх, заборона залучення їх до роботи в нiчний
час, до важких та шкiдливих умов працi та iн. Проте незалежно
вiд того, що всi цi положення зафiксованi в чинному трудовому
законодавствi України, окремi роботодавцi ризикують порушу&
вати його, можливо, не знаючи, що за це можуть бути притягну&
тi навiть до кримiнальної вiдповiдальностi.

Iз врахуванням фiзичних, психологiчних та iнших особли&
востей трудове законодавство України встановлює низки пiльг
та переваг для неповнолiтнiх осiб. Так, вiдповiдно до ст. 187 КЗпП
неповнолiтнi, тобто особи, що не досягли вiсiмнадцяти рокiв,
у трудових правовiдносинах прирiвнюються у правах до повно&
лiтнiх, а в галузi охорони працi, робочого часу, вiдпусток та де&
яких iнших умов працi користуються пiльгами, встановленими
законодавством України. Є також ряд особливостей при укла&
деннi трудових договорiв з цiєю категорiєю осiб. За чинним за&
конодавством, неповнолiтнiм заборонено встановлювати випро&
бувальний строк (ст. 26 КЗпП), трудовий договiр повинен укла&
датися лише в письмовiй формi (п. 5 ст. 24 КЗпП), обов’язкове
проходження медичного огляду (статтi 169, 191 КЗпП), заборо&
на залучення до виконання робiт в нiчний час (з 22&00 до 6&00)
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робiт, пов’язаних з вiдрядженнями, до надурочних робiт i робiт
у вихiднi днi (ст. 192 КЗпП), до робiт з шкiдливими або небез&
печними умовами працi, а також на пiдземних роботах. Заборо&
няється також залучати осiб молодше вiсiмнадцяти рокiв до пi&
дiймання i перемiщення речей, маса яких перевищує встановленi
для них граничнi норми (ст. 190 КЗпП). Неповнолiтнiх також
не мають права приймати на посади з повною матерiальною вiд&
повiдальнiстю та укладати з ними вiдповiднi договори (ст. 1351

КЗпП).
Вiдповiдно до ст. 188 КЗпП не допускається прийняття на

роботу осiб молодше шiстнадцяти рокiв.
За згодою одного iз батькiв або особи, що його замiнює, мо&

жуть, як виняток, прийматись на роботу особи, якi досягли п’ят&
надцяти рокiв.

Для пiдготовки молодi до продуктивної працi допускається
прийняття на роботу учнiв загальноосвiтнiх шкiл, професiйно&
технiчних i середнiх спецiальних навчальних закладiв для вико&
нання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю i не порушує
процесу навчання, у вiльний вiд навчання час по досягненнi ни&
ми чотирнадцятирiчного вiку за згодою одного з батькiв або осо&
би, що його замiнює.

В обов’язковому порядку для всiх пiдприємств i органiзацiй
встановлюється броня прийняття на роботу i професiйне навчан&
ня на виробництвi молодi, яка закiнчила загальноосвiтнi школи,
професiйнi навчально&виховнi заклади, а також iнших осiб мо&
лодше вiсiмнадцяти рокiв.

Органи мiсцевого самоврядування затверджують програми
влаштування на роботу випускникiв загальноосвiтнiх шкiл, кво&
ти робочих мiсць для працевлаштування молодi та забезпечу&
ють їх виконання всiма пiдприємствами, установами, органiза&
цiями. Вiдмова у прийняттi на роботу i професiйне навчання на
виробництвi зазначеним особам, направленим в рахунок бронi,
забороняється. Така вiдмова може бути оскаржена ними до су&
ду (ст. 196 КЗпП). Працездатнiй молодi — громадянам України
вiком вiд 15 до 28 рокiв пiсля закiнчення або припинення на&
вчання у загальноосвiтнiх, професiйних навчально&виховних i
вищих навчальних закладах, завершення професiйної пiдготов&
ки i перепiдготовки, а також пiсля звiльнення зi строкової вiй&
ськової або альтернативної (невiйськової) служби надається пе&
рше робоче мiсце на строк не менше двох рокiв. Молодим спецiа&
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лiстам — випускникам державних навчальних закладiв, потреба
в яких ранiше була заявлена пiдприємствами, установами, орга&
нiзацiями, надається робота за фахом на перiод не менше трьох
рокiв (ст. 197 КЗпП).

Особливостi укладення договорiв на тимчасову та сезонну
роботу.

Тимчасовими вважаються працiвники, якi приймаються на
роботу до двох мiсяцiв, а для замiни тимчасово вiдсутнього пра&
цiвника — до чотирьох мiсяцiв. Умови працi тимчасових робiт&
никiв визначенi ст. 7 КЗпП, Указом Президiї Верховної Ради
СРСР вiд 24 вересня 1974 р. «Про умови працi тимчасових ро&
бiтникiв та службовцiв». Для цих осiб не передбачено випро&
бувальний термiн, вони мають право на вiдпустку вiдповiдно до
ст. 2 Закону України «Про вiдпустки», можуть розiрвати пись&
мовий трудовий договiр, попередивши власника за три днi. Для
тимчасових працiвникiв встановленi додатковi пiдстави припи&
нення трудового договору в таких випадках, як:

1) призупинення роботи на пiдприємствi на термiн бiльш як
один тиждень з причин виробничого характеру;

2) нез’явлення на роботу працiвника протягом бiльш як двох
тижнiв поспiль внаслiдок тимчасової непрацездатностi. У разi
втрати працездатностi внаслiдок трудового калiцтва чи профе&
сiйного захворювання, а також коли законодавством встановле&
но бiльш тривалий термiн зберiгання мiсця роботи (посади) при
певних захворюваннях, за тимчасовими працiвниками мiсце ро&
боти (посада) зберiгається до вiдновлення працездатностi або
встановлення iнвалiдностi, але не бiльше, нiж до закiнчення стро&
ку роботи за договором;

3) невиконання працiвником без поважних причин обов’яз&
кiв, покладених на нього трудовим договором або правилами
внутрiшнього трудового розпорядку.

Тимчасовi працiвники, що уклали трудовий договiр на строк
не бiльше шести днiв, можуть у межах цього строку залучати&
ся до роботи у вихiднi та святковi днi без дозволу профспiл&
кового органу пiдприємства. За роботу в цi днi другий день вiд&
починку не надається, а робота оплачується в одинарному роз&
мiрi.

Правове регулювання сезонних робiт до 27 квiтня 1998 ро&
ку, коли постановою КМ України № 578 було прийнято «По&
ложення про порядок органiзацiї сезонних робiт», в повнiй мi&

216 Модуль 3. Роздiл IX



рi здiйснювалося Указом Президiї Верховної Ради СРСР вiд
24 вересня 1974 р. «Про умови працi сезонних робiтникiв та
службовцiв». Сезонними вважаються роботи, якi через при=
роднi та клiматичнi умови виконуються не весь рiк, а протягом
певного перiоду (сезону), але не бiльше шести мiсяцiв. З працiв&
никами, що виконують сезоннi роботи, укладається письмовий
трудовий договiр. Для них не встановлюється випробувальний
строк i вони можуть бути звiльненi, крiм загальних пiдстав, ще
й у разi:

1) призупинення роботи бiльш як на два тижнi;
2) вiдсутностi на роботi з приводу хвороби понад один мi&

сяць.
Державна служба зайнятостi здiйснює направлення грома&

дян на сезоннi роботи (переважне право при цьому мають гро&
мадяни, зареєстрованi як безробiтнi). Слiд зазначити, що сезон&
ними роботами є не будь&якi на строк до шести мiсяцiв, а лише
визначенi Списком сезонних робiт i сезонних галузей (постано&
ва КМ України вiд 28 березня 1998 р. № 278, наприклад торф’я&
на промисловiсть, сiльське господарство, лiсова промисловiсть
тощо).

Оплата працi в цьому разi здiйснюється за фактично вико&
нану роботу згiдно з нормами, розцiнками, тарифними ставка&
ми, що дiють на пiдприємствi, i не може бути нижчою вiд мiнi&
мальної зарплати за умови виконання норм працi.

Особливостi укладення трудового договору на роботу за су=
мiсництвом. Вiдмiннiсть сумiсництва вiд сумiщення професiй
(посад).

Законодавство про працю надає громадянам право реалiзу&
вати свої здiбностi до продуктивної i творчої працi шляхом укла&
дення трудового договору на одному або одночасно на кiлькох
пiдприємствах (ч. 2 ст. 21 КЗпП України). Зайняття працiвни=
ком крiм основної ще й iншої платної посади або виконання iншої
регулярно оплачуваної роботи пiсля завершення основної назива=
ється сумiсництвом. Для роботи за сумiсництвом потрiбнi ли&
ше бажання i згода працiвника. Згода власника або уповнова&
женого ним органу, а також профспiлок за основним мiсцем робо&
ти не вимагається. Керiвники пiдприємств разом з органами
первинних профспiлкових організацій можуть запроваджувати
обмеження на сумiсництво лише щодо працiвникiв окремих
професiй i посад з особливими умовами та режимом працi, до&
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даткова робота яких може призвести до наслiдкiв, якi познача&
ються на станi здоров’я працiвникiв або безпецi виробництва.

Разом з тим нормативними актами введенi обмеження для
деяких категорiй працiвникiв. Так, встановленi нормативно&пра&
вовi обмеження працювати за сумiсництвом (за винятком науко&
вої, викладацької, медичної та творчої дiяльностi) керiвникам
державних пiдприємств, їх заступникам, керiвникам структур&
них пiдроздiлiв державних пiдприємств (цехiв, вiддiлiв, лабора&
торiй тощо) та їх заступникам. Обмеження також поширюють&
ся на осiб, якi не досягли вiсiмнадцяти рокiв, на працiвникiв, що
працюють на роботах з шкiдливими або важкими умовами пра&
цi, на вагiтних жiнок i на посади, де виконання додаткової робо&
ти може призвести до тяжких наслiдкiв. Не допускається також
одночасне зайняття двох керiвних посад.

Сумiщенням професiй (посад) вважається одночасне вико=
нання роботи з декiлькох професiй (спецiальностей) на одному й
тому ж пiдприємствi чи в органiзацiї протягом робочого дня нор=
мальної тривалостi. Робота з кiлькох професiй (спецiальностей)
може бути дозволена власником або уповноваженим ним орга&
ном на пiдприємствах усiх галузей економiки, де кiлькiсть видiв
робiт, необхiдних для виробництва, бiльша за кiлькiсть профе&
сiй, внаслiдок чого працiвник недостатньо завантажений робо&
тою протягом нормальної тривалостi робочого часу (наприклад,
водiй&експедитор, секретар&референт та iн.).

Вiдмiннiсть сумiсництва вiд сумiщення.
При сумiсництвi працiвник укладає два трудових договори

або бiльше за основною роботою i за сумiсництвом. У разi сумi&
щення професiй укладається один трудовий договiр. Крiм того,
робота за сумiсництвом виконується працiвником пiсля закiн&
чення основної i у вiльний вiд основної роботи час. При сумi&
щеннi професiй (посад) робота виконується в межах основної
тривалостi робочого часу. При сумiсництвi оплата залежить вiд
системи оплати працi (погодинна чи вiдрядна). Розмiр оплати
при сумiщеннi професiй (посад) як правило не обмежується за
винятком пiдприємств та установ, що фiнансуються з державно&
го бюджету (встановлюється надбавка 30—50% основного окла&
ду). При сумiсництвi непотрiбна згода профспiлки чи власника,
а при сумiщеннi потрiбна згода профспiлкового органу. Деталь&
нiше це можна побачити у порiвняльнiй табл. 2.
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Таблиця 2
Вiдмiннiсть сумiсництва

вiд сумiщення професiй (посад)

Сумiсництво Сумiщення

— робота виконується пiсля
закiнчення основної трива&
лостi робочого часу;

— робота виконується в межах основ&
ної тривалостi робочого часу;

— укладається два трудових
договори i бiльше;

— укладається один трудовий договiр;

— на укладення договору
не потрiбна згода нi проф&
спiлки, нi адмiнiстрацiї;

— потрiбна згода профспiлок;

— оплата залежить вiд систе&
ми оплати працi.

— оплата працi провадиться шляхом
встановлення надбавки до основного
складу, як правило не обмежується за
винятком пiдприємств та установ, що
фiнансуються з державного бюджету
(до 30—50%).

Контракт як особлива форма договору про працю.
Трудовий контракт — це специфiчний письмовий договiр про

працю, який є комплексною моделлю регулювання трудових вiд=
носин i дозволяє враховувати iндивiдуальнi особливостi працiвни=
ка, його професiйнi навички, краще спiввiдносити оплату працi та
заохочення з результатами трудової дiяльностi, пiдвищувати
взаємну вiдповiдальнiсть сторiн при рiвноцiнному спiввiдношеннi
нормативного та договiрного регулювання трудових вiдносин.

Особливостi контракту: тiльки письмова форма; строко&
вiсть; обмежена законодавством сфера застосування; разовiсть
(пiдлягає пролонгацiї або переукладенню); конфiденцiйнiсть;
конкретизованiсть (за умовами, гарантiями тощо); iндивiдуалi&
зованiсть.

Законодавством контракт визначається як особлива фор&
ма трудового договору, в якому строк його дiї, права, обов’язки
i вiдповiдальнiсть сторiн (у тому числi матерiальна), умови ма&
терiального забезпечення i органiзацiї працi працiвника, умови
розiрвання договору, в тому числi дострокового, можуть вста&
новлюватися угодою сторiн. Сфера застосування контракту ви&
значається законами України (ч. 3 ст. 21 КЗпП України).
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Прийняття (наймання) на роботу працiвникiв шляхом укла&
дення з ними контракту власником або уповноваженим ним ор&
ганом, громадянином (далi — роботодавець) може здiйснюватись
у випадках, прямо передбачених чинним законодавством (iснує
близько 50 нормативних актiв). Порядок застосування визна&
чається Положенням про порядок укладення контрактiв при
прийняттi (найманнi) на роботу працiвникiв, що затверджене
постановою КМ України вiд 19 березня 1994 р. № 170, Поло&
женням про порядок укладення контракту з керiвником пiдпри&
ємства, що є в загальнодержавнiй власностi, при найманнi на ро&
боту (постанова КМ України вiд 19 березня 1993 р. № 203).

Роботодавець може вимагати вiд працiвника, який працює
за трудовим договором, укладення контракту тiльки в тому ра&
зi, якщо вiн належить до категорiї працiвникiв, якi згiдно iз за&
коном повиннi працювати за контрактом (наприклад, керiвни&
ки пiдприємств). Порушення цих вимог може бути пiдставою
для визнання вiдповiдно до ст. 9 КЗпП України недiйсними умов
договорiв про працю за контрактом, якi погiршують становище
працiвника порiвняно з чинним законодавством України та су&
перечать Конвенцiї МОП № 158.

Вiдмова працiвника укласти контракт може бути пiдставою
для припинення трудового договору за п. 6 ст. 36 КЗпП Украї&
ни у тому разi, коли вiдповiдно до закону така форма договору
про працю для даного працiвника була обов’язкова. Якщо пiд&
стави для змiни зазначеної умови були, але працiвник, який вiд&
мовився вiд продовження роботи, не був попереджений за два
мiсяцi про їх змiну або звiльнений до закiнчення цього стро&
ку пiсля попередження, суд вiдповiдно змiнює дату звiльнення
(постанова Пленуму Верховного Суду вiд 6 грудня 1992 р. № 9
«Про практику розгляду трудових спорiв»).

Рацiональне використання контрактної системи найму є
важливим iнструментом встановлення стимулiв до працi. Конт&
ракт як нова модель регулювання трудових вiдносин в умо&
вах переходу до ринку працi i в подальшому може створити для
професiоналiв значнi переваги, а, вiдповiдно, — основу для са&
мовдосконалення кожного фахiвця. Проте строк повинен ви&
значатись до певного юридичного факту (наприклад, вихiд на
пенсiю та iн.), а не 1, 3, 5 рокiв. Це пiдвищить гарантiї для пра&
цiвникiв i вiдповiдно вплине на якiсть роботи, зацiкавленiсть
сторiн.
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Не слiд ототожнювати контракти про працю та строковi
трудовi договори, тому що в iншому випадку введення поняття
контракту втрачає сенс (табл. 3).

Таблиця 3
Порiвняльна таблиця вiдмiнностей ознак контрактiв

про працю та трудових договорiв

Контракти про працю Трудовi договори

Вiдносини регулюються

нормами трудового та адмiнiстра&
тивного права (вiйськова служба)

нормами лише трудового права

Форма укладення

лише письмова усна i письмова

Строк укладення

строкова угода може бути строковим i безстро&
ковим

Сфера застосування

обмежена законом Не обмежена законодавством
(в бiльшостi випадкiв)

Вiдповiдальнiсть

може виходити за межi норм тру&
дового права

визначена трудовим законодав&
ством

Змiст контракту

як правило, ширший, нiж у трудо&
вому договорi

як правило, вужчий, нiж у конт&
рактi про працю

Оплата працi

визначається на основi ринкової
кон’юнктури, квалiфiкацiї працiв&
ника

регламентована системою тариф&
них сiток, ставок i окладiв

Предмет угоди

чiтко визначається в контрактi i
без згоди сторiн не може бути змi&
нений у межах чинного законо&
давства

може змiнюватися без згоди сто&
рiн у межах чинного законодав&
ства
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Закінчення табл. 3

Контракти про працю Трудовi договори

Вiдносини власностi з приводу результатiв працi

можуть визначатися (включати
участь у розподiлi прибутку пiд&
приємства)

як правило виключенi: результат
працi належить наймачу

Пiсля закiнчення строку дiї

обов’язково переукладається або
пролонгується i автоматично на
безстрокову угоду не перетворю&
ється

якщо трудовi вiдносини фактич&
но тривають i сторони не вима&
гають їх припинення, строковий
договiр трансформується у без&
строковий

Пiдстави припинення

можуть встановлюватися додат&
ковi пiдстави припинення

чiтко визначенi трудовим зако&
нодавством

У всiх видах трудових договорiв працiвник повинен вико&
нувати доручену йому роботу особисто i не має права передору&
чати її виконання iншiй особi, за винятком випадкiв, передбаче&
них законодавством (ст. 30 КЗпП).

Трудова книжка. Загальнi правила ведення трудових кни=
жок.

Трудова книжка є основним документом про трудову дiяль&
нiсть працiвника.

Трудова книжка — це основний документ, який характери=
зує трудову дiяльнiсть робiтникiв i службовцiв i за яким визна=
чається трудовий стаж працiвника при виходi на пенсiю.

Трудовi книжки ведуться на всiх працiвникiв, якi працюють
на пiдприємствi, в установi, органiзацiї або у фiзичної особи&ро&
ботодавця понад п’ять днiв, а також на позаштатних працiвни&
кiв за умови, якщо вони пiдлягають державному соцiальному
страхуванню. Працiвникам, якi приймаються на роботу вперше,
трудова книжка оформляється не пiзнiше п’яти днiв пiсля прий&
няття на роботу.

До трудової книжки заносять вiдомостi про роботу (посаду,
спецiальнiсть, квалiфiкацiю), номери та дати наказiв про прий&
няття, звiльнення, переведення, час служби у Збройних Силах
України, час навчання в професiйних i вищих закладах освi&
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ти, час догляду за iнвалiдом I групи та дитиною&iнвалiдом до
16 рокiв, перiод одержання допомоги по безробiттю (служба&
ми зайнятостi), заохочення та нагороди за успiхи в роботi на
пiдприємствi, в установi, органiзацiї; вiдомостi про стягнення
до неї не заносять. Порядок ведення трудових книжок визна&
чається Iнструкцiєю про порядок ведення трудових книжок пра&
цівників (наказ Мiнпрацi, Мiн’юсту та Мiнсоцзахисту населення
України вiд 29 липня 1993 р. № 58) та постановою КМ України
«Про трудовi книжки працiвникiв» вiд 27 квiтня 1993 р. № 301
та iн. Трудовi книжки працiвникiв зберiгаються як документи
суворої звiтностi в закладах i установах. Вiдповiдальнiсть за ор&
ганiзацiю ведення облiку, зберiгання i видачу трудових книжок
покладається на роботодавця.

Випробування при прийняттi на роботу.
Випробування при прийняттi на роботу — це встановле=

ний сторонами трудового договору, в межах чинного законодав=
ства України, термiн, протягом якого перевiряється вiдповiд=
нiсть квалiфiкацiї працiвника займанiй посадi.

Умова про випробування повинна бути застережена в тру&
довому договорi чи наказi (розпорядженнi) про прийняття на
роботу i повiдомлена працiвниковi (пiдтверджується пiдписом
працiвника). У перiод випробування на працiвникiв повнiстю
поширюється законодавство про працю, а час роботи зарахову&
ється до трудового (страхового) стажу. Випробування є факуль&
тативною умовою трудового договору. Воно може застосовува&
тися лише в окремих випадках за згодою сторiн.

Випробування не встановлюється при прийняттi на роботу:
— осiб, якi не досягли 18 рокiв;
— молодих робiтникiв (пiсля закiнчення професiйних на&

вчально&виховних закладiв), молодих спецiалiстiв (пiсля закiн&
чення вищих навчальних закладiв);

— осiб, звiльнених у запас з вiйськової чи альтернативної
(невiйськової) служби;

— iнвалiдiв, направлених на роботу вiдповiдно до рекомен&
дацiй медико&соцiальної експертної комiсiї (МСЕК).

Випробування не встановлюється також при прийняттi на
роботу в iншу мiсцевiсть та при переведеннi працiвникiв на iн&
ше пiдприємство, установу, органiзацiю, а також в iнших випад&
ках, якщо це передбачено законодавством (ст. 26 КЗпП).
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Строк випробування при прийняттi на роботу, якщо iнше
не встановлено законодавством України, не може перевищува&
ти трьох мiсяцiв, як правило службовцiв, а в окремих випадках,
за погодженням з вiдповiдним профспiлковим органом, — шес&
ти мiсяцiв.

Строк випробування при прийняттi на роботу робiтникiв не
може перевищувати одного мiсяця. Якщо працiвник у перiод
випробування був вiдсутнiй на роботi у зв’язку з тимчасовою
непрацездатнiстю або з iнших поважних причин, строк випро&
бування може бути подовжений на вiдповiдну кiлькiсть днiв,
протягом яких вiн був вiдсутнiй (ст. 27 КЗпП України). Таким
чином, обмеження встановлення випробувального строку подi&
ляються на види за суб’єктами та строком.

Коли строк випробування закiнчився, а працiвник продов&
жує працювати, то вiн вважається таким, що витримав випро&
бування, i наступне розiрвання трудового договору допускаєть&
ся лише на загальних пiдставах. Якщо протягом строку випро&
бування встановлено невiдповiднiсть працiвника роботi, на яку
його прийнято, роботодавець протягом цього строку має право
розiрвати трудовий договiр. Розiрвання трудового договору з
цих пiдстав може бути оскаржене працiвником у порядку, вста&
новленому для розгляду трудових спорiв у питаннях звiльнен&
ня (ст. 28 КЗпП України).

§ 6. Змiна умов
трудового договору
Працiвники та роботодавцi можуть змiнювати умови

трудового договору лише за взаємною згодою сторiн. У ст. 32
КЗпП передбачено такi змiни умов трудового договору, як: пе&
реведення працiвника на iншу роботу, перемiщення працiвника
на iнше робоче мiсце, змiна iстотних умов працi. На жаль, у за&
конодавчому регулюваннi цих питань є багато колiзiй та проб&
лем щодо тлумачення норм, їх застосування та змiсту, з позицiї
«захисту» прав працiвникiв. Так, роботодавець не має права ви&
магати вiд працiвника виконання роботи, не обумовленої тру&
довим договором. Вимога виконувати таку роботу вважається
переведенням працiвника на iншу роботу. В законi не дається
визначення переведення, проте його можна сформулювати ви&
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ходячи зi змiсту ст. 32 КЗпП, практики її застосування та кон&
ституцiйних прав громадян.

Переведення на iншу роботу — це доручення працiвниковi
виконання роботи, не передбаченої в трудовому договорi, тобто
такої, яка не вiдповiдає його посадi, спецiальностi, квалiфiкацiї,
або роботи, при виконаннi якої змiнюється розмiр заробiтної пла=
ти, мiсцевiсть та iншi iстотнi умови працi (за вiдсутностi змiн
в органiзацiї виробництва i працi).

В основу класифiкацiї переведень на iншу роботу покладе&
но такi критерiї: мiсце роботи, строки, джерело iнiцiативи, мета,
причина.

Види переведень:
за мiсцем роботи:
— переведення в межах одного пiдприємства;
— переведення на iнше пiдприємство в цiй же мiсцевостi;
— переведення на iнше пiдприємство в iншу мiсцевiсть.
за тривалiстю (строками):
— постiйнi;
— тимчасовi.
за iнiцiативою:
— власника або уповноваженого ним органу;
— працiвника;
— третiх осiб.
за метою:
— у зв’язку з перерозподiлом кадрiв;
— у зв’язку iз скороченням чисельностi штату;
— з метою заохочення сумлiнних працiвникiв;
— з метою покарання (у разi спецiальної дисциплiнарної вiд&

повiдальностi);
— з метою створення нормальних умов працi (переведення

вагiтних, осiб з пониженою працездатнiстю);
— iншi випадки;
за причиною:
— у зв’язку з аварiєю, стихiйним лихом, епiдемiями, епiзоо&

тiями, iншими обставинами, якi можуть поставити пiд загрозу
життя чи нормальнi життєвi умови людей;

— у зв’язку iз замiщенням вiдсутнього працiвника;
— у зв’язку iз простоєм;
— у зв’язку зi станом здоров’я працiвника (отримання трав&

ми, професiйне захворювання).
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Загальнi правила переведення на iншу роботу:
— недопустимiсть переведення без згоди працiвника (окрiм

випадкiв, зазначених у статті 33 КЗпП України);
— оформлення наказу про переведення;
— недопустимiсть переведення тимчасово вiдсутнього пра&

цiвника, за яким зберiгається мiсце роботи (перебування у вiд&
пустцi, на вiйськових зборах, лiкарняному тощо);

— заборона встановлювати випробувальний строк (ст. 26
КЗпП України);

— недопустимiсть переведення на роботу, протипоказану
працiвниковi за станом здоров’я (статтi 2, 32 КЗпП України);

— повиннi враховуватись iншi законодавчi обмеження щодо
переведень (наприклад, заборона переведень вагiтних жiнок
ст. 33 КЗпП тощо)

— повиннi враховуватися професiя, спецiальнiсть, квалiфi&
кацiя працiвника (ч. 2 ст. 34 КЗпП України).

— повиннi враховуватися особливостi переведення працiв&
никiв на матерiально вiдповiдальнi посади (заборона переведен&
ня на них осiб до 18 рокiв та осiб, якi були осудженi за корисливi
злочини i з яких не знято судимiсть чи iснує заборона займати
матерiально&вiдповiдальнi посади протягом певного строку (стат&
тi 55 ККУ, 1351 КЗпП України));

— повиннi враховуватися особливостi спiльної роботи ро&
дичiв на пiдприємствах, установах, органiзацiях (ст. 251 КЗпП
України).

При переведеннi за працiвником зберiгається право на вiд&
пустку та безперервний трудовий стаж.

Законодавче закрiплення того, що будь&яке переведення пра&
цiвника на iншу роботу на одному пiдприємствi, в установi, ор&
ганiзацiї чи на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органi&
зацiю або в iншу мiсцевiсть, хоча б разом з пiдприємством, до&
пускається тiльки за згодою працiвника, є надiйною гарантiєю
трудових прав.

Види тимчасових переведень:
— у разi виробничих аварiй, вiдвернення або лiквiдацiї наслiд&

кiв стихiйного лиха, епiдемiй, епiзоотiй; обставин, якi можуть по&
ставити пiд загрозу життя чи нормальнi життєвi умови людей;

— у разi замiни вiдсутнього працiвника;
— у разi простою;
— за станом здоров’я.
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Вiдповiдно до ч. 2 ст. 33 КЗпП України власник або уповно&
важений ним орган має право перевести працiвника, без його
згоди, строком до одного мiсяця на iншу, не обумовлену трудо&
вим договором роботу, якщо вона не протипоказана працiвни&
ковi за станом здоров’я, лише для вiдвернення або лiквiдацiї на&
слiдкiв стихiйного лиха, епiдемiй, епiзоотiй, виробничих аварiй,
а також iнших обставин, якi ставлять або можуть поставити пiд
загрозу життя чи нормальнi життєвi умови людей, з оплатою
працi за виконану роботу не нижчою, нiж середнiй заробiток за
попередньою роботою.

Не допускається також переводити квалiфiкованих працiв&
никiв на неквалiфiкованi роботи для замiни вiдсутнього пра&
цiвника.

У разi простою працiвники можуть бути переведенi з ураху&
ванням спецiальностi i квалiфiкацiї на iншу роботу на тому ж
пiдприємствi, в установi, органiзацiї на весь час простою або на
iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю, але в тiй самiй мiс&
цевостi на строк до одного мiсяця.

Простiй — це зупинення роботи, спричинене вiдсутнiстю
органiзацiйних або технiчних умов, необхiдних для виконання ро=
боти, невiдворотною силою або iншими обставинами.

До тимчасових переведень, на прохання працiвника, вiд&
носять також переведення за станом здоров’я (таке переведен&
ня можливе до одужання працiвника чи встановлення iнвалiд&
ностi).

Не вважається переведенням на iншу роботу i не потребує
згоди працiвника перемiщення його на одному пiдприємствi, в
установi, органiзацiї на iнше робоче мiсце, в iнший структурний
пiдроздiл у тiй же мiсцевостi, доручення роботи на iншому ме&
ханiзмi або агрегатi у межах спецiальностi, квалiфiкацiї чи поса&
ди, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноваже&
ний ним орган не має права перемiщати працiвника на роботу,
протипоказану йому за станом здоров’я (ст. 32 КЗпП України).
Проте й для перемiщення повинна бути пiдстава (наприклад,
реорганiзацiя, перепрофiлювання та iн.), а не лише воля робо&
тодавця. Оскiльки тут можливi зловживання з боку роботодав&
ця, наприклад перемiщення працiвника в iнший структурний пiд&
роздiл (змiна колективу, керiвника та iн.), це може стати перед&
умовою для звiльнення працiвника за ст. 38 КЗпП.
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У зв’язку зi змiнами в органiзацiї виробництва i працi до&
пускається змiна iстотних умов працi, а саме: змiна системи та
розмiрiв оплати працi, пiльг, режиму роботи, встановлення або
скасування неповного робочого часу, сумiщення професiй, змi&
на розрядiв i найменування посад та iнше при продовженнi ро&
боти за тiєю ж спецiальнiстю, квалiфiкацiєю чи посадою. Про
змiну iстотних умов працi працiвник повинен бути повiдомле&
ний не пiзнiше нiж за два мiсяцi. Про це зазначається також i в
iнших iнститутах трудового права. Наприклад у ст. 103 КЗпП
зазначено, що про новi або змiну дiючих умов оплати працi в бiк
погiршення власник або уповноважений ним орган повинен по&
вiдомити працiвника не пiзнiш як за два мiсяцi до їх запрова&
дження або змiни. Таким чином, фактично у цьому випадку
змiни, як i при переведеннi, не можуть вiдбутися без згоди пра&
цiвника. Вiн може не погодитися з умовами i протягом двох мi&
сяцiв пiдшукати собi iншу роботу. Якщо колишнi iстотнi умови
працi не можуть бути збереженi, а працiвник не згоден на про&
довження роботи в нових умовах, то трудовий договiр припи&
няється за п. 6 ст. 36 КЗпП України.

§ 7. Припинення
трудового договору
Загальнi пiдстави припинення трудового договору.

Поняття «припинення» та «розiрвання» трудового догово&
ру спiввiдносяться як цiле та частина. Припинення трудового
договору — поняття обсягове, яке охоплює розiрвання догово&
ру, закiнчення його строку чи iнший юридичний факт (напри&
клад, смерть працiвника).

Загальнi пiдстави припинення трудового договору поширю&
ються на всi категорiї працiвникiв на пiдприємствах, установах,
органiзацiях незалежно вiд форми власностi.

Розiрвання трудового договору — це вольове iнiцiативне
припинення договору у визначеному законодавством порядку од=
нiєю iз сторiн трудових вiдносин чи третьою особою. Iнiцiаторами
можуть виступати: працiвник, власник або уповноважений ним
орган (роботодавець), третi особи (суд, профспiлки, вiйськкомат
тощо).

Вiдповiдно до ст. 36 КЗпП України загальними пiдставами
припинення трудового договору є:
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1) угода сторiн;
2) закiнчення строку (пункти 2 i 3 ст. 23 КЗпП України), крiм

випадкiв, коли трудовi вiдносини фактично тривають i жодна iз
сторiн не поставила вимогу про їх припинення;

3) призов або вступ працiвника на вiйськову службу, напра&
влення на альтернативну (невiйськову) службу;

4) розiрвання трудового договору з iнiцiативи працiвника
(статтi 38, 39 КЗпП), з iнiцiативи власника або уповноваженого
ним органу (статтi 40, 41 КЗпП) або на вимогу профспiлкового
чи iншого уповноваженого на представництво трудовим колек&
тивом органу (ст. 45 КЗпП);

5) переведення працiвника, за його згодою, на iнше пiд&
приємство, в установу, органiзацiю або перехiд на виборну по&
саду;

6) вiдмова працiвника вiд переведення на роботу в iншу мiс&
цевiсть разом з пiдприємством, установою, органiзацiєю, а також
вiдмова вiд продовження роботи у зв’язку зi змiною iстотних
умов працi;

7) набрання законної сили вироком суду, яким працiвни&
ка засуджено (крiм випадкiв умовного засудження i вiдстрочки
виконання вироку) до позбавлення волi, виправних робiт не за
мiсцем роботи або до iншого покарання, яке виключає можли&
вiсть продовження даної роботи;

8) пiдстави, передбаченi контрактом.
Змiна пiдпорядкованостi пiдприємства, установи, органiза&

цiї не припиняє дiї трудового договору. У разi змiни власника
пiдприємства, а також у разi його реорганiзацiї (злиття, приєд&
нання, подiлу, видiлення, перетворення) дiя трудового догово&
ру працiвника продовжується.

Припинення трудового договору з iнiцiативи власника або
уповноваженого ним органу можливе лише у разi скорочення
чисельностi або штату працiвникiв (п. 1 ст. 40 КЗпП України).

Пiдстави припинення та розiрвання трудового договору мож&
на класифiкувати залежно вiд характеру юридичного факту (по&
дiя, дiя), такими критерiями є:

— подiя — юридичний факт, що став причиною припинення
(закiнчення строку дiї договору, смерть працiвника);

— дiя — волевиявлення суб’єктiв (з iнiцiативи працiвника, з
iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, з iнiцiати&
ви третiх осiб).
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Таким чином, однiєю з пiдстав припинення трудового дого&
вору, де основою є юридичний факт&подiя, що не залежить вiд
волi сторiн трудового договору, є смерть працiвника. Ця обста&
вина не закрiплена у трудовому законодавствi. Проте у випадку
смертi працiвника припинення трудового договору оформля&
ється наказом, у якому зазначається саме така пiдстава.

Наступною пiдставою є закiнчення строку трудового до 
говору, укладеного на певний термiн (п. 2, 3 ст. 23 КЗпП): якщо
закiнчився зазначений у договорi термiн або наступив юридич&
ний факт, з настанням якого було пов’язане його закiнчення чи
завершилося виконання визначеної у договорi роботи. Юри&
дичний факт закiнчення термiну дiї трудового договору ще не
припиняє його дiї автоматично. Вiн вважається припиненим,
якщо сторони за взаємною згодою не продовжать (переукла&
дуть) його на новий термiн. Вiдповiдно до п. 2 ст. 36 та ст. 391

КЗпП України в разi, якщо трудовi вiдносини фактично трива&
ють i жодна зi сторiн не поставила вимогу про їх припинення,
то договiр вважається укладеним на невизначений строк. Неви&
хiд працiвника на роботу на наступний день пiсля закiнчення
строку трудового договору свiдчить про його волевиявлення при&
пинити трудовий договiр.

Коли ж строковий трудовий договiр був переукладений один
або декiлька разiв, то вiн вважається укладеним на невизначе&
ний строк (ст. 391 КЗпП), за винятком випадкiв, коли вiдповiд&
но до ст. 23 КЗпП України укладення строкового трудового до&
говору є обов’язковим.

Пленум Верховного Суду України у своїй постановi «Про
практику розгляду трудових спорiв» зазначив, що при припи&
неннi трудового договору за п. 2 ст. 36 КЗпП України з вагiтни&
ми жiнками, жiнками, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв (або
якi перебувають у вiдпустцi без збереження заробiтної плати по
догляду за дитиною до досягнення нею 6 рокiв), одинокими ма&
терями при наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини&iн&
валiда необхiдно попередньо вирiшити питання про їх праце&
влаштування. Вважається, що обов’язок щодо працевлаштуван&
ня роботодавець виконав, якщо такiй особi було запропоновано
на тому ж або на iншому пiдприємствi нову роботу, вiд якої во&
на вiдмовилася без поважних причин. Якщо вiдмова вiд запро&
понованої роботи була з поважних причин (наприклад, за ста&
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ном здоров’я), то це розглядається як невиконання роботодав&
цем обов’язку щодо працевлаштування1.

Однiєю з пiдстав припинення трудового договору, де осно&
вою є юридичний факт&дiя, що безпосередньо залежить вiд во&
левиявлення сторiн трудового договору, i де реалiзується прин&
цип рiвноправностi суб’єктiв трудових правовiдносин, є п. 1 ст. 36
КЗпП України, в якому зазначено, що трудовий договiр може
бути припинений за угодою його сторiн. Iнiцiатива про припи&
нення трудового договору за цiєю пiдставою може виходити вiд
будь&якої зi сторiн трудового договору. Водночас на паритетних
началах повинна бути дана згода iншої сторони. Для того, щоб
трудовий договiр вважався припиненим за п. 1 ст. 36 КЗпП
України, необхiдно, щоб сторони домовилися про припинення
трудового договору саме за цiєю пiдставою та досягли домовле&
ностi також про строк припинення трудового договору (в окре&
мих випадках, про iншi умови його розiрвання, наприклад про
певнi гарантiї та компенсацiї працiвнику). Зазначенi умови по&
виннi бути закрiпленi письмово. Пiсля закрiплення умов одно&
стороння вiдмова не допускається i можлива лише при взаєм&
нiй згодi роботодавця i працiвника. В iншому випадку будь&яка
iз сторiн може поновлювати свої права в судi.

При переведеннi працiвника за його згодою на iнше пiдприE
ємство та перехiд на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП України)
основою є також юридичний факт&дiя, що залежить вiд волеви&
явлення сторiн трудового договору. В зазначеному пунктi ст. 36
передбачено двi пiдстави для припинення трудового договору.

На практицi, в бiльшостi випадкiв iнiцiатором виступає пра&
цiвник. Переведення працiвника за його згодою на iнше пiдпри&
ємство є однiєю з пiдстав припинення трудового договору. При
цьому не має значення за чиєю iнiцiативою воно здiйснюється.
Основними умовами при цьому є: наявнiсть згоди працiвника
на переведення, взаємна згода про переведення мiж роботодав&
цями за попереднiм та новим мiсцем роботи. За процедурою:
роботодавець за новим мiсцем роботи дає працiвнику гарантiй=
ний лист, в якому зазначається: на яку посаду приймають пра&
цiвника (можуть вказуватись деталi) та термiн його дiї. Робото&
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давець за попереднiм мiсцем роботи (за умови згоди) на основi
гарантiйного листа видає наказ, у якому обов’язково зазнача&
ється про припинення трудового договору у зв’язку з переве&
денням працiвника iз зазначенням пiдприємства, куди вiн пере&
водиться.

Перехiд працiвника на виборну посаду вважається пiдста&
вою для припинення трудового договору лише у тому випадку,
коли вiн обраний на цю посаду вiдповiдно до чинного законо&
давства. Основними умовами при цьому є: для зайняття вiдпо&
вiдної посади передбачено проведення виборiв або конкурсу на
зайняття вакантної посади.

У разi вiдмови працiвника вiд переведення на роботу в iншу
мiсцевiсть разом з пiдприємством та вiдмови його вiд продовE
ження роботи у зв’язку iз змiною iстотних умов працi також
передбачено двi самостiйнi пiдстави для припинення трудового
договору (п. 6 ст. 36 КЗпП України). При переведеннi на робо&
ту в iншу мiсцевiсть разом з пiдприємством змiнюється одна iз
iстотних умов трудового договору — мiсцевiсть (вiдбувається
змiна мiсцезнаходження конкретного пiдприємства). До основ&
них правил при переведеннi вiдноситься згода працiвника. Ось
чому при перемiщеннi пiдприємства в iншу мiсцевiсть необхiд&
на взаємна згода сторiн трудового договору. Водночас вiдмова
працiвника вiд такого переведення унеможливлює його роботу
на даному пiдприємствi i тому трудовий договiр з ним припи&
няється. На практицi, як правило, разом з пiдприємством пере&
їжджають керiвники пiдприємства, провiднi спецiалiсти та пра&
цiвники, яким створюють вагомi соцiальнi гарантiї за новим мiс&
цем роботи.

Вiдмова вiд продовження роботи у зв’язку iз змiною iстот&
них умов працi на сьогоднi є досить поширеною пiдставою при&
пинення трудового договору. Змiна iстотних умов працi обо&
в’язково повинна зумовлюватись змiнами в органiзацiї вироб&
ництва i працi. Окрiм того, особливiстю припинення трудового
договору за цiєю пiдставою є те, що працiвник має бути письмово
попереджений за два мiсяцi (ч. 3 ст. 32 КЗпП України). У тих
випадках, коли пiдстави для змiни iстотних умов працi фактич&
но iснують, але працiвник, який вiдмовився вiд продовжен&
ня роботи, не був попереджений за два мiсяцi про їх змiну або
звiльнений до закiнчення цього термiну пiсля попередження, суд
вiдповiдно змiнює дату звiльнення.
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Пiдстави, передбаченi контрактом (п. 8 ст. 36 КЗпП України)
не деталiзованi чинним трудовим законодавством, хоча встано&
влення їх передбачено у ч. 3 ст. 21 КЗпП України. Закон надає
право сторонам контракту встановлювати додатковi пiдстави
для його дострокового припинення, крiм тих, що передбаче&
нi статтями 7, 28, 36—41, 45 КЗпП України i можуть бути засто&
сованi. Тому вiн припиняється з пiдстав, зазначених у само&
му контрактi. На практицi пiдставами розiрвання контракту
можуть бути: розголошення комерцiйної таємницi, невиконан&
ня соронами взятих на себе зобов’язань, пiдрив iмiджу установи
(з деталiзацiєю поняття), нанесення значної матерiальної шко&
ди (з її вiдшкодуванням) та iн. Однак у наказi про звiльнення
не вказується пiдстава конкретного контракту, а записується
узагальнена пiдстава, сформульована у п. 8 ст. 36 КЗпП. В конт&
рактi сторони можуть зменшити кiлькiсть пiдстав для звiльнен&
ня, передбачених законодавством (як покращення умов).

Згiдно з Положенням про порядок укладення контрактiв при
прийняттi (найманнi) на роботу працiвникiв, затвердженим по&
становою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 березня 1994 р.
№ 170, за два мiсяцi до закiнчення строку чинностi контракту за
угодою сторiн його може бути продовжено або укладено на но&
вий строк (п. 24). При укладеннi до контракту можуть бути вне&
сенi новi умови. У разi, якщо сторони або одна зi сторiн не ба&
жають або не мають можливостi продовжити контракт з працiв&
ником, вони повиннi за два мiсяцi до закiнчення дiї контракту
попередити про це iншу сторону, щоб дати можливiсть вiдпо&
вiдно працiвниковi знайти роботу, а роботодавцевi — пiдшукати
iншого фахiвця. Сторони можуть погодити й особливий поря&
док його припинення.

Розiрвання трудового договору з iнiцiативи працiвника.
Право кожної особи на працю реалiзується не тiльки через

можливiсть працювати на пiдприємствi, в установi, органiзацiї
за вибраною професiєю, спецiальнiстю (залежно вiд її фiзичних
чи iнтелектуальних здiбностей), а й через гарантiю безперешкод&
ного звiльнення з iнiцiативи працiвника з роботи з дотриман&
ням встановленого законодавством порядку в iнтересах обох
сторiн.

Працiвник має право розiрвати трудовий договiр, укладе&
ний на невизначений строк, попередивши про це роботодавця
письмово за два тижнi (ст. 38 КЗпП України).
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Протягом строку попередження жодна iз сторiн трудового до&
говору не має права в односторонньому порядку розiрвати його.

У разi, коли заява працiвника про звiльнення з роботи за
власним бажанням зумовлена неможливiстю продовжувати ро&
боту (переїзд на нове мiсце проживання; переведення чоловiка
або дружини на роботу в iншу мiсцевiсть; вступ до навчального
закладу; неможливiсть проживання у данiй мiсцевостi, пiдтвер&
джена медичним висновком; вагiтнiсть; догляд за дитиною до до&
сягнення нею чотирнадцятирiчного вiку або за дитиною&iнва&
лiдом; догляд за хворим членом сiм’ї вiдповiдно до медичного
висновку або iнвалiдом I групи; вихiд на пенсiю; прийняття на
роботу за конкурсом; з iнших поважних причин), власник або
уповноважений ним орган повинен розiрвати трудовий договiр
у строк, про який просить працiвник.

Якщо працiвник пiсля закiнчення строку попередження про
звiльнення не залишив роботи i не вимагає розiрвання трудово&
го договору, власник або уповноважений ним орган не вправi
звiльнити його за поданою ранiше заявою, яку може в будь&який
момент протягом 14 днiв забрати, крiм випадкiв, коли на його
мiсце запрошено iншого працiвника, якому вiдповiдно до зако&
нодавства не може бути вiдмовлено в укладеннi трудового дого&
вору (наприклад, при переведеннi — надання гарантiйного листа;
укладення договору з iншим працiвником iз зазначенням при&
ступити до роботи з наступного дня, пiсля закiнчення 14&денно&
го попередження).

Працiвник має право у визначений ним строк розiрвати тру&
довий договiр за власним бажанням, якщо власник або уповно&
важений ним орган не виконує законодавство про працю, умо&
ви колективного чи трудового договору.

Вiдповiдно до ст. 39 КЗпП строковий трудовий договiр пiд&
лягає розiрванню достроково на вимогу працiвника в разi: а) його
хвороби чи iнвалiдностi, якi перешкоджають виконанню роботи
за договором; б) порушення власником або уповноваженим ним
органом законодавства про працю, колективного чи трудового
договору; в) у випадках, передбачених ч. 1 ст. 38 КЗпП України.

Загальнi та додатковi пiдстави розiрвання трудового до 
говору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу.

Стаття 43 Конституцiї України гарантує громадянам захист
вiд незаконного звiльнення. Тому трудовий договiр, укладений
на невизначений строк, а також строковий трудовий договiр до
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закiнчення строку його чинностi можуть бути розiрванi власни&
ком або уповноваженим ним органом лише у визначених зако&
нодавством випадках.

Загальнi пiдстави розiрвання трудового договору (ст. 40 КЗпП
України):

1) змiна в органiзацiї виробництва i працi, в тому числi лiк&
вiдацiя, реорганiзацiя, банкрутство або перепрофiлювання пiд&
приємства, установи, органiзацiї, скорочення чисельностi або шта&
ту працiвникiв;

2) виявлена невiдповiднiсть працiвника займанiй посадi або
виконуванiй роботi внаслiдок недостатньої квалiфiкацiї або ста&
ну здоров’я, якi перешкоджають продовженню даної роботи,
скасування допуску до державної таємницi, якщо виконання
покладених на нього обов’язкiв, вимагає доступу до державної
таємницi;

3) систематичне невиконання працiвником без поважних при&
чин обов’язкiв, покладених на нього трудовим договором або
правилами внутрiшнього трудового розпорядку, якщо до пра&
цiвника ранiше застосовувалися заходи дисциплiнарного чи гро&
мадського стягнення;

4) прогул (у тому числi вiдсутнiсть на роботi бiльше трьох
годин протягом робочого дня) без поважних причин;

5) нез’явлення на роботу протягом бiльш як чотирьох мi&
сяцiв пiдряд внаслiдок тимчасової непрацездатностi, не врахо&
вуючи вiдпустки по вагiтностi i пологах, якщо законодавством
не встановлений тривалiший строк збереження мiсця роботи
(посади) при певному захворюваннi. За працiвниками, якi втра&
тили працездатнiсть у зв’язку з трудовим калiцтвом або про&
фесiйним захворюванням, мiсце роботи (посада) зберiгаєть&
ся до вiдновлення працездатностi або встановлення iнвалiд&
ностi;

6) поновлення на роботi працiвника, який ранiше викону&
вав цю роботу;

7) поява на роботi в нетверезому станi, у станi наркотичного
або токсичного сп’янiння;

8) вчинення за мiсцем роботи розкрадання (в тому числi
дрiбного) майна власника, встановленого вироком суду, що на&
брав законної сили чи постановою органу, до компетенцiї якого
входить накладення адмiнiстративного стягнення або застосу&
вання заходiв громадського впливу.

Трудовий договiр 235



Звiльнення з пiдстав, зазначених у пунктах 1, 2 i 6 ст. 40
КЗпП України, допускається, якщо неможливо перевести пра&
цiвника, за його згодою, на iншу роботу. Не допускається звiль&
нення працiвника з iнiцiативи роботодавця в перiод його тим&
часової непрацездатностi (крiм звiльнення за п. 5 ст. 40 КЗпП),
а також у перiод перебування працiвника у вiдпустцi. Це прави&
ло не поширюється на випадок повної лiквiдацiї пiдприємства,
установи, органiзацiї.

Крiм пiдстав, передбачених ст. 40 КЗпП України, трудовий
договiр з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу
може бути розiрваний також в iнших випадках. Такими є додат&
ковi пiдстави розiрвання трудового договору, якi поширюються
лише на окремi категорiї працiвникiв залежно вiд їх посади чи
особливостей функцiональних обов’язкiв.

Додатковi пiдстави розiрвання трудового договору (ст. 41
КЗпП України):

1) одноразове грубе порушення трудових обов’язкiв керiв&
ником пiдприємства, установи, органiзацiї всiх форм власнос&
тi (фiлiї, представництва, вiддiлення та iншого вiдокремленого
пiдроздiлу), його заступниками, головним бухгалтером пiдпри&
ємства, установи, органiзацiї, його заступниками, а також служ&
бовими особами митних органiв, державних податкових iнспек&
цiй, яким присвоєно персональнi звання, i службовими особами
державної контрольно&ревiзiйної служби та органiв державного
контролю за цiнами;

11) виннi дiї керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї,
внаслiдок чого заробiтна плата виплачується несвоєчасно або в
розмiрах нижчих вiд установленого законом розмiру заробiтної
плати;

2) виннi дiї працiвника, який безпосередньо обслуговує гро&
шовi, товарнi або культурнi цiнностi, якщо цi дiї дають пiдстави
для втрати довiр’я до нього з боку власника або уповноважено&
го ним органу;

3) вчинення працiвником, який виконує виховнi функцiї, амо&
рального проступку, не сумiсного з продовженням даної роботи.

Розiрвання договору у випадках, передбачених цiєю стат&
тею, провадиться з додержанням вимог ч. 3 ст. 40, а у випадках,
передбачених пунктами 2 i 3 — також вимог ст. 43 КЗпП Украї&
ни (за попередньою згодою виборного органу первинної проф&
спiлкової органiзацiї (профспiлкового представника)).
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Обмеження звiльнення з роботи окремих категорiй працiв=
никiв.

Заборонено звiльняти працiвникiв з iнiцiативи власника:
— у разi їх тимчасової непрацездатностi, крiм п. 5 ст. 40 КЗпП

України — вiдсутнiсть на роботi працiвника бiльше чотирьох
мiсяцiв пiдряд внаслiдок тимчасової непрацездатностi та iн.;

— пiд час перебування працiвникiв у вiдпустцi, на вiйсько&
вих зборах, вiдрядженнi та в iнших випадках, коли за ними збе&
рiгається робоче мiсце;

— вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох (до
шести) рокiв (за ст. 184 КЗпП України), крiм випадкiв лiквiда&
цiї пiдприємства з працевлаштуванням;

— одиноких матерiв та батькiв при наявностi дитини вiком
до 14 рокiв або дитини&iнвалiда, крiм випадкiв лiквiдацiї пiдпри&
ємства з обов’язковим працевлаштуванням;

— неповнолiтнiх осiб без згоди вiдповiдного органу в спра&
вах неповнолiтнiх;

— працiвникiв, обраних до вибраних органiв первинної проф&
спiлкової органiзацiї (без дозволу вiдповiдних профспiлкових
органiв);

— депутатiв мiсцевих рад (без згоди вiдповiдних органiв).
Особливостi розiрвання трудового договору з iнiцiативи

роботодавця за загальними пiдставами (ст. 40 КЗпП України):
Пiдстави та порядок розiрвання трудового договору у

зв’язку зi змiнами в органiзацiї виробництва i працi.
Трудовий договiр, укладений на невизначений строк, а та&

кож строковий трудовий договiр до закiнчення строку його чин&
ностi можуть бути розiрванi власником або уповноваженим ним
органом у разi змiн в органiзацiї виробництва i працi, в тому чис&
лi лiквiдацiї, реорганiзацiї, банкрутства або перепрофiлювання
пiдприємства, установи, органiзацiї скорочення чисельностi або
штату працiвникiв (п. 1 ст. 40 КЗпП України). Про вивiльнення
працiвникiв персонально попереджають не пiзнiше нiж за два
мiсяцi. Попереджуються працiвники, а не хтось окремо. При ви&
вiльненнi працiвникiв у випадках змiн в органiзацiї виробниц&
тва i працi враховується переважне право на залишення на ро&
ботi вiдповiдно до ст. 42, ст. 492 КЗпП. Так, вiдповiдно до ст. 42
КЗпП при скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв у зв’яз&
ку зi змiнами в органiзацiї виробництва i працi переважне право
на залишення на роботi надається працiвникам з бiльш висо&
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кою квалiфiкацiєю i продуктивнiстю працi. За рiвних умов про&
дуктивностi працi i квалiфiкацiї перевага в залишеннi на роботi
надається:

1) сiмейним — при наявностi двох i бiльше утриманцiв;
2) особам, в сiм’ї яких немає iнших працiвникiв iз самостiй&

ним заробiтком;
3) працiвникам з тривалим безперервним стажем роботи на

даному пiдприємствi, в установi, органiзацiї;
4) працiвникам, якi навчаються у вищих i середнiх спецiаль&

них навчальних закладах без вiдриву вiд виробництва;
5) учасникам бойових дiй, iнвалiдам вiйни та особам, на яких

поширюється чиннiсть Закону України «Про статус ветеранiв
вiйни, гарантiї їх соцiального захисту»;

6) авторам винаходiв, корисних моделей, промислових зра&
зкiв i рацiоналiзаторських пропозицiй;

7) працiвникам, якi дiстали на цьому пiдприємствi, в устано&
вi, органiзацiї трудове калiцтво або професiйне захворювання;

8) особам з числа депортованих з України протягом п’яти
рокiв з часу повернення їх на постiйне мiсце проживання до
України;

9) працiвникам з числа колишнiх вiйськовослужбовцiв
строкової служби та осiб, якi проходили альтернативну (не&
вiйськову) службу, протягом двох рокiв з дня звiльнення їх зi
служби;

10) особам, що мають особливi трудовi заслуги перед Бать&
кiвщиною (ветерани працi та iн.);

11) особам, що постраждали вiд Чорнобильської катастро&
фи 1 та 2 категорiї, а також лiквiдатори 3 категорiї.

Працiвник, з яким розiрвано трудовий договiр з пiдстав,
передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП України, крiм випадку лiквi&
дацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, протягом одного ро=
ку має першочергове право на укладення трудового договору в
разi поворотного прийняття на роботу, якщо власник або упо&
вноважений ним орган приймає на роботу працiвникiв анало&
гiчної квалiфiкацiї. Переважне право на укладення трудового
договору в разi поворотного прийняття на роботу надається
особам, зазначеним не тiльки у ст. 42 КЗпП України, а й в iн&
ших випадках, передбачених колективним договором (ст. 421

КЗпП України).
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Розiрвання трудового договору допускається лише за попе&
редньою згодою профспiлкового органу, крiм випадкiв лiквiда&
цiї пiдприємства (ст. 43 КЗпП України).

Про вивiльнення працiвникiв персонально попереджають
не пiзнiше нiж за два мiсяцi (ч. 3. ст. 32 та ч. 1 ст. 492 КЗпП
України). Одночасно з попередженням про звiльнення у зв’язку
зi змiнами в органiзацiї виробництва i працi роботодавець зобо&
в’язаний запропонувати працiвниковi iншу роботу на тому ж пiд&
приємствi, в установi, органiзацiї. У разi вiдсутностi роботи за
вiдповiдною професiєю чи спецiальнiстю, а також у разi вiдмови
працiвника вiд переведення на iншу роботу на тому ж пiдпри&
ємствi, в установi, органiзацiї вiн за своїм розсудом звертається
по допомогу до державної служби зайнятостi або працевлашто&
вується самостiйно. Водночас власник або уповноважений ним
орган зобов’язаний повiдомити державну службу зайнятостi про
наступне вивiльнення працiвника iз зазначенням його професiї,
спецiальностi, квалiфiкацiї та розмiру оплати працi.

Особливостi звiльнення з роботи в разi невiдповiдностi
працiвника займанiй посадi або виконуванiй роботi, внаслi 
док недостатньої квалiфiкацiї або стану здоров’я та в разi
скасування допуску до державної таємницi, якщо виконання
покладених на нього обов’язкiв вимагає допуску до держав 
ної таємницi.

Трудовий договiр, укладений на невизначений строк, а та&
кож строковий трудовий договiр до закiнчення строку його чин&
ностi можуть бути розiрванi власником або уповноваженим ним
органом у разi виявленої невiдповiдностi працiвника займанiй
посадi або виконуванiй роботi внаслiдок недостатньої квалiфi&
кацiї або стану здоров’я, якi перешкоджають продовженню да&
ної роботи (п. 2 ст. 40 КЗпП України).

Розiрвання трудового договору допускається лише за попе&
редньою згодою профспiлкового органу та скасування допуску
до державної таємницi (ст. 43 КЗпП України).

Невiдповiднiсть займанiй посадi — це нездатнiсть працiв=
ника внаслiдок недостатньої квалiфiкацiї, стану здоров’я чи з iн=
ших причин належним чином виконувати свої функцiональнi обо=
в’язки, зазначенi у трудовому договорi чи контрактi. Цi причи&
ни не залежать вiд волi працiвника, є об’єктивними i не можуть
бути поставленi йому за провину.

Трудовий договiр 239



Доказування невiдповiдностi працiвника займанiй посадi чи
виконуванiй роботi покладається на роботодавця. Доказами мо&
жуть бути: брак продукцiї, яку виготовляє працiвник, грубi по&
милки та недолiки в роботi, медичний висновок про стiйке зни&
ження працездатностi особи iз зазначенням протипоказання за
станом здоров’я виконувати доручену роботу, нездатнiсть ке&
рiвника пiдприємства забезпечити належну дисциплiну працi у
вiдповiднiй структурi, позбавлення спецiальних прав (прав во&
дiя, машинiста, скасування допуску до державної таємницi (пев&
ної форми), рiшення атестацiйної комiсiї (рекомендацiйний ха&
рактер) та iн.).

Для доведення невiдповiдностi працiвника займанiй посадi
(виконуванiй роботi) слiд керуватися квалiфiкацiйними довiд&
никами посад (щодо службовцiв) i класифiкатором професiй
(щодо робiтникiв).

Однак вiдсутнiсть диплому про освiту чи iнших документiв
про квалiфiкацiю працiвника, понижена працездатнiсть (стан
здоров’я) тощо не можуть бути доказом невiдповiдностi, якщо
це не є обов’язковими умовами для виконання роботи, i працiв&
ник належним чином її виконує.

При звiльненнi працiвника за п. 2 ст. 40 КЗпП України ро&
ботодавець повинен, при наявностi вакантних мiсць (за згодою
працiвника), запропонувати йому переведення на iнше мiсце ро&
боти. При вiдмовi працiвника трудовий договiр розривається.

Особливостi звiльнення з роботи працiвника в разi си 
стематичного невиконання ним без поважних причин тру 
дових обов’язкiв.

Трудовий договiр, укладений на невизначений строк, а та&
кож строковий трудовий договiр до закiнчення строку його чин&
ностi можуть бути розiрванi роботодавцем у разi систематично&
го невиконання працiвником без поважних причин обов’язкiв,
покладених на нього трудовим договором або правилами внут&
рiшнього трудового розпорядку, якщо до працiвника ранiше за&
стосовувалися заходи дисциплiнарного чи громадського стяг&
нення (п. 3 ст. 40 КЗпП України).

При звiльненнi за цiєю пiдставою роботодавець повинен вра=
ховувати такi умови:

— порушення повинно стосуватися виконання трудових обо&
в’язкiв працiвником (зазначених у трудовому договорi, контрак&
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тi чи правилах внутрiшнього трудового розпорядку), а не гро&
мадських;

— неналежне виконання обов’язкiв чи невиконання має бу&
ти винним (умисел чи необережнiсть) з вiдсутнiстю поважної
причини;

— невиконання функцiональних обов’язкiв працiвником по&
винно бути систематичним, тобто вiн i ранiше допускав зазна&
ченi порушення, за що протягом року до нього вже застосовува&
лися заходи дисциплiнарного чи громадського стягнення. Тут
мається на увазi не лише сам факт дисциплiнарного проступку,
а застосування до працiвника заходiв стягнення. Має бути саме
стягнення, а не вплив — громадська оцiнка дiй працiвника (ви&
ховна бесiда, обговорення в колективi). Це звiльнення може бу&
ти застосоване за повторне iстотне порушення трудової дисци&
плiни, яке могло серйозно вплинути на виробничу дiяльнiсть
пiдприємства. Йдеться про юридичну, а не фактичну система&
тичнiсть. При цьому повиннi бути дотриманi строки застосуван&
ня норми (один мiсяць з моменту виявлення i шiсть мiсяцiв з
моменту вчинення проступку — ст. 148 КЗпП України) та отри&
мана попередня згода на звiльнення виборного органу первин&
ної профспiлкової органiзацiї (ст. 43 КЗпП України).

Обов’язковою умовою є вимога власника до працiвника що&
до письмового пояснення причин невиконання обов’язкiв (по&
важна чи нi). Про звiльнення видається наказ, який може бути
оскаржений до суду.

Особливостi звiльнення з роботи працiвника у разi про 
гулу (в тому числi вiдсутностi на роботi бiльше трьох го 
дин протягом робочого дня) без поважних причин.

Пiдставою звiльнення працiвника за iнiцiативою власника
або уповноваженого ним органу є вчинений працiвником про=
гул або вiдсутнiсть на роботi бiльше трьох годин (протягом ро=
бочого дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП України).

Прогул — це вiдсутнiсть без поважних причин працiвника на
роботi протягом робочого дня або залишення роботи без попере=
дження власника чи безпосереднього керiвника в тому числi бiльш
як на три години (безперервно чи сумарно).

Поважними визнаються, за загальноприйнятими правила&
ми, причини, якi виникли з обставин, не залежних вiд волi пра&
цiвника. Тому вiдсутнiсть працiвника на роботi через хворобу,
аварiї на транспортi, хворобу членiв сiм’ї та iн., що перешкоди&
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ли працiвнику вчасно прибути на роботу, не вважаються прогу&
лом. Однак невихiд на роботу iз самовiльним використанням
працiвником вiдпустки, вiдгулiв за вiдпрацьованi ранiше днi, за&
лишення роботи без попередження роботодавця при розiрваннi
трудового договору визнаються прогулом i можуть бути причи&
ною звiльнення працiвника. Пiдставою для звiльнення працiв&
ника може бути здiйснення навiть одноразового прогулу. Разом
з тим застосування звiльнення працiвника роботодавцем не є обо&
в’язковим. За прогул до працiвника можуть бути застосованi й
iншi види стягнень (оголошення догани, позбавлення (повне чи
часткове) премiї, матерiальної допомоги, соцiальних пiльг, ви&
значених умовами колективного або трудового договору, контр&
акту тощо).

Пiдставою для звiльнення працiвника за iнiцiативою влас&
ника або уповноваженого ним органу є також нез’явлення його
на роботу протягом бiльш як чотирьох мiсяцiв пiдряд вна 
слiдок тимчасової непрацездатностi, крiм випадкiв вiдпуст&
ки по вагiтностi i пологах, тимчасової втрати працездатностi у
зв’язку з трудовим калiцтвом або професiйним захворюванням
та iнших випадкiв, коли законодавством встановлений бiльш
тривалий строк збереження мiсця роботи чи посади за працiв&
ником пiд час захворювання (п. 5 ст. 40 КЗпП України). Таке
звiльнення власник або уповноважений ним орган може прове&
сти, якщо це обґрунтоване iнтересами виробництва, тобто його
роботу неможливо перерозподiлити серед працюючих у колек&
тивi або замiнити тимчасово iншим працiвником, i лише пiд час
подальшої вiдсутностi працiвника на робочому мiсцi пiсля чо&
тирьох мiсяцiв пiдряд збереження за працiвником роботи чи по&
сади. Обов’язковою при звiльненнi є згода профспiлки. Разом з
тим законодавством в окремих випадках встановлюється бiльш
тривалий строк збереження за працiвником мiсця роботи (по&
сади). Це стосується випадкiв захворювання працiвника на ту&
беркульоз (строк до десяти мiсяцiв) i ряд iнших хвороб, втрати
працездатностi у зв’язку з калiцтвом або професiйним захворю&
ванням (до вiдновлення працездатностi або встановлення йому
групи iнвалiдностi).

На практицi вирiшального значення при звiльненнi працiв&
ника за цiєю пiдставою набуває не строк хвороби, а потреба в
ньому як у фахiвцевi на пiдприємствi та конкретнi обставини,
зазначенi вище.
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Ще однiєю пiдставою звiльнення працiвника за iнiцiативою
власника або уповноваженого ним органу є поновлення на ро 
ботi працiвника, який ранiше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40
КЗпП України). Це буває у випадках: неправомiрного звiль&
нення працiвника, поновлення якого на роботi провадиться за
рiшенням суду чи вищестоящої органiзацiї; встановленої зако&
ном переваги прав поновлюваного працiвника, який ранiше ви&
конував цю роботу до призову на службу у Збройнi Сили, до
вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчно&
го вiку (наприклад, звiльнення з вiйськової служби за станом
здоров’я чи сiмейними обставинами протягом трьох мiсяцiв з
дня призову, не враховуючи часу проїзду до мiсця постiйного
проживання (ст. 86 Закону України «Про загальний вiйсько&
вий обов’язок та вiйськову службу»); повернення на роботу не&
законно осуджених i реабiлiтованих осiб (робота надається не
пiзнiше одного мiсяця з моменту звернення, якщо таке надiй&
шло протягом трьох мiсяцiв з часу вступу в законну силу ви&
правдувального вироку). За таких обставин новоприйнятому
працiвниковi пропонується iнша робота на даному пiдприємствi
(в установi, органiзацiї), а в разi його вiдмови вiд такого пере&
ведення власник має право звiльнити його на пiдставi п. 6 ст. 40
КЗпП України.

В iнших випадках, передбачених законодавством, особи ма&
ють право на попереднє мiсце роботи лише тодi, коли воно є ва&
кантним. У разi вiдсутностi вакансiї їх попереднього робочого
мiсця, посади вони мають право на працевлаштування на тому
ж або (за згодою) на iншому пiдприємствi. Цi умови поширю&
ють на: звiльнених пiсля закiнчення вiйськової чи альтернатив&
ної строкової служби; осiб, в яких закiнчився строк виборної
роботи та якi повернулися з&за кордону пiсля закiнчення стро&
ку договору. При звiльненнi за цiєю пiдставою попередня згода
профспiлкового працiвника законодавством не передбачена.

Власник або уповноважений ним орган може звiльнити
працiвника за появу на роботi в нетверезому станi, у ста 
нi наркотичного або токсичного сп’янiння (п. 7 ст. 40 КЗпП
України). Для звiльнення працiвника за цiєю пiдставою досить
i одноразового факту такого порушення трудової дисциплiни.
Пiдтвердженням факту появи на роботi в нетверезому станi,
станi токсичного чи наркотичного сп’янiння слугує медичний
висновок за результатами огляду працiвника або акт, складе&
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ний роботодавцем за участю профспiлкового представника, по&
казання свiдкiв та iншi докази в день здiйснення проступку.
Умовами звiльнення за цiєю пiдставою вважається поява пра&
цiвника в нетверезому станi в робочий час або час перебування
на роботi понад його встановлену тривалiсть (надурочнi робо&
ти, ненормований робочий час), на мiсцi виконання ним своїх
трудових обов’язкiв або на територiї, де йому доручено викону&
вати трудовi обов’язки. При розiрваннi трудового договору за
цiєю пiдставою обов’язкова попередня згода виборного органу
первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлкового предста&
вника) первинної профспiлкової органiзацiї, членом якої є пра&
цiвник. Законодавством передбачено звiльнення зазначеної ка&
тегорiї працiвникiв як виправданий захiд з метою запобiгання
нещасним випадкам i травматизму на виробництвi, аварiям i за&
подiянню матерiальної шкоди пiдприємствам. Розiрвання дого&
вору у випадках, передбачених цiєю пiдставою, провадиться з до&
держанням вимог ч. 3 ст. 40.

Особливостi розiрвання трудового договору з iнiцiати 
ви роботодавця за додатковими пiдставами (ст. 41 КЗпП
України):

1) одноразове грубе порушення трудових обов’язкiв керiвни=
ком пiдприємства, установи, органiзацiї всiх форм власностi (фi=
лiї, представництва, вiддiлення та iншого вiдокремленого пiдроз=
дiлу), його заступниками, головним бухгалтером пiдприємства,
установи, органiзацiї, його заступниками, а також службовими
особами митних органiв, державних податкових iнспекцiй, яким
присвоєно персональнi звання, i службовими особами державної
контрольно=ревiзiйної служби та органiв державного контролю
за цiнами (п. 1 ст. 41 КЗпП України).

Особливостями розiрвання трудового договору за зазначе&
ною пiдставою є:

— чiтко передбачено перелiк суб’єктiв, до яких може бути
застосовано розiрвання трудового договору. До них вiдносяться:
керiвники пiдприємства, установи, органiзацiї всiх форм влас&
ностi (фiлiї, представництва, вiддiлення та iншого вiдокремле&
ного пiдроздiлу), їх заступники, головнi бухгалтери пiдприєм&
ства, установи, органiзацiї, їх заступники, службовi особи мит&
них органiв, державних податкових iнспекцiй, яким присвоєно
персональнi звання, службовi особи державної контрольно&ре&
вiзiйної служби та органiв державного контролю за цiнами. Пiд

244 Модуль 3. Роздiл IX



цю пiдставу пiдпадають лише штатнi заступники, якi зобов’яза&
нi виконувати обов’язки керiвника у випадку його тимчасової
вiдсутностi;

— розiрвання трудового договору за цiєю пiдставою вважа&
ється дисциплiнарним звiльненням, а тому повиннi застосову&
ватись правила накладення дисциплiнарних стягнень. Тобто ро&
ботодавець повинен дотримуватись строкiв — один мiсяць з дня
виявлення одноразового грубого порушення трудових обов’яз&
кiв та шести мiсяцiв з дня його скоєння;

— достатньо вчинення одноразового грубого порушення тру&
дових обов’язкiв на вiдмiну вiд п. 3 ст. 40 КЗпПУ — система=
тичне. Визначення ступеня важкостi проступку в кожному кон&
кретному випадку належить до компетенцiї посадових осiб, якi
мають право на призначення i звiльнення з посади керiвних
працiвникiв. Законодавець не дає визначення термiна «грубе
порушення», тому власник, вирiшуючи питання, чи є порушен&
ня трудових обов’язкiв грубим, повинен виходити з факту дiй
чи бездiяльностi спецiального субєкта, суттєвостi наслiдкiв по&
рушення трудових обовязкiв, а при вирiшеннi спiрних питань —
враховувати роз’яснення ПВСУ — характер проступку, обста&
вин за яких його вчинено та яку завдано (могло бути завдано)
шкоду (п. 27 постанови Пленуму ВСУ вiд 6 листопада 1992 р.
№ 9).

Верховний Суд України вважає грубим порушення трудо&
вих обов’язкiв керiвником i головним бухгалтером пiдприємства,
якi за наявностi коштiв на депозитах, валютних та iнших рахун&
ках мають кредиторську заборгованiсть. Такi дiї дають пiдстави
для розiрвання трудового договору з названими працiвниками
за п. 1 ст. 41 КЗпП. Грубими можуть вважатися порушення, ви&
значенi такими в трудовому контрактi, порушення фiнансової
дисциплiни, вiдмова надання контролюючим органам необхiд&
них документiв чи iнформацiї (вiдповiдно до чинного законо&
давства) i т. iн.;

2) виннi дiї керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї, вна=
слiдок чого заробiтна плата виплачується несвоєчасно або в роз=
мiрах нижчих вiд установленого законом розмiру заробiтної пла=
ти (п. 11 ст. 41 КЗпП України).

Пiд звiльнення за цiєю пiдставою пiдпадає лише керiвник пiд&
приємства, установи, органiзацiї всiх форм власностi. Не може
бути поширена ця норма на всiх iнших суб’єктiв, передбачених
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п. 1 ст. 41 КЗпП України. Пiдставою для звiльнення є несвоєчас&
на виплата заробiтної плати або виплата її у розмiрах, нижчих
за розмiр мiнiмальної заробiтної плати (при виконаннi норм
працi). Особливiстю є те, що вина керiвника повинна бути у фор&
мi умислу. Це має бути пiдтверджено доказами та фактами (в
результатi перевiрок) правоохоронними або iншими компетент&
ними органами, якi здiйснюють контроль у сферi дотримання
законодавства про працю. Оскiльки для звiльнення керiвника
має значення вчинення винних дiянь, то за даною пiдставою не
може бути звiльнено керiвника у випадку наявностi заборгова&
ностi перед його пiдприємством щодо виплат з Державного бю&
джету України або мiсцевих бюджетiв. Одночасно, на керiвни&
ка покладається i обов’язок вiдшкодування у повному розмiрi
шкоди, коли вiдповiдно до п. 9 ст. 134 КЗпПУ керiвник пiдпри&
ємства, установи, органiзацiї всiх форм власностi, винний у не&
своєчаснiй виплатi заробiтної плати понад один мiсяць, що при&
звело до виплати компенсацiй за порушення строкiв її виплати,
i за умови, що Державний бюджет України та мiсцевi бюджети,
юридичнi особи державної форми власностi не мають заборго&
ваностi перед цим пiдприємством. Проте при звiльненнi за да&
ною пiдставою не має значення виплата компенсацiй за пору&
шення строкiв невиплати зарплати, а саме невиплата зарплати
чи суми, меншої мiнiмальної заробiтної плати при виконаннi
норм працi;

3) виннi дiї працiвника, який безпосередньо обслуговує грошо=
вi, товарнi або культурнi цiнностi, якщо цi дiї дають пiдстави
для втрати довiр’я до нього з боку власника або уповноваженого
ним органу (п. 2 ст. 41 КЗпП України). Розiрвання трудового до&
говору за цiєю пiдставою не вважається дисциплiнарним звiль&
ненням, а тому правила накладення дисциплiнарних стягнень
тут застосовуватись не можуть. Законодавство не мiстить окре&
мого перелiку працiвникiв, якi вважаються такими, що обслу&
говують грошовi й товарнi цiнностi (частково — перелiк осiб,
з якими роботодавець може укладати договiр про повну мате&
рiальну вiдповiдальнiсть). Не мiститься визначення поняття
«втрата довiр’я». З цього приводу Пленум Верховного Суду
України роз’яснив, що з даної пiдстави можуть бути звiльненi
працiвники, якi безпосередньо обслуговують грошовi або товар&
нi цiнностi, тобто зайнятi прийманням, зберiганням, транспор&
туванням i розподiлом цих цiнностей (касири, iнкасатори, завi&
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дувачi баз, комiрники та iн.). В бiльшостi випадкiв це особи, з
якими укладено договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть,
хоча можуть бути i працiвники, з якими такого договору укла&
дено не було. Ключове значення має фактичне обслуговування
таких цiнностей працiвником. Не можуть бути звiльненi за цiєю
пiдставою товарознавцi, контролери, охоронцi та iншi працiв&
ники, яким безпосередньо матерiальнi цiнностi не передаються.
Пiдставою для звiльнення мають бути виннi дiї працiвника, на&
приклад наявнiсть надлишкiв на складi, обман покупцiв, по&
рушення ведення звiтної документацiї, порушення правил про&
ведення операцiй з матерiальними цiнностями, зловживання
алкогольними напоями (може пiдпадати i пiд п. 7 ст. 40 КЗпПУ),
вживання наркотичних та токсичних речовин тощо. Цi дiї по&
виннi бути пiдтвердженi доказами. Пленум ВСУ також звернув
увагу, що при встановленнi в передбаченому законодавством
порядку факту здiйснення працiвником розкрадання, хабарниц&
тва та iнших корисливих правопорушень цi працiвники можуть
бути звiльненi на пiдставi втрати довiр’я до них i в тому випад&
ку, коли вказанi дiї, не пов’язанi з їх роботою. Особливiстю є те,
що таке звiльнення обов’язково вимагає згоди виборного орга&
ну первинної профспiлкової органiзацiї, членом якої є працiв&
ник (ст. 43 КЗпПУ);

4) вчинення працiвником, який виконує виховнi функцiї, амо=
рального проступку, не сумiсного з продовженням даної роботи
(п. 3 ст. 41 КЗпП України).

Розiрвання трудового договору за цiєю пiдставою також не
є дисциплiнарним звiльненням, а тому правила накладення ди&
сциплiнарних стягнень при цьому застосовуватись не можуть.
При звiльненнi за цiєю пiдставою закон передбачає наявнiсть
спецiального суб’єкта. Законодавство не мiстить окремого пе&
релiку працiвникiв, хоча в цiлому окреслює коло суб’єктiв, до
яких може бути застосована зазначена норма для звiльнення.
У роз’ясненнi Пленуму Верховного Суду України закрiплено,
що на пiдставi вчинення аморального проступку, не сумiсного
з продовженням даної роботи, можуть бути звiльненi лише тi
працiвники, якi займаються виховною дiяльнiстю, наприклад
вихователi, вчителi, викладачi, практичнi психологи, соцiальнi
педагоги, майстри виробничого навчання, методисти, педагогiч&
нi працiвники позашкiльних закладiв (п. 28 постанови Пленуму
ВСУ вiд 6 листопада 1992 р.). Не деталiзується в законi термiн
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«аморальний проступок». Пiд аморальним проступком слiд ро&
зумiти винну дiю або бездiяльнiсть працiвника, яка порушує
моральнi принципи суспiльства та є не сумiсною з виконанням
виховних функцiй. Особливiстю є те, що такий проступок може
мати мiсце не лише на роботi, а й поза роботою — у громадських
мiсцях, побутi.

Крiм вказаних пiдстав, передбачених КЗпП, окремими за&
конодавчими актами встановленi iншi додатковi пiдстави при=
пинення трудових правовiдносин з окремими категорiями пра&
цiвникiв.

Наприклад, Законом України «Про державну службу» пе&
редбачено перелiк додаткових порiвняно з КЗпПУ пiдстав. Се&
ред них:

1) порушення умов реалiзацiї права на державну службу
(ст. 4 Закону);

2) недотримання пов’язаних з проходженням державної служ&
би вимог, передбачених ст. 16 Закону;

3) досягнення державним службовцем граничного вiку про&
ходження державної служби (ст. 23 Закону);

4) вiдставка державних службовцiв, якi займають посади
першої або другої категорiї (ст. 31 Закону);

5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають
перебуванню державного службовця на державнiй службi (ст. 12
Закону);

6) вiдмова державного службовця вiд прийняття або пору&
шення присяги;

7) неподання або подання державним службовцем неправ&
дивих вiдомостей1 та iншi випадки, що стосуються спецiальних
суб’єктiв.

Розiрвання трудового договору з пiдстав, передбачених пунк&
тами 1 (крiм випадку лiквiдацiї пiдприємства, установи, органi&
зацiї), 2—5, 7 ст. 40 i пунктами 2 i 3 ст. 41 КЗпП України, може
бути здiйснено лише за попередньою згодою виборного органу
первинної профспiлкової органiзацiї, який у 15&денний строк
розглядає обґрунтоване письмове подання власника або упов&
новаженого ним органу про розiрвання трудового договору з пра&
цiвником. Подання роботодавця має розглядатися у присутнос&
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тi працiвника, на якого воно внесено. Розгляд подання у разi
вiдсутностi працiвника допускається лише за його письмовою
заявою. За бажанням працiвника вiд його iменi може виступати
iнша особа, в тому числi адвокат. При нез’явленнi працiвника
розгляд заяви вiдкладається до наступного засiдання у межах
строку, визначеного законодавством. У разi повторної неявки
працiвника без поважних причин подання може розглядатися
за його вiдсутностi.

Якщо виборний орган профспiлкової органiзацiї не утворю&
ється, згоду на розiрвання трудового договору дає профспiлко&
вий представник органiзацiї.

Виборний орган (профспiлковий представник) повiдомляє
власника або уповноважений ним орган про прийняте рiшен&
ня у письмовiй формi в триденний строк пiсля його прийняття.
У разi пропуску цього строку вважається, що профспiлковий
орган дав згоду на розiрвання трудового договору.

Якщо працiвник є одночасно членом кiлькох професiйних
спiлок, якi дiють на пiдприємствi, згоду на його звiльнення дає
виборний орган тiєї профспiлкової органiзацiї, до якої звернув&
ся власник. Рiшення профспiлкового органу про ненадання зго&
ди на розiрвання повинно бути мотивованим. Якщо в рiшеннi
не має згоди на розiрвання трудового договору, роботодавець
має право звiльнити працiвника без згоди.

Роботодавець має право розiрвати трудовий договiр не пiз&
нiш як через мiсяць з дня одержання згоди профспiлкового ор&
гану. Якщо розiрвання трудового договору з працiвником про&
ведено власником або уповноваженим ним органом без звер&
нення до профспiлкового органу, суд зупиняє провадження по
справi, запитує згоду профспiлкового органу i пiсля її одержан&
ня або вiдмови в дачi згоди на звiльнення працiвника розглядає
спiр по сутi.

Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або
уповноваженого ним органу без попередньої згоди виборного
органу первинної профспiлкової органiзацiї допускається у ви&
падках: лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї; незадо&
вiльного результату випробування, зумовленого при прийняттi
на роботу; звiльнення з роботи за сумiщенням у зв’язку з прий&
няттям на роботу iншого працiвника, який не є сумiсником, а та&
кож у зв’язку з обмеженнями на роботу за сумiсництвом, перед&
баченими законодавством; поновлення на роботi працiвника,
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який ранiше виконував цю роботу; звiльнення працiвника, який
не є членом первинної профспiлкової органiзацiї, що дiє на пiд&
приємствi, в установi, органiзацiї; звiльнення з пiдприємства,
установи, органiзацiї, де немає первинної профспiлкової органi&
зацiї; звiльнення керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї
(фiлiї, представництва, вiддiлення та iншого вiдокремленого пiд&
роздiлу), його заступникiв, головного бухгалтера пiдприємства,
установи, органiзацiї, його заступникiв, а також службових осiб
митних органiв, державних податкових iнспекцiй, яким присво&
єно персональнi звання, i службових осiб державної контроль&
но&ревiзiйної служби та органiв державного контролю за цiна&
ми; керiвних працiвникiв, якi обираються, затверджуються або
призначаються на посади державними органами, органами мiс&
цевого та регiонального самоврядування, а також громадськими
органiзацiями та iншими об’єднаннями громадян; звiльнення
працiвника, який вчинив за мiсцем роботи розкрадання (в тому
числi дрiбне) майна власника, встановленого вироком суду, що
набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенцiї яко&
го входить накладення адмiнiстративного стягнення або засто&
сування заходiв громадського впливу.

Законодавством можуть бути передбаченi й iншi випадки
розiрвання трудового договору з iнiцiативи роботодавця без зго&
ди вiдповiдного виборного органу первинної профспiлкової ор&
ганiзацiї (профспiлкового представника) .

Розiрвання трудового договору з iнiцiативи третiх осiб.
Третi особи — це суб’єкти, якi не є сторонами трудового до&

говору. Вони виступають iнiцiаторами розiрвання трудового до&
говору тiльки в певних, визначених законом, випадках.

1) Розiрвання трудового договору з керiвником на вимогу ви=
борного органу первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлко=
вого представника) (ст. 45 КЗпП України).

На вимогу виборного органу первинної профспiлкової орга&
нiзацiї, який за дорученням трудового колективу пiдписав ко&
лективний договiр, власник або уповноважений ним орган по&
винен розiрвати трудовий договiр (контракт) з керiвником або
усунути його iз займаної посади, якщо вiн порушує законодав&
ство про працю, про колективнi договори та угоди, Закон України
«Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi» (1999 р.).
Якщо колективний договiр пiдписав iнший уповноважений на
представництво орган, то трудовий договiр з керiвником, який
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не виконав зобов’язань за даним колективним договором, має
бути розiрвано на вимогу цього органу. Якщо власник (упов&
новажений ним орган) або працiвник, щодо якого пред’явле&
но вимогу про розiрвання договору, не згоднi з цiєю вимогою,
вони можуть оскаржити її до суду у двотижневий строк з дня
отримання рiшення. У цьому разi виконання вимоги про розiр&
вання трудового договору зупиняється до винесення судом рi&
шення.

Якщо рiшення виборного органу первинної профспiлкової
органiзацiї не виконано i не оскаржено у зазначений строк, вiн у
такий самий строк може оскаржити до суду дiяльнiсть або без&
дiяльнiсть посадових осiб, органiв, до компетенцiї яких нале&
жить розiрвання трудового договору з керiвником пiдприєм&
ства, установи, органiзацiї. Пiдстава для звiльнення, передбаче&
на ст. 45 КЗпП України, зумовлена захистом трудових та iнших
iнтересiв працiвникiв, колективiв, держави та розвитком вироб&
ництва. Це може бути лише вимога профспiлкового органу, який
за дорученням трудового колективу пiдписав колективний до&
говiр (п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд
6 листопада 1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудо&
вих спорiв»).

Виходячи зi змiсту ст. 431 КЗпП України керiвним працiв&
ником належить вважати керiвника пiдприємства (фiлiї, пред&
ставництва або iншого вiдокремленого пiдроздiлу). Вiдокремле&
ний пiдроздiл — це не цех, бригада тощо, а спецiально створена
у передбаченому законом порядку структура.

2) Набрання законної сили вироком суду, яким працiвника за=
суджено (крiм випадкiв звiльнення вiд вiдбування покарання з ви=
пробуванням) до позбавлення волi або iншого покарання, яке ви=
ключає можливiсть продовження даної роботи (п. 7 ст. 36 КЗпП
України). У зазначенiй пiдставi розiрвання трудового договору
вiдбувається з iнiцiативи суду. Трудовий договiр пiдлягає розiр&
ванню пiсля вступу в законну силу вироку суду, яким працiв&
ник осуджений до позбавлення волi, виправних робiт не за мiс&
цем роботи, позбавлення права займати певнi посади чи зай&
матися певною дiяльнiстю, направлення за постановою суду на
примусове лiкування до лiкувально&трудового профiлакторiю
(ст. 37 КЗпП України). Винятком є випадки умовного осуджен&
ня працiвника чи вiдстрочки виконання вироку.
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3) Призов або вступ працiвника на вiйськову службу, направ=
лення на альтернативну (невiйськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП
України). Iнiцiатором розiрвання трудового договору за зазна&
ченою пiдставою є вiйськовий комiсарiат або комiсiя у справах
альтернативної (невiйськової) служби. Пiдставами припинен&
ня трудового договору за п. 3 ст. 36 КЗпП України є: призов на
строкову вiйськову службу, направлення на альтернативну (не&
вiйськову) службу, вступ на вiйськову службу, вступ на навчан&
ня у вiйськовий навчальний заклад. У перших двох випадках не
має значення наявнiсть згоди працiвника, у двох iнших — наяв&
нiсть волевиявлення. Для розiрвання трудового договору пра&
цiвник має подати роботодавцю повiдомлення з вiйськкомату
чи iнший документ, який пiдтверджує призов або вступ його
на вiйськову службу згiдно з Законом України «Про загальний
вiйськовий обов’язок i вiйськову службу» вiд 25 березня 1992 р.
У випадку вступу до вiйськового навчального закладу — довiд&
ку про зарахування його на навчання. Працiвники, направленi
на альтернативну (невiйськову) службу, пред’являють направ&
лення комiсiї для проходження альтернативної служби.

4) Розiрвання трудового договору з неповнолiтнiм на вимогу
батькiв або iнших осiб (ст. 199 КЗпП України).

Iнiцiаторами розiрвання трудового договору (в тому числi
строкового) виступають в першу чергу батьки неповнолiтнiх,
усиновителi, пiклувальники неповнолiтнього. Причиною ви&
ступає, як правило, загроза чи завдання шкоди здоров’ю непов&
нолiтнього, порушення його законних iнтересiв. У даному ви&
падку часто вiдбуваються паритетнi дiї: давання згоди на праце&
влаштування та iнiцiативне припинення договору в iнтересах
неповнолiтнього особами зазначеними у ст. 188 КЗпП України.
Вимагати розiрвання трудового договору з неповнолiтнiми мо&
жуть також i службовi особи, на яких покладено нагляд i конт&
роль за додержанням законодавства про працю. Зокрема, це сто&
сується службових осiб органiв у справах неповнолiтнiх, служ&
бових осiб органiв прокуратури, органiв державного нагляду за
охороною працi. Вимога обов’язково повинна бути мотивована.
Стаття 199 КЗпП України передбачає, що мотивом є загроза здо&
ров’ю неповнолiтнього або порушення його законних iнтересiв,
наприклад обмеження його права на освiту. Така вимога про ро&
зiрвання трудового договору є обов’язковою для роботодавця.
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5) Звiльнення з роботи при порушеннi встановлених правил
прийняття на роботу (ст. 7 КЗпП). За цiєю пiдставою прова&
диться звiльнення, якщо прийнята на роботу особа, яка за ви&
роком суду не має права займати певнi посади або займати&
ся певним видом дiяльностi, осуджена за корисливi злочини i з
якої не знята судимiсть, а нова робота пов’язана з матерiаль&
ною вiдповiдальнiстю або в структурних пiдроздiлах пiдпри&
ємства, куди влаштовується, має родиннi стосунки з керiвни&
ми працiвниками пiдприємства, а їхня робота пов’язана з без&
посередньою пiдпорядкованiстю або пiдконтрольнiстю один
одному (за деякими винятками). Законодавством встановле&
но певнi обмеження для сумiсництва окремих категорiй пра&
цiвникiв.

Таким чином, у бiльшостi випадкiв звiльнення з цiєї пiдста&
ви може мати мiсце, коли при укладеннi трудового договору не
було дотримано передбачених законодавством України обме&
жень щодо прийняття на роботу осiб, позбавлених вироком су&
ду права займатися певною дiяльнiстю або займати певну поса&
ду протягом визначеного судом термiну; у випадку прийняття
на роботу, пов’язану з матерiальною вiдповiдальнiстю, осiб, ра&
нiше засуджених за розкрадання, хабарництво, iншi корисливi
злочини, коли судимiсть не знята i не погашена.

6) Поновлення на роботi працiвника, який ранiше виконував
цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП України). Пiдставою для звiльнен&
ня є поновлення на роботi працiвника за рiшенням суду, який
ранiше виконував цю роботу. За даною пiдставою поновлюють&
ся права одного iз працiвникiв (який був незаконно звiльнений)
та, на жаль, не враховуються iнтереси iншого працiвника (якого
звiльняють у зв’язку з поновленням попереднього). Останнiй
мiг i не знати, що попередника звiльнено незаконно, проте зако&
нодавство не передбачає для цього працiвника нiяких гарантiй,
окрiм вихiдної допомоги у розмiрi його середньомiсячного за&
робiтку.

7) Порушення товариськими судами питання перед робото=
давцем про звiльнення працiвника за пунктами 2 i 3 ст. 41 КЗпП
України. Випадкiв звiльнення працiвника з роботи за даною
процедурою на практицi майже немає. Окрiм того, рiшення то&
вариського суду мають характер рекомендацiї згiдно з Положен&
ням про товариськi суди.
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§ 8. Вiдсторонення
вiд роботи
На практицi досить часто розрiзняються поняття вiд&

сторонення вiд роботи та звiльнення з роботи, їх правовi наслiд&
ки та порядок застосування цих норм. У зв’язку з цим часто ви&
никають трудовi конфлiкти та спори.

Поняття вiдсторонення вiд роботи i його вiдмiннiсть вiд ро=
зiрвання трудового договору.

Вiдсторонення вiд роботи — це тимчасове недопущення ро=
ботодавцем або безпосереднiм керiвником (адмiнiстрацiєю) пра=
цiвника до виконання ним своїх функцiональних обов’язкiв iз збе=
реженням мiсця роботи, як правило, з одночасним зупиненням
оплати працi у випадках, передбачених чинними нормативно=
правовими актами (при появi на роботi у нетверезому станi,
наркотичному чи iншому сп’янiннi, при хворобi, небезпечнiй для
оточуючих, за вимогою правоохоронних та iнших уповноважених
органiв тощо).

На вiдмiну вiд звiльнення, при вiдстороненнi вiд роботи тру&
довий договiр з працiвником не припиняється, трудова книжка
не видається i розрахунок не провадиться. На певний час пра&
цiвник до роботи не допускається, заробiтна плата за цей перiод
не нараховується i не виплачується (за винятком вiдсторонен&
ня вiдповiдно до медичних показникiв). Вiдсторонення вiд ро&
боти може застосовуватися на вимогу як власника або уповно&
важеного ним органу, так i спецiально уповноважених державою
органiв (наприклад, органи по нагляду за безпечним веденням
робiт у промисловостi, органи державного енергетичного нагля&
ду, державного санiтарного нагляду, прокурор, слiдчий, органи
дiзнання, державтоiнспекцiї та iн.).

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вiдсто&
ронити працiвника, який з’явився на роботi в нетверезому ста&
нi, у станi наркотичного чи токсичного сп’янiння або довiв себе
до такого стану пiд час роботи. Поява на роботi чи доведення
себе до такого стану є тотожним.

Роботодавець має також право вiдсторонити вiд роботи пра&
цiвникiв:

а) якi вiдмовляються або ухиляються вiд проходження обо&
в’язкових попереднiх чи перiодичних медичних оглядiв;
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б) якi ухиляються вiд навчання, iнструктажу i перевiрки
знань з охорони працi та протипожежної охорони;

в) якi працюють без спецодягу, спецвзуття i захисних при&
строїв, що їм виданi;

г) при виявленнi вiдповiдно до медичного висновку проти&
показань для виконання працiвником дорученої йому за трудо&
вим договором роботи та в iнших випадках, передбачених зако&
нодавством.

Вiдсторонення вiд роботи не уповноваженими на те органа&
ми, а також у випадках, не передбачених законодавством, є не&
законним. Наприклад, є незаконним вiдсторонення працiвника
власником або уповноваженим ним органом за вiдмову вiд тим&
часового переведення чи вiд виїзду у вiдрядження та iншi про&
ступки, за якi працiвник може бути притягнутий до дисциплi&
нарної вiдповiдальностi. Працiвник допускається до роботи пiсля
усунення причин, що призвели до вiдсторонення.

Вiдсторонення вiд роботи повинно оформлятися наказом
або розпорядженням керiвника по пiдприємству. До трудової
книжки запис про вiдсторонення не заноситься, оскiльки воно
не припиняє трудовi правовiдносини.

§ 9. Оформлення звiльнення з роботи
та проведення розрахунку
Законодавством встановлена чiтка процедура оформ&

лення звiльнення працiвникiв i проведення з ними розрахунку.
Роботодавець зобов’язаний у день звiльнення видати пра&

цiвниковi належно оформлену трудову книжку i провести з ним
розрахунок у строки, зазначенi в ст. 116 КЗпП України.

Припинення дiї трудового договору оформляється наказом
(розпорядженням) власника або його уповноваженого, в якому
зазначається пiдстава припинення трудового договору з поси&
ланням на вiдповiдний пункт i статтю законодавства. Аналогiч&
ний запис робиться i в трудовiй книжцi. Звiльнення не може
провадитися з пiдстав, не передбачених законом.

У разi звiльнення працiвника з iнiцiативи роботодавця остан&
нiй зобов’язаний також у день звiльнення видати працiвниковi
копiю наказу про звiльнення з роботи. В iнших випадках звiль&
нення копiя наказу видається на вимогу працiвника (ст. 47 КЗпП
України).
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На вимогу працiвника роботодавець зобов’язаний також ви&
дати йому довiдку про спецiальнiсть, квалiфiкацiю, посаду, час
роботи та його заробiтну плату.

У разi затримання видачi трудової книжки чи невиплати не&
обхiдних сум з вини власника пiдприємство, установа, органi&
зацiя повиннi виплатити працiвниковi його середнiй заробiток
за весь час затримки по день фактичного розрахунку (ст. 117
КЗпП).

Якщо неправильне формулювання причини звiльнення в
трудовiй книжцi перешкоджає працевлаштуванню працiвника,
орган, що розглядає трудовий спiр, одночасно зi змiною форму&
лювання причин звiльнення вирiшує питання про виплату пра&
цiвниковi середнього заробiтку за час вимушеного прогулу.

Вихiдна допомога та пiдстави її виплати.
Вихiдна допомога — це грошова сума, що виплачується пра=

цiвниковi в передбачених законом випадках пiдприємством (уста=
новою, органiзацiєю) при звiльненнi його з роботи.

У разi припинення трудового договору з пiдстав, зазначених
у п. 6 ст. 36 та пунктах 1, 2 i 6 ст. 40 КЗпП України (вiдмова пра&
цiвника вiд переведення на роботу в iншу мiсцевiсть, вiдмова
вiд продовження роботи у зв’язку зi змiною iстотних умов пра&
цi; змiн в органiзацiї виробництва i працi, скорочення чисельнос&
тi або штату працiвникiв; виявленої невiдповiдностi працiвника
займанiй посадi чи виконуванiй роботi внаслiдок недостатньої
квалiфiкацiї або стану здоров’я; поновлення на роботi працiв&
ника, який ранiше виконував цю роботу), працiвниковi випла&
чується вихiдна допомога в розмiрi, не меншому середнього мi&
сячного заробiтку, в разi призову чи вступу на вiйськову служ&
бу, направлення на альтернативну (невiйськову) службу (п. 3
ст. 36 КЗпП) — не меншому двомiсячного середнього заробiтку;
внаслiдок порушення роботодавцем законодавства про працю,
колективного чи трудового договору (статтi 38 i 39 КЗпП Украї&
ни) — у розмiрi, передбаченому колективним договором, але не
менше тримiсячного середнього заробiтку.

Питання
для самоконтролю

1. Дайте визначення трудового договору.
2. Назвiть основнi групи умов змiсту трудового договору та

розкрийте їх сутнiсть.
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3. Назвiть обов’язковi умови трудового договору та пояснiть
їх на прикладах.

4. Назвiть додатковi умови трудового договору та пояснiть їх
на прикладах.

5. У чому полягає вiдмiннiсть трудового договору вiд цивiль&
но&правових угод?

6. Якi iснують обмеження при прийняттi на роботу?
7. Чим вiдрiзняється сумiщення професiй (посад) вiд сумiс&

ництва?
8. Якi особливостi прийняття на роботу в порядку органiзова&

ного набору?
9. Який iснує порядок правового регулювання роботи тимча&

сових працiвникiв?
10. Якi iснують особливостi прийняття на роботу та працi се&

зонних працiвникiв?
11. Якi особливостi прийняття на роботу неповнолiтнiх?
12. Якi є види трудових договорiв?
13. Якi особливостi укладення та оформлення строкових тру&

дових договорiв?
14. Дайте визначення та розкрийте сутнiсть трудового конт&

ракту.
15. Назвiть ознаки трудового контракту та пояснiть це на при&

кладах.
16. Чим вiдрiзняється трудовий договiр вiд трудового конт&

ракту?
17. Що таке випробувальний строк?
18. Якi термiни випробування передбаченi законодавством?
19. Яким категорiям працiвникiв заборонено встановлювати ви&

пробувальний строк?
20. Чи можна звiльнити працiвника у зв’язку з непроходжен&

ням випробувального строку? Обґрунтуйте, посилаючись
на закон.

21. Що таке змiна iстотних умов працi?
22. Дайте визначення переведення.
23. Якi є види переведень?
24. Назвiть загальнi правила переведення працiвникiв на iншу

роботу.
25. Якi особливостi тимчасового переведення працiвникiв на

iншу роботу?
26. Яке спiввiдношення понять «припинення» та «розiрвання»

трудового договору?
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27. Якi особливостi звiльнення за угодою сторiн?
28. Якi особливостi звiльнення при закiнченнi строку трудово&

го договору?
29. Якi особливостi звiльнення у зв’язку з призовом або всту&

пом працiвника на вiйськову службу чи направленням на
альтернативну (невiйськову) службу?

30. Якi особливостi звiльнення працiвника при розiрваннi тру&
дового договору з iнiцiативи працiвника?

31. Якi особливостi звiльнення при розiрваннi трудового дого&
вору на вимогу виборного органу первинної профспiлкової
органiзацiї (профспiлкового представника)?

32. Якi особливостi звiльнення при розiрваннi трудового дого&
вору у зв’язку переведенням працiвника, за його згодою, на
iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або перехiд на
виборну посаду?

33. Якi особливостi звiльнення у зв’язку з вiдмовою працiв&
ника вiд переведення на роботу в iншу мiсцевiсть разом з
пiдприємством, установою, органiзацiєю, а також вiдмова
вiд продовження роботи у зв’язку зi змiною iстотних умов
працi?

34. Якi особливостi звiльнення у зв’язку з набранням законної
сили вироку суду?

35. Якi особливостi звiльнення працiвника у зв’язку з пiдстава&
ми, передбаченими контрактом?

36. Якi особливостi звiльнення працiвникiв за загальними й до&
датковими пiдставами з iнiцiативи роботодавця?

37. В яких випадках передбачається припинення трудового до&
говору з iнiцiативи роботодавця без згоди профспiлкового
представника?

38. Якi спецiальнi соцiальнi гарантiї встановленi при звiльнен&
нi жiнок, котрi мають дiтей?

39. Який iснує порядок оформлення припинення трудового до&
говору та проведення розрахунку з працiвником?
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Трудовий договiр

1. Трудовий договiр — це:
а) акт соцiального партнерства;
б) система зобов’язань працiвника перед роботодавцем;
в) система зобов’язань роботодавця перед працiвником;
г) двостороння угода мiж роботодавцем та працiвником.

2. Трудовий договiр i контракт — це:
а) тотожнi поняття;
б) контракт — вид трудового договору (вужче за змiстом по&

няття);
в) контракт — вид договору про працю (ширше за змiстом по&

няття).

3. Назвiть форми реалiзацiї права на працю:
а) укладення трудового договору;
б) вступ в кооператив;
в) вступ на державну службу;
г) зайняття пiдприємницькою дiяльнiстю;
д) усi зазначенi випадки.

4. Умови трудових договорiв, якi погiршують становище пра&
цiвникiв порiвняно з чинним законодавством України про
працю, дiйснi:
а) не дiйснi;
б) дiйснi, якщо з погiршенням окремих умов збiльшують зар&

плату;
в) дiйснi при згодi працiвника;
г) дiйснi за певних умов .

5. Що є особливою формою трудового договору, що визначає
його змiст:
а) контракт;
б) трудова угода
в) трудовий договiр;
г) колективний договiр;
д) усi передбаченi випадки.

6. Назвiть сторони трудового договору:
а) фiзична i юридична особа;
б) працiвник та роботодавець;
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в) замовник та виконавець;
г) замовник та працiвник.

7. Працiвник у трудовому правi може виступати як:
а) тiльки фiзична особа;
б) юридична особа;
в) i фiзична, i юридична особа.

8. Працiвник може укладати трудовий договiр самостiйно (без
будь&чиєї згоди) при досягненнi:
а) 15 рокiв;
б) 16 рокiв;
в) 18 рокiв;
г) 21 року.

9. За яких наступних умов може настати трудова правосуб’єкт&
нiсть громадян з чотирнадцяти рокiв:
а) пiдлiток, що досяг 14 рокiв, є учнем загальноосвiтньої шко&

ли, професiйно&технiчних i середнiх спецiальних навчальних
закладiв;

б) запропонована пiдлiтку робота належить до категорiї легкої
роботи, що не завдає шкоди здоров’ю;

в) виконання обумовленої трудовим договором роботи здiйс&
нюється у вiльний вiд навчання час i не порушує процесу
навчання;

г) на укладення трудового договору є згода одного з батькiв або
особи, що його замiнює;

д) на укладення трудового договору дав згоду директор школи.

10. На працевлаштування школяра 14 рокiв потрiбна згода:
а) одного з батькiв чи осiб, що їх замiнює;
б) директора чи завiдувача школи;
в) профспiлкового представника;
г) трудового колективу.

11. Яка форма згоди одного з батькiв на укладення трудового
договору:
а) в законi форма, в якiй має бути отримана згода одного з бать&

кiв на укладення трудового договору, не визначена;
б) за вiдсутностi батькiв — згода опiкуна або пiклувальника чи

органiв опiки i пiклування в письмовiй формi;
в) за загальним правилом при укладеннi трудового договору

з особами, якi досягли чотирнадцятирiчного вiку, має бути
згода батькiв;
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г) згода одного з батькiв на укладення трудового договору має
бути нотарiально оформленою.

12. На посаду з повною матерiальною вiдповiдальнiстю може
бути прийнята особа з:
а) 15 рокiв;
б) 16 рокiв;
в) 18 рокiв;
г) 21 року.

13. Що характеризує роботодавця—фiзичну особу:
а) роботодавцi—фiзичнi особи можуть укласти трудовий дого&

вiр для виконання роботи у домашньому господарствi для по&
треб свого особистого господарювання (наприклад, секретар,
водiй);

б) роботодавцi—фiзичнi особи, якi займаються пiдприємниць&
кою дiяльнiстю без створення юридичної особи теж можуть
укладати трудовi договори з працiвниками щодо викорис&
тання працi на пiдприємництвi;

в) у разi укладення трудового договору мiж працiвником i фi&
зичною особою, фiзична особа повинна у мiсячний строк
з моменту фактичного допущення працiвника до роботи за&
реєструвати укладений у письмовiй формi трудовий договiр
у державнiй службi зайнятостi за мiсцем свого проживання.

14. Змiстом трудового договору є:
а) умови, на яких передбачається виконувати замовлення;
б) права працiвника;
в) сукупнiсть прав та обов’язкiв сторiн.

15. Змiст трудового договору складають умови:
а) обов’язковi та додатковi;
б) важливi та другоряднi;
в) основнi та другоряднi.

16. До обов’язкових умов трудового договору належать:
а) умова щодо прийняття на роботу громадянина та визначен&

ня робочого мiсця;
б) умова щодо трудової функцiї, яку буде виконувати працiв&

ник: визначається його посада, професiя, спецiальнiсть, ква&
лiфiкацiя;

в) умова щодо часу початку роботи та закiнчення роботи;
г) умова щодо заробiтної плати працiвника;
д) умова щодо строку трудового договору;
є) умова щодо випробувального строку працiвника.
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17. У трудовому договорi можуть зазначатися:
а) пiдстави припинення трудового договору;
б) дата початку роботи;
в) строк дiї трудового договору;
г) момент припинення трудового договору.

18. В основi трудового договору лежить:
а) добровiльне волевиявлення його сторiн;
б) угода сторiн щодо мiсця роботи працiвника;
в) визначення робочого мiсця.

19. Визначенiсть трудової функцiї працiвника це:
а) вимога вiд працiвника виконання роботи, не обумовленої

трудовим договором;
б) виконання працiвником функцiональних обов’язкiв за поса&

дою;
в) виконання всiх вказiвок роботодавця.

20. При укладеннi трудового договору з працiвником обов’язко&
во треба обумовити:
а) винагороду за працю;
б) мiсце роботи, трудову функцiю, заробiтну плату;
в) випробувальний строк, соцiальнi гарантiї;
г) мiсце роботи, трудову функцiю, заробiтну плату, посаду, умо&

ви працi.

21. Умова про фактичний допуск керiвником працiвника до ро&
боти вiдповiдно до законодавства свiдчить про:
а) про пiдписання трудового договору;
б) про обов’язок роботодавця виплачувати зарплату;
в) про виникнення трудових правовiдносин;
г) усi передбаченi випадки.

22. Основнi обов’язки працiвника за трудовим договором:
а) допомагати колегам по вiддiлу;
б) виконання працiвником певної трудової функцiї у спiльнiй

колективнiй працi даної органiзацiї;
в) виконувати вказiвки керiвництва;
г) виконувати роботу, визначену в договорi, з пiдпорядкуван&

ням внутрiшньому трудовому розпорядку.

23. Основнi обов’язки роботодавця за трудовим договором — це:
а) виплачувати працiвниковi заробiтну плату, забезпечувати

умови працi, необхiднi для виконання роботи;
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б) iнколи доручати працiвниковi виконання роботи, не визна&
ченої трудовим договором;

в) постiйно контролювати роботу працiвника.

24. Що ви розумiєте пiд внутрiшнiм трудовим розпорядком:
а) певний режим працi, що забезпечує органiзовану дiяльнiсть

працiвникiв, виконання встановленої мiри працi;
б) до поняття внутрiшнього трудового розпорядку входить i

виконання у процесi працi розпоряджень роботодавця та iн&
ших вимог, що визначають змiст трудової дисциплiни;

в) встановлення правовiдносин керiвництва та пiдпорядкуван&
ня у процесi працi.

25. Вкажiть умови трудового договору, що можуть бути вiдне&
сенi до додаткових:
а) характеристики умов працi, види i розмiр компенсацiї та

пiльг за роботу в тяжких, шкiдливих та небезпечних умовах
працi;

б) умови щодо режиму працi та вiдпочинку працiвника, випро&
бування працiвника;

в) умова щодо нерозголошення таємницi;
г) порядок вирiшення iндивiдуального трудового спору.

26. Державне обов’язкове страхування працiвника виникає од&
ночасно з виникненням трудових правовiдносин:
а) нi;
б) так;
в) так, за певних умов.

27. Тут зайвi такi договори про працю:
а) безстроковi, що укладаються на невизначений строк;
б) укладенi на певний строк;
в) укладенi на час виконання певних робiт;
г) контракт.

28. У яких випадках укладаються строковi трудовi договори:
а) коли трудовi правовiдносини не можуть бути встановленi

на невизначений строк з урахуванням характеру наступної
роботи, умов її виконання або iнтересiв працiвника;

б) у всiх випадках;
в) укладаються на визначений строк, встановлений за погоджен&

ням сторiн;
г) укладаються на час виконання певної роботи.
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29. Строк договору обов’язково передбачається:
а) з тимчасовими та сезонними працiвниками;
б) мiж працiвником та фiзичною особою;
в) у контрактi;
г) у всiх перелiчених випадках.

30. Найбiльш поширенi:
а) трудовi договори з тимчасовими працiвниками;
б) трудовi договори з сезонними працiвниками;
в) договори про працю на умовах контракту.

31. Тимчасовими працiвниками вважаються:
а) прийнятi на роботу на строк до трьох мiсяцiв;
б) для замiщення тимчасово вiдсутнiх працiвникiв, за якими

зберiгається їх мiсце роботи (посада), — до одного мiсяця;
в) прийнятi на роботу на строк до чотирьох мiсяцiв.

32. Профспiлковi органiзацiї можуть бути стороною трудового
договору:
а) нi, нiколи;
б) так, як наймач робочої сили;
в) так, коли дають згоду на прийняття на роботу осiб до 16 рокiв.

33. Назвiть ознаки сумiсництва:
а) укладається декiлька трудових договорiв;
б) робота виконується в основний робочий час по сумiжнiй

професiї;
в) робота виконується пiсля закiнчення основного робочого

часу;
г) потрiбен дозвiл профспiлкового представника для укладення

договору.

34. Трудова книжка оформляється пiсля прийняття на роботу
(вперше) не пiзнiше:
а) 3 днiв;
б) 5 днiв;
в) 7 днiв;
г) 10 днiв.

35. Переведення — це:
а) перемiщення працiвника;
б) доручення працiвнику роботи, не передбаченої трудовим до&

говором;
в) виконання роботи, що входить у функцiональнi обов’язки.
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36. При звiльненнi у зв’язку з прогулом:
а) не потрiбна згода профспiлкового представника;
б) потрiбна згода профспiлкового представника;
в) потрiбна згода трудового колективу.

37. До третiх осiб, якi можуть бути iнiцiаторами звiльнення пра&
цiвникiв за трудовим законодавством, вiдносяться:
а) профспiлковий орган;
б) суд;
в) батьки неповнолiтнього працiвника;
г) вiйськкомат;
д) усi перерахованi суб’єкти.

38. При звiльненнi у зв’язку з призовом на вiйськову службу ви&
плачується:
а) 1 середньомiсячна зарплата;
б) 2 середньомiсячнi зарплати;
в) 3 середньомiсячнi зарплати;
г) 4 середньомiсячнi зарплати;
д) на розсуд роботодавця.

39. До додаткових пiдстав звiльнення з iнiцiативи роботодавця
вiдносяться:
а) звiльнення за появу на роботi в нетверезому станi;
б) звiльнення за аморальний проступок;
в) звiльнення за вчинення за мiсцем роботи розкрадання (в то&

му числi дрiбного);
г) вiдносяться всi перерахованi пiдстави.

40. Вiдсторонення вiд роботи — це:
а) звiльнення працiвника;
б) звiльнення працiвника з правом поновлення;
в) вид дисциплiнарного стягнення (при загальнiй дисциплiнар&

нiй вiдповiдальностi);
г) тимчасове недопущення роботодавцем працiвника до вико&

нання роботи.
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ÌÎÄÓËÜ 4

Ðîçäië X

ÐÎÁÎ×ÈÉ ×ÀÑ

§ 1. Поняття та види
робочого часу
Робочий час є важливою складовою системи трудового

права. Саме робочий час є основним реалiзатором економiчної
функцiї трудового права. Вiдповiдно до ст. 57 КЗпП час почат&
ку i закiнчення щоденної роботи (змiни) передбачається прави&
лами внутрiшнього трудового розпорядку i графiками змiнностi
вiдповiдно до чинного законодавства.

Робочий час — це вiдрiзок календарного часу, протягом яко=
го працiвник вiдповiдно до чинного законодавства, колективного
договору, правил внутрiшнього трудового розпорядку i графiка ро=
боти повинен перебувати у визначеному йому мiсцi й виконува=
ти свої функцiональнi обов’язки, обумовленi трудовим договором.

Предметом правового регулювання робочий час стає тодi,
коли вiн виступає як мiра працi, змiстом трудових вiдносин. Вiн
виступає певним балансом (визначеним в законi) з часом вiдпо&
чинку.

Робочий час включає:
— встановлену законом норму робочого часу (40 годин на

тиждень, яка не повинна порушуватись);
— час, що знаходиться за межами норми, але в межах робо&

чої змiни (змiна триває 10, 12 або 24 години);
— надурочнi роботи.
До робочого часу зараховуються також окремi вiдрiзки ча&

су, протягом яких працiвник вiльний вiд виконання своїх тру&
дових обов’язкiв, але йому виплачується за цей перiод заробiт&
на плата (перерви, передбаченi жiнкам для годування дитини,
для вантажникiв перерви для вiдпочинку, перерви для обiгрiву
в холодну пору року окремим працiвникам i т. iн.).



Види робочого часу:
— залежно вiд особливостей режиму робочого часу — нор&

мований, ненормований;
— залежно вiд тривалостi робочого часу — нормальний, ско&

рочений, неповний;
— залежно вiд часу доби — денний, нiчний;
— залежно вiд порядку застосування (винятковий робочий

час) — чергування; надурочна робота; робота у святковi та вихiд&
нi днi (якщо це не передбачено режимом роботи пiдприємства).

Залежно вiд особливостей режиму роботи робочий час буває
нормований i ненормований. Нормований робочий час є нор&
мальної тривалостi, скорочений i неповний.

Нормальна тривалiсть робочого часу працiвникiв не може
перевищувати 40 годин на тиждень. Власник або його упов&
новажений, при укладеннi колективного, трудового договору
чи контракту можуть встановлювати меншу норму тривалостi
робочого часу, зберiгаючи соцiальнi гарантiї для працiвникiв
(статтi 91 i 50 КЗпП України).

Скорочена тривалiсть робочого часу встановлюється такою:
— для працiвникiв вiком вiд 16 до 18 рокiв — 36 годин на ти&

ждень; для осiб вiком вiд 15 до 16 рокiв (учнiв вiком вiд 14 до
15 рокiв, якi працюють в перiод канiкул) — 24 години на тиж&
день. Тривалiсть робочого часу учнiв, якi працюють протягом
навчального року у вiльний вiд навчання час, не може переви&
щувати половину максимальної тривалостi робочого часу, перед&
баченої для осiб вiдповiдного вiку;

— для працiвникiв, зайнятих на роботах iз шкiдливими умо&
вам працi, — не бiльш як 36 годин на тиждень.

Крiм того, законодавством встановлюється скорочена три&
валiсть робочого часу для окремих категорiй працiвникiв (учи&
телiв, лiкарiв та iн.). Скорочена тривалiсть робочого часу може
встановлюватися за рахунок власних коштiв на пiдприємствах i
в органiзацiях для жiнок, якi мають дiтей вiком до чотирнадця&
ти рокiв або дитину&iнвалiда (ст. 51 КЗпП України).

Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи
працiвникiв, крiм працiвникiв, зазначених у ст. 51 КЗпП Украї&
ни (тобто для кого вже встановлено скорочену тривалiсть робо&
чого часу — для працiвникiв вiком вiд 14 до 18 рокiв, для пра&
цiвникiв, зайнятих на роботах iз шкiдливими умовами працi, та
iн.), скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так i при
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шестиденному робочому тижнi. Напередоднi вихiдних днiв три&
валiсть роботи при шестиденному робочому тижнi не може пе&
ревищувати 5 годин. Подiбним до скороченого є неповний ро&
бочий час. Проте мiж ними є iстотна рiзниця, так за угодою мiж
будь&яким працiвником i власником або уповноваженим ним
органом неповний робочий час може встановлюватись як при
прийняттi на роботу, так i згодом пiсля цього, на вiдмiну вiд ско&
роченого, який встановлюється зразу ж.

Неповний робочий час — законодавче або договiрне змен=
шення загальновстановленої норми робочого часу з оплатою пра=
цi, що пропорцiйна вiдпрацьованому перiоду або залежна вiд фак=
тичного виробiтку.

Види неповного робочого часу:
— неповний робочий день (щоденна тривалiсть роботи змен&

шується на певну кiлькiсть годин);
— неповний робочий тиждень (щоденна тривалiсть роботи

зменшується на кiлькiсть робочих днiв за нормальної тривалос&
тi робочого дня).

На прохання вагiтної жiнки, жiнки, яка має дитину вiком до
чотирнадцяти рокiв або дитину&iнвалiда, в тому числi таку, що
перебуває пiд її опiкуванням, або здiйснює догляд за хворим
членом сiм’ї вiдповiдно до медичного висновку, власник або
уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй не&
повний робочий день або неповний робочий тиждень (ст. 56
КЗпП України).

Особи, якi працюють неповний робочий час, користуються
такими самими правами, як i особи, що працюють на умовах по&
вного нормального робочого часу (вихiднi днi, вiдпустка, робо&
та зараховується в трудовий стаж та iн.). На умовах неповного
робочого часу часто працюють сумiсники.

Порядок застосування ненормованого робочого дня.
Ненормований робочий час реалiзується через ненормова&

ний робочий день як особливий режим робочого часу та наду&
рочнi роботи.

Ненормований робочий день — це особливий режим робочо=
го часу, який встановлюється для керiвникiв, спецiалiстiв, дер=
жавних службовцiв та осiб, праця яких за характером виконува=
них ними функцiй не завжди може бути обмеженою нормальною
тривалiстю робочого дня, не пiддається точному облiку внаслi=
док специфiки роботи, а також для осiб, робочий час яких у зв’яз=
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ку з особливостями органiзацiї їх працi розподiляється ними на
свiй розсуд.

Такий режим робочого часу вводиться для окремих катего&
рiй працiвникiв:

— керiвного, адмiнiстративно&управлiнського, технiчного та
господарського персоналу;

— осiб, робочий час яких у зв’язку з особливостями працi не
пiддається точному облiку;

— осiб, якi розподiляють час для роботи на свiй розсуд.
Ненормований робочий час обмежений не тiльки колом функ&

цiональних обов’язкiв чи обсягом роботи по займанiй посадi, а
й загальновстановленими нормами робочого часу. Особливiстю
є те, що тут допускається (виходячи з умов виробництва) епi&
зодичний переробiток понад нормальну тривалiсть робочого ча&
су, який компенсується встановленою пiдвищеною (а не додат&
ковою) оплатою (як надурочна робота), та наданням додаткової
вiдпустки (до 7 календарних днiв).

Перелiк професiй i посад, для яких допускається робота за
ненормованим робочим днем, встановлюється в додатках до ко&
лективного договору окремого пiдприємства, установи чи орга&
нiзацiї. Ця умова обов’язково доводиться до працiвника при
укладеннi трудового договору чи контракту.

На працiвникiв з ненормованим робочим днем поширюється
встановлений на пiдприємствi режим робочого часу. Тому ро&
ботодавець не має права систематично залучати працiвникiв до
роботи понад встановленої тривалостi робочого часу чи зобов’я&
зувати їх приходити на роботу ранiше, вiдповiдно до Рекомен&
дацiй про порядок надання працiвникам з ненормованим робо&
чим днем щорiчної додаткової вiдпустки за особливий характер
працi, затверджених наказом Мiнпрацi та соцiальної полiтики
України вiд 10 жовтня 1997 р. № 7 iз змiнами вiд 5 лютого 1998 р.
№ 18.

Правове регулювання роботи у нiчний час.
Нiчним вважається час з 22=ої до 6=ої години доби.
При роботi в нiчний час встановлена тривалiсть роботи

(змiни) скорочується на одну годину (ст. 54 КЗпП України).
Це правило не поширюється на працiвникiв, для яких уже пе&
редбачено скорочення робочого часу (п. 2 ч. 1 i ч. 3 ст. 51 КЗпП
України).

Робочий час 271



Тривалiсть нiчної роботи зрiвнюється з денною в тих випад&
ках, коли цього вимагають умови виробництва, зокрема на без&
перервних виробництвах, а також на змiнних роботах при шес&
тиденному робочому тижнi з одним вихiдним днем.

Забороняється залучення до роботи в нiчний час (ст. 55 КЗпП
України):

1) вагiтних жiнок i жiнок, що мають дiтей вiком до трьох ро&
кiв (ст. 176 КЗпП України);

2) осiб, молодших вiсiмнадцяти рокiв (ст. 192 КЗпП України);
3) iнших категорiй працiвникiв, передбачених законодав&

ством.
Робота жiнок у нiчний час не допускається, окрiм випадкiв,

передбачених ст. 175 КЗпП України (за винятком галузей еко&
номiки, де це спричинено особливою необхiднiстю i дозволя&
ється як тимчасовий захiд).

Робота iнвалiдiв у нiчний час допускається лише за їх зго&
дою i за умови, що це не суперечить медичним рекомендацiям
(ст. 172 КЗпП України).

§ 2. Надурочнi роботи
та iншi види робочого часу
Правове регулювання надурочних робiт

Надурочними вважаються роботи понад встановлену трива&
лiсть робочого дня (статтi 50, 52, 53 i 61 КЗпП України).

Власник або уповноважений ним орган може застосовувати
надурочнi роботи лише у виняткових випадках, що визначають&
ся законодавством, зокрема в ст. 62 КЗпП України:

1) при проведеннi робiт, необхiдних для оборони країни, а
також вiдвернення громадського або стихiйного лиха, виробни&
чої аварiї i негайного усунення їх наслiдкiв;

2) при проведеннi громадських необхiдних робiт по водопо&
стачанню, газопостачанню, опаленню, освiтленню, каналiзацiї,
транспорту, зв’язку — для усунення випадкових або несподiва&
них обставин, якi порушують правильне їх функцiонування;

3) при необхiдностi закiнчити почату роботу, яка внаслiдок
непередбачених обставин чи випадкової затримки з технiчних
умов виробництва не могла бути закiнчена в нормальний робо&
чий час, коли припинення її може призвести до псування або
загибелi державного чи громадського майна, а також у разi не&
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обхiдностi невiдкладного ремонту машин, верстатiв або iншого
устаткування, коли несправнiсть їх викликає зупинення робiт
для значної кiлькостi трудящих;

4) при необхiдностi виконання вантажно&розвантажуваль&
них робiт з метою недопущення або усунення простою рухомо&
го складу чи скупчення вантажiв у пунктах вiдправлення i при&
значення;

5) для продовження роботи при нез’явленнi працiвника, який
заступає на змiну, коли робота не допускає перерви; в цих випад&
ках власник або уповноважений ним орган зобов’язаний негай&
но вжити заходiв до замiни змiнника iншим працiвником.

Забороняється залучення до надурочних робiт (ст. 63 КЗпП
України):

1) вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох ро&
кiв (ст. 176 КЗпП України);

2) осiб, молодших 18 рокiв (ст. 192 КЗпП України);
3) працiвникiв, якi навчаються в загальноосвiтнiх школах

i професiйно&технiчних училищах без вiдриву вiд виробництва,
в днi занять (ст. 220 КЗпП).

Законодавством можуть бути передбаченi й iншi категорiї
працiвникiв, яких забороняється залучати до надурочних робiт.
Так, жiнки, якi мають дiтей вiком вiд 3 до 14 рокiв або дитину&
iнвалiда, можуть залучатися до надурочних робiт лише за їх зго&
дою (ст. 177 КЗпП України).

Надурочнi роботи можуть провадитися лише з дозволу ви&
борного органу первинної профспiлкової органiзацiї пiдприєм&
ства, установи, органiзацiї (ст. 64 КЗпП України). Для проведен&
ня надурочних робiт необхiдно видання наказу (розпоряджен&
ня) власником.

Надурочнi роботи не повиннi перевищувати для кожного
працiвника чотирьох годин протягом двох днiв пiдряд i 120 го&
дин на рiк. Власник або уповноважений ним орган повинен вес&
ти облiк надурочних робiт кожного працiвника (ст. 65 КЗпП
України).

За погодинною системою оплати працi робота в надурочний
час оплачується в подвiйному розмiрi годинної ставки (ст. 106
КЗпП України). За вiдрядною системою оплати працi за робо&
ту в надурочний час виплачується доплата у розмiрi 100 вiдсот&
кiв тарифної ставки працiвника вiдповiдної квалiфiкацiї, опла&
та працi якого здiйснюється за погодинною системою, за всi
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вiдпрацьованi надурочнi години. У разi пiдсумованого облiку ро&
бочого часу оплачуються як надурочнi всi години, вiдпрацьо&
ванi понад встановлений робочий час в облiковому перiодi, у
порядку, передбаченому частинами 1, 2 ст. 106 КЗпП України.
Компенсацiя надурочних робiт наданням вiдгулу не допуска&
ється. У табл. 4 розкрито вiдмiннiсть надурочних робiт вiд не&
нормованого робочого дня.

На окремих пiдприємствах працiвники залучаються до чер&
гувань. Чергування — це перебування працiвника за розпоря=
дженням адмiнiстрацiї на пiдприємствi, в установi, органiза=
цiї в неробочий час (пiсля закiнчення робочого дня, у вихiдний чи
святковий день) як вiдповiдального за порядок i для оперативного
вирiшення невiдкладних питань. Наприклад, вiдповiдно до п. 24
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Таблиця 4
Вiдмiннiсть надурочних робiт

вiд ненормованого робочого дня

Критерiї Надурочна
робота

Ненормований
робочий день

Особи, якi залучають&
ся до такої роботи

Будь&якi працiвники
(за деякими винят&
ками)

Лише тi працiвники,
професiї i посади,
яких є у списку&до&
датку до колективно&
го договору

Граничнi норми за&
стосування

Чiтко встановленi за&
коном

Чiтко не встановленi
законом

Застосування У виключних випад&
ках (ст. 62 КЗпП
України)

У разi потреби вироб&
ництва (його специ&
фiки)

Порядок компенсацiї Пiдвищена подвiйна
оплата

Надання додаткової
вiдпустки (до 7 днiв)

Порядок оформлення Наказ власника за зго&
дою з профспiлкою

Затверджується пере&
лiк посад у локальних
правових актах

Попередження про
залучення до робiт

Напередоднi робiт Пiд час укладення
трудового договору

Тривалiсть застосу&
вання

Перiодично Постiйно



Типових правил внутрiшнього розпорядку для працiвникiв дер&
жавних навчально&виховних закладiв України (затверджених
наказом Мiнiстра освiти України вiд 20 грудня 1993 р. № 455),
керiвник закладу освiти залучає педагогiчних працiвникiв до чер=
гування в закладi. Графiк чергування i його тривалiсть затвер&
джує керiвник закладу за погодженням з педагогiчним колекти&
вом i профспiлковим органом.

Забороняється залучати до чергування у вихiднi i святковi
днi вагiтних жiнок i матерiв, якi мають дiтей вiком до трьох ро&
кiв. Жiнки, якi мають дiтей&iнвалiдiв або дiтей вiком вiд трьох
до чотирнадцяти рокiв, також не можуть залучатись до чергу&
вання у вихiднi i святковi днi без їх згоди.

На чергових не можуть покладатися функцiональнi обо&
в’язки iнших працiвникiв (сторожа, прибиральницi, друкарки
тощо). Чергування допускаються у виключних випадках за зго&
дою профспiлкового представника не частiше одного разу на мi&
сяць i тривалiстю не бiльше встановленого робочого дня (змiни).
Чергування у святковi та вихiднi днi компенсуються наданням
у найближчi десять днiв вiдгулу такої самої тривалостi, що й
чергування. Зазначенi умови поширюються на працiвникiв з
нормованим i ненормованим робочим часом.

§ 3. Режим та облiк
робочого часу
Поняття режиму робочого часу i порядок його встанов=

лення.
Режим роботи — це розподiл працi й вiдпочинку працiвникiв

на пiдприємствi, в установi, органiзацiї протягом доби чи iншого
календарного перiоду та встановлений порядок органiзацiї робо=
ти пiдприємства.

До елементiв режиму роботи вiдносять: час початку та закiн&
чення робочого дня чи змiни, початок i тривалiсть перерв, три&
валiсть i, за винятком, порядок чергування змiн.

При змiнних роботах працiвники чергуються в змiнах рiв&
номiрно в порядку, встановленому правилами внутрiшнього тру&
дового розпорядку. Перехiд з однiєї змiни в iншу, як правило,
має вiдбуватися через кожний робочий тиждень в години, якi ви&
значаються графiками змiнностi (ст. 58 КЗпП).
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Кодекс законiв про працю України визначає лише загальний
порядок встановлення режиму роботи, а також окремi його еле&
менти. Конкретнi режими роботи встановлюються самими пiд&
приємствами i закрiплюються в таких правових формах, як ко&
лективний договiр, правила внутрiшнього трудового розпорядку
(затверджуються трудовим колективом за поданням роботодав&
ця i профспiлкового представника на пiдставi типових правил),
графiки змiнностi, графiки робiт, розпорядок робочого дня (змi&
ни). Наприклад, час початку i закiнчення роботи i обiдньої пе&
рерви науково&педагогiчних працiвникiв встановлюється Пра&
вилами внутрiшнього розпорядку конкретного закладу освiти.
Для окремих працiвникiв умовами контракту може бути перед&
бачений iнший режим роботи.

Режим роботи не слiд ототожнювати з режимом робочого
часу. Вони спiввiдносяться як цiле i частина.

Режим робочого часу — це закрiплений, як правило, локаль=
ними нормативними актами та обов’язковий для працiвникiв
окремого пiдприємства порядок розподiлу норми робочого часу в
межах рiзних календарних перiодiв.

Вiд режиму робочого часу залежить ефективнiсть викорис&
тання кадрiв, технiки, узгоджена дiяльнiсть колективу та трудо&
ва дисциплiна.

Формування режиму робочого часу залежить вiд:
— характеру виробництва;
— суб’єктного складу працiвникiв;
— роботи громадського транспорту тощо.
Як зазначалось, необхiдно вiдрiзняти режим робочого часу,

який стосується працiвникiв, вiд режиму роботи, який стосу&
ється пiдприємства. Пiдприємства, наприклад, можуть працю&
вати цiлодобово, а працiвники — позмiнно. В окремих випадках
цi режими можуть збiгатися.

Види режимiв робочого часу:
— однозмiнний (застосовується на бiльшостi пiдприємств при

фiксованiй тривалостi робочого дня);
— багатозмiнний (при безперервному виробництвi);
— особливий (з розподiлом часу на частини, наприклад, ро&

бота водiїв у години пiк, артистiв — пiд час репетицiй, концер&
тiв, виступiв) ст. 60 КЗпП України;

— гнучкий (може встановлюватися для окремих працiвни&
кiв (iндивiдуальний режим) чи структурних пiдроздiлiв з ура&
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хуванням ст. 91 КЗпП України або особливостей роботи пiд&
приємства);

— режим з вахтовим методом роботи (робота проводиться
поза мiсцем постiйного проживання працiвника на значному вiд&
даленнi, коли робота здiйснюється в спецiальних вахтових мiс&
течках);

— режим ненормованого робочого дня (встановлюється для
працiвникiв, коли час їх роботи не пiддається точному облiку,
наприклад керiвникiв, державних службовцiв, працiвникiв сiль&
ського господарства та iн.).

Облiк робочого часу.
Згiдно iз законодавством (ст. 50 КЗпП України) нормальна

тривалiсть робочого часу працiвникiв не може перевищувати
40 годин на тиждень, але у зв’язку iз застосуванням рiзних ре&
жимiв робочого часу не завжди в межах робочого тижня можна
цього дотриматися. З метою дотримання норм трудового зако&
нодавства застосовуються два види облiку робочого часу — по&
денний i пiдсумований. Поденний облiк застосовують за одна&
кової тривалостi робочого дня протягом певного календарного
перiоду — тижня, мiсяця, року. Порядок його введення визна&
чає власник самостiйно по окремих структурних пiдроздiлах.

На безперервно дiючих пiдприємствах, в установах, орга&
нiзацiях, де за умовами виробництва не може бути дотримана
щоденна однакова тривалiсть робочого часу, для окремих кате&
горiй працiвникiв (наприклад, для працiвникiв метрополiтену,
залiзничного, водного, авiатранспорту, при вахтовому методi
органiзацiї працi тощо) застосовується пiдсумований облiк ро&
бочого часу за певнi перiоди (мiсяць, квартал, рiк). Встановлю&
ється вiн спецiальними нормативними актами.

Таким чином, облiк робочого часу — це виявлення i фiксацiя
виходiв на роботу, отримання даних про фактично вiдпрацьо=
ваний час кожним працiвником. Метою облiку робочого часу є
контроль за виконанням робiтниками, службовцями та адмiнi&
страцiєю встановленої законом норми тривалостi працi. Вiн до&
зволяє виявити втрати робочого часу, їх причини, не допускати
незаконного застосування надурочних робiт.

Пiдсумований облiк робочого часу — це фiксацiя робочого
часу при режимi працi, коли тривалiсть щоденної роботи (робо=
чої змiни) може вiдхилятися в певних межах вiд норми робочого
дня, однак ця норма дотримується в середньому за певний перiод
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(календарний тиждень, мiсяць, квартал, розрахунковий рiк). Пе&
реробiток компенсується додатковими днями вiдпочинку за об&
лiковий перiод.

Питання
для самоконтролю

1. Розкрийте поняття робочого часу.
2. Назвiть види робочого часу та критерiї його класифiкацiї.
3. Чим вiдрiзняється скорочений робочий час вiд неповного?
4. Який порядок регламентацiї та облiку робочого часу при

вахтовому методi органiзацiї працi?
5. Що таке пiдсумований облiк робочого часу?
6. У чому полягає особливiсть ненормованого робочого часу?
7. Який iснує порядок залучення до роботи працiвникiв у нiч&

ний час?
8. Назвiть законодавчi обмеження залучення до роботи пра&

цiвникiв у нiчний час.
9. Якi iснують законодавчi обмеження щодо залучення пра&

цiвникiв до надурочних робiт?
10. Що таке режим робочого часу?
11. Назвiть види режимiв роботи.
12. Який порядок та умови застосування гнучкого режиму ро&

бочого часу?
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§ 1. Поняття та види
часу вiдпочинку
Вiдповiдно до ст. 45 Конституцiї України кожен, хто

працює, має право на вiдпочинок. Це право забезпечується на&
данням днiв щотижневого вiдпочинку, оплачуваної щорiчної вiд&
пустки, скороченого робочого дня щодо окремих професiй i ви&
робництв, скороченої тривалостi роботи у нiчний час. Цi консти&
туцiйнi основи деталiзуються в нормах трудового законодавства,
зокрема, главi V КЗпП України «Час вiдпочинку», Закону Украї&
ни «Про вiдпустки» та iнших нормативних актах. Змiст чинних
правових норм у цiй сферi сформувався в результатi постiйної
боротьби робiтникiв за свої права та вимог профспiлок.

Час вiдпочинку — це календарний перiод, протягом якого ро=
бiтники та службовцi звiльняються вiд виконання своїх трудо=
вих обов’язкiв i можуть його використовувати на свiй розсуд.

Види часу вiдпочинку
1. Перерви протягом робочого дня. Протягом робочого дня

повинна бути надана перерва для вiдпочинку i харчування, яка,
як правило, встановлюється через 4 години пiсля початку робо&
ти i тривалiстю не бiльше 2 годин. Мiнiмальна межа в законi не
визначена, тому правилами внутрiшнього трудового розпоряд&
ку i графiками змiнностi тривалiсть перерви встановлюється
окремо на кожному пiдприємствi. На безперервних виробниц&
твах працюючим надається можливiсть прийняття їжi в будь&
який час протягом робочого дня (змiни). Перелiк таких робiт,
порядок i мiсце приймання їжi встановлюються роботодавцем
за погодженням з профспiлковим органом пiдприємства, уста&
нови, органiзацiї. Цi перерви не включаються в робочий час, то&
му працiвники можуть використовувати їх на свiй власний роз&
суд, у тому числi залишати на час перерви мiсце роботи.

Вiдповiдно до ст. 183 КЗпП жiнкам, що мають дiтей вiком
до пiвтора року, крiм загальної перерви для вiдпочинку i харчу&
вання, надаються перерви для годування дитини не рiдше нiж
через три години i тривалiстю не менше 30 хвилин кожна. При
наявностi двох i бiльше грудних дiтей тривалiсть перерви вста&
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новлюється не менше години. Строки i порядок надання перерв
установлюються власником або уповноваженим ним органом
за погодженням з профспiлковим органом пiдприємства, уста&
нови, органiзацiї i з урахуванням бажання матерi. Перерви для
годування дитини включаються в робочий час i оплачуються за
середнiм заробiтком. Окрiм цього є технiчнi та iншi перерви.

Тим робiтникам i службовцям, якi працюють у холодну пору
року на вiдкритому повiтрi або в закритих неопалюваних при&
мiщеннях, надаються за рiшенням власника спецiальнi перерви
для обiгрiву i вiдпочинку.

Спецiальнi перерви для вiдпочинку, крiм обiдньої, встанов&
люються вантажникам та iншим особам, зайнятим важкою фi&
зичною працею. Їх тривалiсть та перiодичнiсть встановлює без&
посереднiй керiвник, залежно вiд iнтенсивностi працi.

2. Щоденний (мiжзмiнний) вiдпочинок (вiдпочинок, що нада=
ється пiсля робочої змiни). Тривалiсть перерви в роботi мiж змi&
нами має бути не меншою подвiйної тривалостi часу роботи в
попереднiй змiнi (включаючи i час перерви на обiд). Призна&
чення працiвника на роботу протягом двох змiн пiдряд заборо&
няється (ст. 59 КЗпП).

3. Щотижневий вiдпочинок (вихiднi днi).
При п’ятиденному робочому тижнi працiвникам надається

два вихiдних днi на тиждень (в основному субота та недiля), а
при шестиденному робочому тижнi — один вихiдний день (ст. 67
КЗпП). Загальним вихiдним днем, як правило, є недiля. Другий
вихiдний день при п’ятиденному робочому тижнi, якщо вiн не
визначений законодавством, визначається графiком роботи пiд&
приємства, установи, органiзацiї за погодженням з їх профспiл&
ковим органом i, як правило, має надаватися пiдряд. Коли свят&
ковий або неробочий день збiгається з вихiдним днем, вихiдний
день переноситься на наступний пiсля святкового або неробо&
чого дня.

На пiдприємствах, в установах, органiзацiях, де робота не мо&
же бути перервана в загальний вихiдний день у зв’язку з необ&
хiднiстю обслуговування населення (магазини, пiдприємства по&
бутового обслуговування, театри, музеї i т. iн.), вихiднi днi вста&
новлюються мiсцевими держадмiнiстрацiями та радами (ст. 68
КЗпП).

Також на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, зупинен&
ня роботи яких неможливе з виробничо&технiчних умов або че&
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рез необхiднiсть безперервного обслуговування населення (транс&
порт, зв’язок та iн.), а також на вантажно&розвантажувальних
роботах, пов’язаних з роботою транспорту, вихiднi днi надають&
ся в рiзнi днi тижня почергово кожнiй групi працiвникiв згiдно
з графiком змiнностi, що затверджується власником або упов&
новаженим ним органом за погодженням з виборним органом
первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлковим представ&
ником) пiдприємства, установи, органiзацiї (ст. 69 КЗпП).

Тривалiсть щотижневого безперервного вiдпочинку має ста&
новити не менш як 42 години.

4. Святковi та неробочi днi.
Законодавством встановлено такi святковi днi: 1 сiчня — Но&

вий рiк; 8 березня — Мiжнародний жiночий день; 1 i 2 травня —
День мiжнародної солiдарностi трудящих; 9 травня — День Пе&
ремоги; 28 червня — День Конституцiї України; 24 серпня —
День незалежностi України.

Робота також не проводиться в днi релiгiйних свят (неро&
бочi днi):

7 сiчня — Рiздво Христове; один день (недiля) — Пасха (Ве&
ликдень); один день (недiля) — Трiйця.

За поданням релiгiйних громад iнших (неправославних)
конфесiй, зареєстрованих в Українi, керiвництво пiдприємств,
установ, органiзацiй надає особам, якi сповiдують вiдповiднi ре&
лiгiї, до трьох днiв вiдпочинку протягом року для святкуван&
ня їх великих свят з вiдпрацюванням за цi днi. У зазначенi днi
допускаються лише роботи, припинення яких неможливе через
виробничо&технiчнi умови (безперервно дiючi пiдприємства, уста&
нови, органiзацiї), роботи, пов’язанi з обслуговуванням населен&
ня, а також невiдкладнi ремонтнi й вантажно&розвантажуваль&
нi роботи. Робота у зазначенi днi компенсується вiдповiдно до
ст. 107 КЗпП (у подвiйному розмiрi).

Правове регулювання роботи у вихiднi днi.
Робота у вихiднi днi забороняється. Залучення окремих пра&

цiвникiв до роботи в цi днi допускається тiльки з дозволу вибор&
ного органу первинної профспiлкової органiзацiї пiдприємств,
установ, органiзацiй i лише у виняткових випадках, що визна&
чаються законодавством, зокрема ч. 2 ст. 71 КЗпП, за письмо&
вим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого
ним органу.
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Залучення окремих працiвникiв до роботи у вихiднi днi до&
пускається в таких виняткових випадках:

1) для вiдвернення або лiквiдацiї стихiйного лиха, епiдемiй,
епiзоотiй, виробничих аварiй i негайного усунення їх наслiдкiв;

2) для вiдвернення нещасних випадкiв, якi ставлять або мо&
жуть поставити пiд загрозу життя чи нормальнi життєвi умови
людей, загибелi або псування державного чи громадського майна;

3) для виконання невiдкладних, наперед не передбачених ро&
бiт, вiд негайного виконання яких залежить у подальшому нор&
мальна робота пiдприємства, установи, органiзацiї в цiлому або
їх окремих пiдроздiлiв;

4) для виконання невiдкладних вантажно&розвантажуваль&
них робiт з метою запобiгання або усунення простою рухомого
складу чи скупчення вантажiв у пунктах вiдправлення i призна&
чення.

Робота у вихiдний день може компенсуватися, за згодою сто&
рiн, наданням iншого дня вiдпочинку (вiдгулу) з одноразовою
оплатою у грошовiй формi або платою у подвiйному розмiрi
(ст. 72 КЗпП).

Вiдгул — це вiдпочинок, який надається працiвниковi як ком=
пенсацiя за роботу в неробочий час.

Якщо працiвник залучався до роботи у вихiдний для нього
день, то вiдгул має бути наданий протягом найближчих двох
тижнiв. У разi неможливостi його надання (звiльнення працiв&
ника) допускається компенсацiя шляхом виплати грошової ви&
нагороди.

§ 2. Поняття вiдпусток
та їх види
Вiдпустка — це найтривалiший вид часу вiдпочинку,

який передбачає тимчасове оплачуване або безоплатне звiльнен=
ня роботодавцем працiвника вiд виконання трудових обов’язкiв
протягом встановленої законом або за угодою сторiн кiлькостi
календарних днiв iз збереженням за ним мiсця роботи на цей пе=
рiод.

Право на вiдпустку мають громадяни України, якi перебу&
вають у трудових вiдносинах з пiдприємством незалежно вiд
форми власностi, виду дiяльностi й галузевої належностi, а та&
кож працюють за трудовим договором у роботодавця — фiзич&
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ної особи. Iноземнi громадяни та особи без громадянства, якi
працюють в Українi на законних пiдставах, мають право на вiд&
пустку на рiвнi з громадянами України.

Особи, якi працюють за договором пiдряду або за iншими
договорами цивiльно&правового характеру, за авторським чи ви&
давничим договором, не набувають статусу працiвника, а тому
права на вiдпустку не мають.

Право на вiдпустку надається також позаштатним працiв&
никам, на яких поширено державне соцiальне страхування. За&
коном України «Про вiдпустки» вiд 15 листопада 1996 р. впер&
ше передбачено також право на вiдпустку тимчасовим i сезон&
ним працiвникам.

Цим законом встановлено такi види вiдпусток:
1) щорiчнi вiдпустки (їх ще називаються трудовими):
— основна вiдпустка;
— додаткова вiдпустка за роботу з шкiдливими та важкими

умовами працi;
— додаткова вiдпустка за особливий характер працi та iн.;
2) додатковi вiдпустки у зв’язку з навчанням;
3) творчi вiдпустки;
4) соцiальнi вiдпустки:
— вiдпустка у зв’язку з вагiтнiстю та пологами;
— вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею три&

рiчного вiку;
— додаткова вiдпустка працiвникам, якi мають дiтей;
5) вiдпустки без збереження заробiтної плати.
Законодавством, колективними договорами, угодами та тру&

довими договорами можуть встановлюватися й iншi види вiд&
пусток.

§ 3. Порядок надання
окремих видiв вiдпусток
Щорiчнi вiдпустки, їх види та тривалiсть.

Громадянам, якi перебувають у трудових вiдносинах з пiд&
приємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форми
власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi, а також гро&
мадянам, якi працюють за трудовим договором у роботодавця —
фiзичної особи, надаються щорiчнi (основна та додатковi) вiд&
пустки iз збереженням на їх перiод мiсця роботи (посади) i за&
робiтної плати.
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Законом України «Про вiдпустки» встановлюються такi ви=
ди щорiчних вiдпусток:

— основна (ст. 6),
— додаткова за роботу зі шкiдливими та важкими умовами

працi (ст.7),
— додаткова за особливий характер працi (ст.8),
— iншi додатковi вiдпустки, передбаченi законодавством.
Щорiчна основна вiдпустка надається працiвникам тривалiс&

тю не менш як 24 календарнi днi за вiдпрацьований робочий рiк,
який вiдлiчується з дня укладення трудового договору (ст. 6 За&
кону України «Про вiдпустки»).

Промислово&виробничому персоналу вугiльної, сланцевої, ме&
талургiйної, електроенергетичної промисловостi, а також пер&
соналу, зайнятому на вiдкритих гiрничих роботах, на роботах на
поверхнi шахт, розрiзiв, кар’єрiв i рудникiв, на будiвельно&мон&
тажних роботах у шахтному будiвництвi, на транспортуваннi та
збагаченнi корисних копалин, надається щорiчна основна вiд&
пустка тривалiстю 24 календарнi днi зi збiльшенням за кожнi
два вiдпрацьованi роки на два календарнi днi, але не бiльш як
28 календарних днiв.

Працiвникам, зайнятим на пiдземних гiрничих роботах i в
розрiзах, кар’єрах i рудниках глибиною 150 м i нижче, надаєть&
ся щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 28 календарних днiв
незалежно вiд стажу роботи, а в розрiзах, кар’єрах i рудниках
глибиною до 150 м — 24 календарнi днi зi збiльшенням на 4 ка&
лендарнi днi при стажi роботи на даному пiдприємствi два роки
i бiльше.

Працiвникам лiсової промисловостi та лiсового господарства,
державних заповiдникiв, нацiональних паркiв, що мають лiсовi
площi, лiсомисливських господарств, постiйних лiсозаготiвель&
них i лiсогосподарських пiдроздiлiв iнших пiдприємств, а також
лiсництв надається щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 28 ка&
лендарних днiв за списком робiт професiй i посад, затверджува&
них КМУ (постанова КМ України вiд 9 червня 1997 р. № 570).

Воєнiзованому особовому складу гiрничорятувальних частин
надається щорiчна основна вiдпустка тривалiстю 30 календар&
них днiв, працiвникам невоєнiзованих гiрничорятувальних час&
тин — 24 календарнi днi зi збiльшенням за кожнi два вiдпрацьо&
ваних роки на два календарнi днi, але не бiльше 28 календарних
днiв.

284 Модуль 4. Роздiл ХI



Керiвним, педагогiчним, науково&педагогiчним працiвникам
освiти та науковим працiвникам надається щорiчна основна вiд&
пустка тривалiстю до 56 календарних днiв в порядку, затвер&
джуваному КМ України (постанова КМ України вiд 14 квiтня
1997 р. № 346).

Тривалiсть щорiчної основної вiдпустки iнвалiдiв I i II груп —
30 календарних днiв, а iнвалiдiв III групи — 26 календарних днiв.

Особам вiком до 18 рокiв надається щорiчна основна вiд&
пустка тривалiстю 31 календарний день (ст. 6 Закону України
«Про вiдпустки»).

Сезонним працiвникам та тимчасовим працiвникам вiдпуст&
ка надається пропорцiйно до вiдпрацьованого ними часу. Список
сезонних робiт i сезонних галузей затверджується КМ України
(постанова КМ України вiд 28 березня 1998 р. № 278).

Положення ст. 6 Закону України «Про вiдпустки» щодо три&
валостi щорiчної основної вiдпустки не поширюються на пра&
цiвникiв, тривалiсть вiдпустки яким установлюється iншими за&
конодавчими актами, проте тривалiсть їх вiдпустки не може бути
меншою за передбачену законом.

Щорiчна додаткова вiдпустка за роботу зі шкiдливими i важ&
кими умовами працi тривалiстю до 35 календарних днiв нада&
ється працiвникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негатив&
ним впливом на здоров’я шкiдливих виробничих факторiв, за
Списком виробництв цехiв, професiй i посад, затвердженим
КМ України (постанова КМ України вiд 17 листопада 1997 р.
№ 1290).

Конкретна тривалiсть вiдпустки встановлюється колектив&
ним чи трудовим договором залежно вiд результатiв атестацiї
робочих мiсць за умовами працi та часу зайнятостi працiвника в
цих умовах.

Вiдповiдно до ст. 8 Закону України «Про вiдпустки» щорiч&
на додаткова вiдпустка за особливий характер працi надається:

1) окремим категорiям працiвникiв, робота яких пов’язана
з пiдвищеним нервово&емоцiйним та iнтелектуальним наванта&
женням або виконується в особливих природних географiчних
i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризику для здоро&
в’я, тривалiстю до 35 календарних днiв за Списком виробництв,
робiт, професiй i посад, затверджуваним КМ України. Конкрет&
на тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки за особливий ха&
рактер працi встановлюється колективним чи трудовим догово&
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ром залежно вiд часу зайнятостi працiвника на цих умовах та з
урахуванням характеру виконуваної роботи;

2) працiвникам з ненормованим робочим днем тривалiстю
до 7 календарних днiв згiдно зi списками посад, робiт та профе&
сiй, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалiсть щорiчної додаткової вiдпустки за особ&
ливий характер працi встановлюється колективним або трудо&
вим договором залежно вiд часу зайнятостi працiвника в цих
умовах.

Щорiчна додаткова вiдпустка надається понад щорiчну осно&
вну вiдпустку за однiєю пiдставою, обраною працiвником. По&
рядок надання додаткової вiдпустки з кiлькох пiдстав може вста&
новлюватись КМ України.

Щорiчнi вiдпустки за бажанням працiвника можуть надава&
тись одночасно з щорiчною основною вiдпусткою або окремо
вiд неї. Загальна тривалiсть щорiчних основної та додаткових
вiдпусток не може перевищувати 59 календарних днiв, а для пра&
цiвникiв, зайнятих на пiдземних гiрничих роботах, — 69 кален=
дарних днiв.

Щорiчнi основна та додатковi вiдпустки надаються працiв&
никовi з таким розрахунком, щоб вони були використанi, як пра&
вило, до закiнчення робочого року. Право працiвника на щорiч&
нi основну й додатковi вiдпустки повної тривалостi у перший
рiк роботи настає пiсля закiнчення шести мiсяцiв безперервної
роботи на даному пiдприємствi (ст. 10 Закону України «Про
вiдпустки»). У разi надання працiвниковi зазначених щорiч&
них вiдпусток до закiнчення шестимiсячного термiну безпе&
рервної роботи їх тривалiсть визначається пропорцiйно до вiд&
працьованого часу, за винятком окремих випадкiв, зазначених
далi.

Щорiчнi вiдпустки повної тривалостi до настання шестимi=
сячного термiну безперервної роботи у перший рiк роботи на да&
ному пiдприємствi за бажанням працiвника надаються:

1) жiнкам — перед вiдпусткою у зв’язку з вагiтнiстю та по&
логами або пiсля неї, а також жiнкам, якi мають двох i бiльше дi&
тей вiком до 15 рокiв або дитину&iнвалiда;

2) iнвалiдам;
3) особам вiком до 18 рокiв;
4) чоловiкам, дружини яких перебувають у вiдпустцi у зв’яз&

ку з вагiтнiстю та пологами;
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5) особам, звiльненим пiсля проходження строкової вiйсько&
вої або альтернативної (невiйськової) служби, якщо пiсля звiль&
нення зі служби вони були прийнятi на роботу протягом трьох
мiсяцiв, не враховуючи часу переїзду на постiйне мiсце прожи&
вання;

6) сумiсникам — одночасно з вiдпусткою за основним мiс&
цем роботи;

7) працiвникам, якi успiшно навчаються в закладах освiти
та бажають приєднати вiдпустку до часу складання iспитiв, за&
лiкiв, написання дипломних, курсових, лабораторних та iнших
робiт, передбачених навчальною програмою;

8) працiвникам, якi не використали за попереднiм мiсцем
роботи повнiстю або частково щорiчну основну вiдпустку i не
одержали за неї грошову компенсацiю;

9) працiвникам, якi мають путiвку (курсiвку) для санатор&
но&курортного (амбулаторно&курортного) лiкування;

10) батькам — вихователям дитячих будинкiв сiмейного типу;
11) в iнших випадках, передбачених законодавством, колек&

тивним або трудовим договором.
Щорiчнi вiдпустки за другий та наступнi роки роботи мо&

жуть бути наданi працiвниковi в будь&який час вiдповiдного ро&
бочого року. Черговiсть надання вiдпусток визначається графi&
ками, що затверджуються власником або уповноваженим ним
органом за погодженням з профспiлковим чи iншим уповнова&
женим на представництво трудовим колективом органом, i до&
водиться до вiдома всiх працiвникiв. При складаннi графiкiв ура&
ховуються iнтереси виробництва, особистi iнтереси працiвни&
кiв i можливостi для їх вiдпочинку. Конкретний перiод надання
щорiчних вiдпусток у межах, встановлених графiком, узгоджу&
ється мiж працiвником i роботодавцем, який зобов’язаний по&
вiдомити працiвника про дату початку вiдпустки не пiзнiш як
за два тижнi до встановленого графiком термiну. Власник або
уповноважений ним орган зобов’язаний вести облiк вiдпусток,
що надаються працiвникам.

Щорiчнi вiдпустки за бажанням працiвника у зручний для
нього час надаються:

1) особам вiком до 18 рокiв;
2) iнвалiдам;
3) жiнкам перед вiдпусткою у зв’язку з вагiтнiстю та полога&

ми або пiсля неї;
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4) жiнкам, якi мають двох i бiльше дiтей вiком до 15 рокiв
або дитину&iнвалiда;

5) одинокiй матерi (батьку), що виховує дитину без батька
(матерi), опiкунам, пiклувальникам або iншим самотнiм осо&
бам, якi фактично виховують одного або бiльше дiтей вiком до
15 рокiв за вiдсутностi батькiв;

6) дружинам (чоловiкам) вiйськовослужбовцiв;
7) ветеранам працi та особам, якi мають особливi трудовi за&

слуги перед Батькiвщиною;
8) ветеранам вiйни, особам, якi мають особливi заслуги пе&

ред Батькiвщиною, а також особам, на яких поширюється чин&
нiсть Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх со&
цiального захисту»;

9) батькам — вихователям дитячих будинкiв сiмейного типу;
10) в iнших випадках, передбачених законодавством, колек&

тивним або трудовим договором.
Керiвним, педагогiчним, науковим, науково&педагогiчним

працiвникам, спецiалiстам закладiв освiти щорiчнi вiдпустки
повної тривалостi у перший i наступнi робочi роки надають&
ся у перiод лiтнiх канiкул незалежно вiд часу прийняття їх на
роботу.

Працiвникам, якi навчаються в закладах освiти без вiдриву
вiд виробництва, щорiчнi вiдпустки за їх бажанням приєдну&
ються до часу проведення настановних занять, виконання лабо&
раторних робiт, складання залiкiв та iспитiв, часу пiдготовки i
захисту дипломного проекту та iнших робiт, передбачених на&
вчальною програмою. Працiвникам, якi навчаються в середнiх
загальноосвiтнiх вечiрнiх (змiнних) школах, класах, групах з
очною, заочною формами навчання при загальноосвiтнiх шко&
лах, щорiчнi вiдпустки за їх бажанням надаються з таким розра&
хунком, щоб вони могли бути використанi до початку навчання
в цих закладах. Працiвникам художньо&постановочної частини
i творчим працiвникам театрiв щорiчнi вiдпустки повної трива&
лостi надаються в лiтнiй перiод у кiнцi театрального сезону не&
залежно вiд часу прийняття їх на роботу.

До стажу роботи, що дає право на щорiчну основну вiдпуст&
ку (ст. 6 Закону України «Про вiдпустки»), зараховуються:

1) час фактичної роботи (у тому числi на умовах неповного
робочого дня) протягом робочого року, за який надається вiд&
пустка;
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2) час, коли працiвник фактично не працював, але за ним
згiдно iз законодавством зберiгалися мiсце роботи (посада) та
заробiтна плата повнiстю або частково, в тому числi час оплаче&
ного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звiльнен&
ням або переведенням на iншу роботу;

3) час, коли працiвник фактично не працював, але за ним
зберiгалося мiсце роботи (посада) i йому виплачувалася допомо&
га по державному соцiальному страхуванню, за винятком част&
ково оплачуваної вiдпустки для догляду за дитиною до досяг&
нення нею трирiчного вiку;

4) час, коли працiвник фактично не працював, але за ним
зберiгалося мiсце роботи (посада) i йому не виплачувалася за&
робiтна плата у порядку, визначеному ст. 25 i ч. 2 ст. 26 Закону
України «Про вiдпустки», за винятком вiдпустки без збережен&
ня заробiтної плати для догляду за дитиною до досягнення нею
шестирiчного вiку;

5) час навчання з вiдривом вiд виробництва тривалiстю мен&
ше десяти мiсяцiв на денних вiддiленнях професiйно&технiчних
закладiв освiти;

6) час навчання новим професiям (спецiальностям) осiб,
звiльнених у зв’язку зi змiнами в органiзацiї виробництва та пра&
цi, у тому числi з лiквiдацiєю, реорганiзацiєю або перепрофiлю&
ванням пiдприємства, скороченням чисельностi або штату пра&
цiвникiв;

7) iншi перiоди роботи, передбаченi законодавством.
До стажу роботи, що дає право на щорiчнi додатковi вiдпуст&

ки (статтi 7 i 8 Закону України «Про вiдпустки»), зараховуються:
1) час фактичної роботи iз шкiдливими, важкими умовами

або з особливим характером працi, якщо працiвник зайнятий у
цих умовах не менше половини тривалостi робочого дня, вста&
новленої для працiвникiв даного виробництва, цеху, професiї
або посади;

2) час щорiчних основної та додаткових вiдпусток за роботу
iз шкiдливими, важкими умовами i за особливий характер працi;

3) час роботи вагiтних жiнок, переведених на пiдставi ме&
дичного висновку на легшу роботу, на якiй вони не зазнають
впливу несприятливих виробничих факторiв.

Якщо працiвник, переведений на роботу на iнше пiдприєм&
ство, повнiстю або частково не використав щорiчнi основну та
додатковi вiдпустки, то до стажу роботи, що дає право на щорiч&
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нi основну та додатковi вiдпустки, зараховується час, за який
вiн не використав цi вiдпустки за попереднiм мiсцем роботи.

Вiдкликання працiвника з вiдпустки та подiл її на частини.
Щорiчну вiдпустку на прохання працiвника може бути по&

дiлено на частини будь&якої тривалостi за умови, що основна
безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних
днiв. Невикористану частину щорiчної вiдпустки має бути на&
дано працiвниковi, як правило, до кiнця робочого року, але не
пiзнiше 12 мiсяцiв пiсля закiнчення того року, за який надаєть&
ся вiдпустка.

Вiдкликання iз щорiчної вiдпустки допускається за згодою
працiвника лише для вiдвернення стихiйного лиха, виробничої
аварiї або негайного усунення їх наслiдкiв, для вiдвернення не&
щасних випадкiв, простою, загибелi або псування майна пiд&
приємства з додержанням вимог частини першої ст. 12 Закону
України «Про вiдпустки» та у випадках, передбачених iншим за&
конодавством України. Вiдкликання з вiдпустки оформляється
наказом власника, з подальшим наданням працiвнику невико&
ристаних днiв.

Перенесення щорiчної вiдпустки.
Вiдпустка на вимогу працiвника повинна бути перенесена

на iнший перiод у разi:
1) порушення власником або уповноваженим ним органом

термiну повiдомлення працiвника про час надання вiдпустки
(ч. 10 ст. 10 Закону України «Про вiдпустки»;

2) несвоєчасної виплати власником чи уповноваженим ним
органом заробiтної плати працiвниковi за час щорiчної вiдпустки.

Щорiчна вiдпустка повинна бути перенесена на iнший пе&
рiод або продовжена у разi:

1) тимчасової непрацездатностi працiвника, засвiдченої у
встановленому порядку;

2) виконання працiвником державних або громадських обо&
в’язкiв, якщо згiдно iз законодавством вiн пiдлягає звiльненню
на цей час вiд основної роботи iз збереженням заробiтної плати;

3) настання строку вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та поло&
гами;

4) збiгу щорiчної вiдпустки з вiдпусткою у зв’язку з навчан&
ням.

Щорiчна вiдпустка за iнiцiативою роботодавця, як виняток,
може бути перенесена на iнший перiод тiльки за письмовою зго&
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дою робiтника та за погодженням з профспiлковим або iншим
уповноваженим на представництво трудовим колективом орга&
ном у разi, коли надання щорiчної вiдпустки в ранiше зумовле&
ний перiод може несприятливо вiдбитися на нормальному ходi
роботи пiдприємства, та за умови, що частина вiдпустки трива&
лiстю не менше 24 календарних днiв буде використана в поточ&
ному робочому роцi.

Перенесення щорiчної вiдпустки та новий термiн її надання
встановлюються за згодою мiж працiвником i власником або
уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили пе&
ренесення вiдпустки на iнший перiод, настали пiд час її викори&
стання, то невикористана частина щорiчної вiдпустки надаєть&
ся пiсля закiнчення дiї причин, якi її перервали, або за згодою
сторiн переноситься на iнший перiод з додержанням вимог ст. 12
Закону України «Про вiдпустки».

Забороняється ненадання щорiчних вiдпусток повної три&
валостi протягом двох рокiв пiдряд, а також ненадання їх про&
тягом робочого року особам вiком до 18 рокiв i працiвникам, якi
мають право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу iз шкiд&
ливими й важкими умовами чи з особливим характером працi.

Додатковi вiдпустки у зв’язку з навчанням.
Вiдповiдно до ст. 13 Закону України «Про вiдпустки» уч&

ням, якi здобувають загальну середню освiту в середнiх загаль&
ноосвiтнiх вечiрнiх (змiнних) школах, класах, групах з очною та
заочною формами навчання при загальноосвiтнiх школах, нада&
ється додаткова оплачувана вiдпустка на перiод складання:

1) випускних iспитiв в основнiй школi тривалiстю 10 кален&
дарних днiв;

2) випускних iспитiв у старшiй школi — тривалiстю 23 ка&
лендарнi днi;

3) перевiдних iспитiв в основнiй i старшiй школах — вiд 4 до
6 календарних днiв без урахування вихiдних.

Працiвникам, якi складають iспити екстерном за основну або
старшу школу, надається додаткова оплачувана вiдпустка три&
валiстю вiдповiдно 21 та 28 календарних днiв.

Вiдповiдно до ст. 14 Закону України «Про вiдпустки» пра&
цiвникам, якi успiшно навчаються на вечiрнiх вiддiленнях про&
фесiйно&технiчних закладiв освiти, надається додаткова опла&
чувана вiдпустка для пiдготовки та складання iспитiв загальною
тривалiстю 35 календарних днiв протягом року.
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Вiдповiдно до ст. 15 Закону України «Про вiдпустки» пра&
цiвникам, якi успiшно навчаються без вiдриву вiд виробництва
у вищих закладах освiти з вечiрньою та заочною формами на&
вчання, надаються такi додатковi оплачуванi вiдпустки:

1) на перiод настановних занять, виконання лабораторних
робiт, складання залiкiв та iспитiв для тих, хто навчається на I
та II курсах у вищих закладах освiти: першого та другого рiвнiв
акредитацiї з вечiрньою формою навчання — 10 календарних
днiв щорiчно, третього та четвертого рiвнiв акредитацiї з вечiр&
ньою формою навчання — 20 календарних днiв щорiчно, не&
залежно вiд рiвня акредитацiї з заочною формою навчання —
30 календарних днiв щорiчно;

2) на перiод настановних занять, виконання лабораторних
робiт, складання залiкiв та iспитiв для тих, хто навчається на III
i наступних курсах у вищих закладах освiти: першого та другого
рiвнiв акредитацiї з вечiрньою формою навчання — 20 кален&
дарних днiв щорiчно, третього та четвертого рiвнiв акредитацiї
з вечiрньою формою навчання — 30 календарних днiв щорiчно,
незалежно вiд рiвня акредитацiї з заочною формою навчання —
40 календарних днiв щорiчно;

3) на перiод складання державних iспитiв у вищих закладах
освiти незалежно вiд рiвня акредитацiї — 30 календарних днiв;

4) на перiод пiдготовки та захисту дипломного проекту (ро&
боти) студентам, якi навчаються у вищих закладах освiти з вечiр&
ньою та заочною формами навчання першого та другого рiвнiв
акредитацiї — два мiсяцi, i у вищих закладах освiти третього i
четвертого рiвнiв акредитацiї — чотири мiсяцi.

Працiвникам, допущеним до складання вступних iспитiв в
аспiрантуру з вiдривом або без вiдриву вiд виробництва, для пiд&
готовки та складання iспитiв надається один раз на рiк додатко&
ва оплачувана вiдпустка з розрахунку 10 календарних днiв на
кожний iспит. Працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд ви&
робництва в аспiрантурi та успiшно виконують iндивiдуальний
план пiдготовки, надається додаткова оплачувана вiдпустка три&
валiстю 30 календарних днiв, а також за їх бажанням протягом
чотирьох рокiв навчання — один вiльний вiд роботи день на тиж&
день з оплатою його в розмiрi 50 вiдсоткiв середньої заробiтної
плати працiвника.

Для працiвникiв, якi навчаються у вищих закладах освiти з
вечiрньою та заочною формами навчання, де навчальний процес
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має свої особливостi, законодавством може встановлюватись
iнша тривалiсть вiдпусток у зв’язку з навчанням.

Соцiальнi вiдпустки, їх види i порядок надання.
Вiдповiдно до ст. 17 Закону України «Про вiдпустки» на пiд&

ставi медичного висновку жiнкам надається оплачувана вiдпус&
тка у зв’язку з вагiтнiстю та пологами такою тривалiстю:

1) до пологiв — 70 календарних днiв;
2) пiсля пологiв — 56 календарних днiв (70 календарних

днiв — у разi народження двох i бiльше дiтей та у разi усклад&
нення пологiв), починаючи з дня пологiв.

Жiнкам, якi усиновили новонароджених дiтей безпосередньо
з пологового будинку, надається вiдпустка з дня усиновлення
тривалiстю 56 календарних днiв (70 календарних днiв — при
усиновленнi двох i бiльше дiтей).

Вiдповiдно до ст. 18 Закону України «Про вiдпустки» пiсля
закiнчення вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами за ба&
жанням жiнки їй надається вiдпустка для догляду за дитиною
до досягнення нею трирiчного вiку.

Пiдприємство за рахунок власних коштiв може надавати жiн&
кам частково оплачувану вiдпустку та вiдпустку без збережен&
ня заробiтної плати для догляду за дитиною бiльшої тривалостi.
Ця вiдпустка може бути використана повнiстю або частинами
також батьком дитини, бабою, дiдом чи iншими родичами, якi
фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила
чи взяла пiд опiку дитину. За бажанням жiнки або осiб, зазначе&
них у ч. 3 ст. 18 ЗУ «Про вiдпустки», у перiод перебування їх у
вiдпустцi для догляду за дитиною вони можуть працювати на
умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними
зберiгається право на одержання допомоги в перiод вiдпустки
для догляду за дитиною.

Вiдповiдно до ст. 1821 КЗпП та ст. 19 Закону України «Про
вiдпустки» жiнцi, яка працює i має двох i бiльше дiтей вiком до
15 рокiв, або дитину&iнвалiда, або яка усиновила дитину, одино&
кій матері щорiчно надається додаткова оплачувана вiдпустка
тривалiстю 7 календарних днiв без урахування святкових і неро&
бочих днів. Батьку, який виховує дитину без матерi (в тому числi
й у разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладi),
а також особi, яка взяла пiд опiку дитину, ця вiдпустка надаєть&
ся на аналогiчних умовах.
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Вiдповiдно до ст. 20 Закону України «Про вiдпустки» трива&
лiсть вiдпустки у зв’язку з вагiтнiстю та пологами обчислюєть&
ся сумарно i становить 126 календарних днiв (140 календарних
днiв — у разi народження двох i бiльше дiтей та у разi усклад&
нення пологiв). Вона надається повнiстю незалежно вiд кiль&
костi днiв, фактично використаних до пологiв. До вiдпустки у
зв’язку з вагiтнiстю та пологами власник або уповноважений
ним орган зобов’язаний за заявою жiнки приєднати щорiчну вiд&
пустку незалежно вiд тривалостi її роботи в поточному робочо&
му роцi.

Вiдпустка для догляду за дитиною до досягнення нею три&
рiчного вiку надається за заявою жiнки або iнших осiб, зазначе&
них у Законi України «Про вiдпустки», повнiстю або частково в
межах установленого перiоду та оформляється наказом (розпо&
рядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Особам, зазначеним у ч. 3 ст. 18 Закону України «Про вiд&
пустки» (крiм осiб, якi усиновили чи взяли дитину пiд опiку у
встановленому законодавством порядку), вiдпустка для догля&
ду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку надається на
пiдставi довiдки з мiсця роботи (навчання, служби) матерi ди&
тини про те, що вона вийшла на роботу до закiнчення термi&
ну цiєї вiдпустки i виплату допомоги по догляду за дитиною їй
припинено (iз зазначенням дати). Вiдпустка для догляду за ди&
тиною до досягнення нею вiку трьох рокiв не надається працiв&
никовi, якщо дитина перебуває на державному утриманнi. До&
датковi вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, надаються по&
над щорiчнi вiдпустки, передбаченi статтями 6, 7 i 8 Закону
України «Про вiдпустки». Якщо дитина за станом здоров’я по&
требує домашнього догляду, жiнцi надається вiдпустка без збе&
реження заробiтної плати тривалiстю, визначеною у медичному
висновку, але не бiльше як до досягнення дитиною шестирiчного
вiку (ст. 179 КЗпП, п. 3 ст. 25 Закону України «Про вiдпустки»).

Вiдпустка без збереження заробiтної плати.
Вiдпустка без збереження заробiтної плати може надавати&

ся в обов’язковому та договiрному порядку.
Вiдповiдно до ст. 25 Закону України «Про вiдпустки» вiд&

пустка без збереження заробiтної плати за бажанням працiвни&
ка надається в обов’язковому порядку:

1) матерi або батьку, який виховує дiтей без батька (мате&
рi), в тому числi й у разi тривалого перебування матерi в лiку&
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вальному закладi), що має двох i бiльше дiтей вiком до 15 ро&
кiв або дитину&iнвалiда, — тривалiстю до 14 календарних днiв
щорiчно;

2) чоловiковi, дружина якого перебуває у пiсляпологовiй вiд&
пустцi, — тривалiстю до 14 календарних днiв;

3) матерi або iншим особам, зазначеним у ч. 3 ст. 18 та ч. 2
ст. 19 Закону України «Про вiдпустки», якщо дитина потре&
бує домашнього догляду, тривалiстю, визначеною у медичному
висновку, але не бiльш як до досягнення дитиною шестирiчного
вiку;

4) ветеранам вiйни, особам, якi мають особливi заслуги пе&
ред Батькiвщиною, та особам, на яких поширюється чиннiсть
Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх со&
цiального захисту», — тривалiстю до 14 календарних днiв що&
рiчно;

5) особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiв&
щиною, — тривалiстю до 21 календарного дня щорiчно;

6) пенсiонерам за вiком та iнвалiдам III групи — тривалiстю
до 30 календарних днiв щорiчно;

7) iнвалiдам I та II груп — тривалiстю до 60 календарних
днiв щорiчно;

8) особам, якi одружуються, — тривалiстю до 10 календар&
них днiв;

9) працiвникам у разi смертi рiдних по кровi або по шлюбу:
чоловiка (дружини), батькiв (вiтчима, мачухи), дитини (пасин&
ка, падчерки), братiв, сестер — тривалiстю до 7 календарних
днiв без урахування часу, необхiдного для проїзду до мiсця по&
ховання та назад, iнших рiдних — тривалiстю до трьох календар&
них днiв без урахування часу, необхiдного для проїзду до мiсця
поховання та назад;

10) працiвникам для догляду за хворим, рiдним по кровi або
по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує по&
стiйного стороннього догляду, — тривалiстю, визначеною у ме&
дичному висновку, але не бiльше 30 календарних днiв;

11) працiвникам для завершення санаторно&курортного лi&
кування — тривалiстю, визначеною у медичному висновку;

12) працiвникам, допущеним до вступних iспитiв у вищi за&
клади освiти, тривалiстю 15 календарних днiв без урахування
часу, необхiдного для проїзду до мiсцезнаходження навчально&
го закладу i назад;
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13) працiвникам, допущеним до складання вступних iспитiв
в аспiрантуру з вiдривом або без вiдриву вiд виробництва, а та&
кож працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в
аспiрантурi та успiшно виконують iндивiдуальний план пiдго&
товки, — тривалiстю, необхiдною для проїзду до мiсцезнахо&
дження iншого закладу освiти або закладу науки i назад;

14) сумiсникам на термiн до закiнчення вiдпустки за основ&
ним мiсцем роботи;

15) ветеранам працi — тривалiстю до 14 календарних днiв
щорiчно;

16) працiвникам, якi використали за попереднiм мiсцем ро&
боти щорiчну основну та додатковi вiдпустки, тривалiсть яких
була меншою вiд 24 календарних днiв, i одержали за них грошо&
ву компенсацiю, — тривалiстю до 24 календарних днiв у пер&
ший рiк роботи на даному пiдприємствi, до настання шестимi&
сячного термiну безперервної роботи.

Працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в
аспiрантурi, протягом четвертого року навчання надається за їх
бажанням один вiльний вiд роботи день на тиждень без збере&
ження заробiтної плати.

Вiдповiдно до ст. 26 Закону України «Про вiдпустки» за сi&
мейними обставинами та з iнших причин працiвниковi може на&
даватися вiдпустка без збереження заробiтної плати на термiн,
обумовлений угодою мiж працiвником та власником або упов&
новаженим ним органом, але не бiльше 15 календарних днiв на
рiк. У порядку, визначеному колективним договором, власник
або уповноважений ним орган у разi простою пiдприємства з
не залежних вiд працiвникiв причин може надавати вiдпуст&
ку без збереження заробiтної плати або з частковим її збере&
женням.

§ 4. Оплата
вiдпусток
Порядок оплати вiдпусток регулюється ст. 21 Закону

України «Про вiдпустки». Заробiтна плата працiвникам за час
вiдпустки виплачується не пiзнiше нiж за три днi до її початку.
Порядок обчислення заробiтної плати працiвникам за час що&
рiчної вiдпустки, додаткових вiдпусток у зв’язку з навчанням,
творчої вiдпустки, додаткової вiдпустки працiвникам, якi ма&
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ють дiтей, та компенсацiї за невикористанi вiдпустки, встанов&
люється КМ України (постанова КМ України вiд 8 лютого 1995 р.
№ 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заро&
бiтної плати»).

Працiвникам, якi мають право на соцiальнi вiдпустки, пе&
редбаченi статтями 17 i 18 Закону України «Про вiдпустки»,
виплачується державна допомога на умовах, передбачених За&
коном України »Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми» та iн&
шими нормативно&правовими актами України.

Умови вiдрахування iз заробiтної плати за час вiдпустки ви&
значенi в ст. 22 Закону України «Про вiдпустки». У разi звiль&
нення працiвника до закiнчення робочого року, за який вiн уже
одержав вiдпустку повної тривалостi, для покриття його забор&
гованостi роботодавець провадить вiдрахування iз заробiтної пла&
ти за днi вiдпустки, що були наданi в рахунок невiдпрацьованої
частини робочого року.

Вiдрахування, передбачене ч. 1 ст. 22 Закону України «Про
вiдпустки», не провадиться, якщо працiвник звiльняється з ро&
боти з таких причин:

1) призов або прийняття (вступ) на вiйськову службу чи на&
правлення на альтернативну (невiйськову) службу;

2) переведення працiвника за його згодою на iнше пiдпри&
ємство або перехiд на виборну посаду у випадках, передбачених
законами України;

3) вiдмова вiд переведення на роботу в iншу мiсцевiсть ра&
зом з пiдприємством, а також вiдмова вiд продовження роботи
у зв’язку зi змiною iстотних умов працi;

4) змiни в органiзацiї виробництва та працi, у тому числi лiк&
вiдацiя, реорганiзацiя або перепрофiлювання пiдприємства, ско&
рочення чисельностi або штату працiвникiв;

5) виявлення невiдповiдностi працiвника займанiй посадi або
виконуванiй роботi внаслiдок недостатньої квалiфiкацiї або ста&
ну здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи;

6) нез’явлення на роботу понад чотири мiсяцi пiдряд внаслi&
док тимчасової непрацездатностi, не рахуючи вiдпустки у зв’яз&
ку з вагiтнiстю та пологами, якщо законодавством не встанов&
лено бiльш тривалий термiн збереження мiсця роботи (посади)
при певному захворюваннi;

7) поновлення на роботi працiвника, який ранiше виконував
цю роботу;
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8) направлення на навчання;
9) вихiд на пенсiю.
Вiдрахування iз заробiтної плати за невiдпрацьованi днi вiд&

пустки у разi смертi працiвника також не провадиться.
Порядок фiнансування оплати вiдпусток встановлений у

ст. 23 Закону України «Про вiдпустки».
Витрати, пов’язанi з оплатою вiдпусток, передбачених стат&

тями 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 i 19 Закону України «Про вiдпустки»,
здiйснюються за рахунок коштiв пiдприємств, призначених на
оплату працi, або за рахунок коштiв роботодавця—фiзичної осо&
би, в якої працюють за трудовим договором працiвники. В уста&
новах та органiзацiях, що утримуються за рахунок бюджетних
коштiв, оплата вiдпусток провадиться з бюджетних асигнувань
на їх утримання. Оплата iнших видiв вiдпусток, передбачених
колективним договором та угодами, трудовим договором, про&
вадиться з прибутку, що залишається на пiдприємствi пiсля
сплати податкiв та iнших обов’язкових платежiв до бюджету,
або за рахунок коштiв фiзичної особи, в якої працюють за тру&
довим договором працiвники. В установах i органiзацiях, що утри&
муються за рахунок бюджетних коштiв, оплата цих вiдпусток
провадиться в межах бюджетних асигнувань та iнших додатко&
вих джерел. Фiнансування допомоги по вагiтностi та пологах, а
також допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею три&
рiчного вiку провадиться з коштiв державного соцiального стра&
хування.

Грошова компенсацiя за невикористанi щорiчнi вiдпустки ви&
плачується у випадках, встановлених ст. 24 Закону України «Про
вiдпустки», а саме:

1) у разi звiльнення працiвника йому виплачується грошова
компенсацiя за всi не використанi ним днi щорiчної вiдпустки, а
також додатковi вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей;

2) у разi звiльнення керiвних, педагогiчних, наукових, нау&
ково&педагогiчних працiвникiв, спецiалiстiв закладiв освiти, якi
до звiльнення пропрацювали не менш як 10 мiсяцiв, грошова ком&
пенсацiя виплачується за не використанi ними днi щорiчних вiд&
пусток з розрахунку повної їх тривалостi;

3) у разi переведення працiвника на роботу на iнше пiдпри&
ємство грошова компенсацiя за не використанi ним днi щорiч&
них вiдпусток за його бажанням повинна бути перерахована на
рахунок пiдприємства, на яке перейшов працiвник;
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4) за бажанням працiвника частина щорiчної вiдпустки за&
мiнюється грошовою компенсацiєю. При цьому тривалiсть на&
даної працiвниковi щорiчної та додаткових вiдпусток не по&
винна бути меншою вiд 24 календарних днiв. Особам вiком до
18 рокiв замiна всiх видiв вiдпусток грошовою компенсацiєю не
допускається;

5) у разi смертi працiвника грошова компенсацiя за не вико&
ристанi ним днi щорiчних вiдпусток, а також додаткової вiдпуст&
ки працiвникам, якi мають дiтей, виплачується спадкоємцям.

Питання
для самоконтролю

1. Охарактеризуйте поняття часу вiдпочинку в правовому та
економiчному аспектах.

2. Назвiть види часу вiдпочинку за чинним трудовим законо&
давством України.

3. Який порядок надання та використання перерв для вiдпо&
чинку та харчування?

4. Як законодавчо регулюється питання надання вихiдних днiв
на пiдприємствах?

5. В яких випадках закон допускає залучення працiвникiв до
роботи у вихiднi днi та який порядок компенсацiї за роботу
у цi днi?

6. Яка рiзниця мiж святковими та неробочими днями?
7. Який порядок надання та яка тривалiсть щорiчних вiдпусток?
8. Який порядок надання та яка тривалiсть додаткових вiдпу&

сток?
9. Який порядок надання та яка тривалiсть соцiальних вiдпу&

сток?
10. Який порядок та термiн надання творчих вiдпусток?
11. Чи допускає чинне законодавство перенесення щорiчних

вiдпусток?
12. Чи зберiгається за працiвниками право на вiдпустку при пе&

реведеннi на iнше мiсце роботи?
13. Чи допускається законодавством замiна вiдпустки грошовою

компенсацiєю?
14. В яких випадках допускається надання вiдпусток без збере&

ження заробiтної плати?
15. Який час включається до трудового стажу, що дає право на

вiдпустку?
16. Як проводиться оплата вiдпусток?
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ÒÅÑÒÎÂI ÇÀÂÄÀÍÍß
çà ìîäóëåì 4

Робочий час та час вiдпочинку

1. Трудовi затрати працiвника вимiрюються:
а) за допомогою одиницi робочого часу як обов’язкової мiри

працi;
б) за допомогою робочого часу та норм iнтенсивностi працi;
в) за допомогою норм працi (норм виробiтку, часу, обслугову&

вання, чисельностi).

2. Робочий час — це:
а) час, протягом якого працiвник виконує роботу, визначену уго&

дою, з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядку;
б) час, протягом якого вiдповiдно до правил внутрiшнього тру&

дового розпорядку, органiзацiї й умов трудового договору
працiвник повинен виконувати трудовi обов’язки, а також
iншi перiоди часу, що вiдповiдно до законiв та iнших норма&
тивно&правових актiв належать до робочого часу;
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в) час, протягом якого вiдповiдно до договору найму працiвник
зобов’язаний перебувати в органiзацiї у розпорядженнi ро&
ботодавця для виконання роботи;

д) перiод, протягом якого працiвник перебуває у пiдпорядкуван&
нi роботодавця.

3. Максимальна тривалiсть робочого часу визначається:
а) законом;
б) колективним договором;
в) угодою сторiн трудового договору;
г) роботодавцем.

4. Тривалiсть робочого часу для працiвника на пiдприємствi
встановлюється:
а) локальними нормативно&правовими актами;
б) колективним договором;
в) угодою сторiн трудового договору;
г) роботодавцем.

5. Норму робочого часу встановлює:
а) держава;
б) об’єднання роботодавцiв та об’єднання профспiлкових ор&

ганiв;
в) сторони трудових правовiдносин.

6. Встановлення меншої норми тривалостi робочого часу в
Українi допускається:
а) так, органiзацiї при укладеннi колективного договору можуть

встановлювати меншу норму тривалостi робочого часу при
повнiй оплатi;

б) так, у країнах Європи встановлення норми робочого часу
вiд 35 до 40 годин на тиждень при законодавчiй нормi 40 го&
дин на тиждень досить поширено;

в) нi, тривалiсть робочого часу в органiзацiях не може бути мен&
шою 40 годин на тиждень.

7. Норма робочого часу встановлюється:
а) на добу;
б) на тиждень;
в) на мiсяць;
г) на рiк.

8. Нормування робочого часу здiйснюється:
а) з урахуванням конкретних умов працi;
б) вiкових та iнших особливостей працiвника та iнших факторiв;
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в) конкурентоспроможностi продукцiї;
г) за бажанням працiвника.

9. За трудовим законодавством України нормальна тривалiсть
робочого часу працiвникiв не може перевищувати:
а) 40 годин на тиждень як при п’ятиденному, так i при шести&

денному робочому тижнi;
б) 42 години на тиждень при шестиденному робочому тижнi;
в) нормальна тривалiсть робочого часу в органiзацiях не може

перевищувати 41 години на тиждень.

10. Облiк фактично вiдпрацьованого кожним працiвником часу
веде:
а) роботодавець;
б) представники профспiлкових органiв;
в) безпосередньо працiвники органiзацiї;
г) рада трудового колективу.

11. Норма тривалостi робочого часу може бути збiльшена:
а) не може бути збiльшена;
б) у випадках, передбачених законодавством;
в) за угодою сторiн.

12. Норма тривалостi робочого часу при повнiй оплатi встанов&
люється:
а) з урахуванням умов працi;
б) з урахуванням вiку та фiзiологiчних особливостей працiвника;
в) за угодою сторiн трудового договору;
г) з iнiцiативи профспiлкових органiв.

13. Скорочена тривалiсть робочого часу на пiдставi норм зако&
нодавства про працю не встановлена:
а) працiвникiв з пониженою працездатнiстю;
б) на роботах iз шкiдливими та небезпечними умовами працi;
в) для працiвникiв, що працюють у нiчний час;
г) для окремих категорiй працiвникiв напередоднi неробочих,

святкових днiв.

14. Нормальна тривалiсть робочого часу повинна бути скорочена:
а) на 16 годин на тиждень — для працiвникiв, якi молодшi шiст&

надцяти рокiв;
б) для працiвникiв, що є iнвалiдами, на одну годину на тиждень;
в) так, на двi години на тиждень — для працiвникiв вiд шiстна&

дцяти до вiсiмнадцяти рокiв;
г) у всiх перелiчених випадках.
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15. Для працiвникiв, зайнятих на роботах iз шкiдливими (не&
безпечними) умовами працi, тривалiсть робочого часу вста&
новлюється:
а) не бiльше як 36 годин на тиждень;
б) не бiльше 30 годин на тиждень;
в) не бiльше 24 годин на тиждень.

16. Роботодавець має право розширити коло осiб, для яких вста&
новлюється скорочена тривалiсть робочого часу:
а) так, якщо умови їх працi належать до тяжких та небезпеч&

них;
б) нi;
в) так, це його право.

17. Нiчним (за законодавством) вважається час:
а) з 22&ї години вечора до 6&ї години ранку;
б) з 24&ї годин вечора до 8&ї години ранку;
в) з 23&ї годин вечора до 6&ї години ранку;
г) залежно вiд свiтлового дня в рiзнi пори року.

18. До роботи в нiчний час допускаються:
а) вагiтнi жiнки;
б) працiвники, молодшi вiсiмнадцяти рокiв;
в) iнвалiди;
г) сезоннi працiвники.

19. Тривалiсть роботи працiвникiв напередоднi святкових i не&
робочих днiв скорочується:
а) так, на одну годину, як при п’ятиденному, так i при шести&

денному робочому тижнi;
б) так, крiм окремих категорiй працiвникiв, зазначених у законi;
в) нi, скорочуються тiльки для повнолiтнiх.

20. Назвiть види неповного робочого часу:
а) неповний робочий день (зменшується тривалiсть щоденної

роботи);
б) неповний робочий тиждень (зберiгається нормальна трива&

лiсть робочого дня, але зменшується кiлькiсть робочих днiв
на тиждень);

в) поєднання неповного робочого дня i неповного робочого ти&
жня.

г) правильнi всi випадки;
д) немає правильної вiдповiдi.
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21. Неповний робочий час встановлюється:
а) при прийняттi на роботу;
б) у перiод дiї трудового договору;
в) в будь&який час трудових правовiдносин.

22. Робота на умовах неповного робочого часу тягне за собою
обмеження щодо обсягу трудових прав працiвникiв:
а) так, працiвникам надається вiдпустка меншої тривалостi;
б) особи, якi працюють неповний робочий час, користуються

тими ж правами, що i працюючi на умовах нормального ро&
бочого часу (вiдпустка, вихiднi й святковi днi, час роботи за&
раховується до трудового стажу);

в) так, особам не виплачуються премiї.

23. Ознаки скороченого робочого часу:
а) встановлюється, як правило, для усiх працiвникiв угодою

сторiн, а не законом чи колективним договором;
б) тривалiсть робочого часу визначається угодою сторiн, а не

законом;
в) час може бути обумовлений як при прийняттi на роботу, так

i установлений в перiод дiї трудового договору;
г) правильнi всi ознаки;
д) немає правильної вiдповiдi.

24. Режим роботи — це:
а) жорсткi норми працi, якi встановлює роботодавець;
б) розподiл працi й вiдпочинку для працiвникiв на пiдприєм&

ствi;
в) система нагляду та контроль за працiвниками.

25. Формування режиму робочого часу залежить вiд:
а) характеру виробництва;
б) суб’єктивного складу працiвникiв;
в) роботи громадського транспорту;
г) вiд усiх зазначених умов;
д) немає правильної вiдповiдi.

26. Види режимiв роботи:
а) багатозмiнний;
б) з вахтовим методом роботи;
в) режим роботи керiвника;
г) режим роботи керiвникiв профспiлкової органiзацiї;
д) усi перелiченi випадки.
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27. Поняття «режим роботи» i «режим робочого часу»:
а) завжди iдентичнi;
б) «режим робочого часу» ширше, нiж «режим роботи»;
в) «режим робочого часу» складова «режиму роботи».

28. Надурочнi роботи не можуть перевищувати:
а) 100 годин на рiк;
б) 50 годин на рiк;
в) 120 годин на рiк;
г) 40 годин на рiк.

29. Творчi вiдпустки надаються тривалiстю:
а) до 6 мiсяцiв;
б) до 2 мiсяцiв;
в) до 1 мiсяця.

30. Основна щорiчна вiдпустка повинна надаватися працiвнику
не пiзнiше нiж:
а) через 11 мiсяцiв пiсля початку роботи;
б) через 10 мiсяцiв пiсля початку роботи;
в) через 6 мiсяцiв пiсля початку роботи;
г) через 5 мiсяцiв пiсля початку роботи.
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ÌÎÄÓËÜ 5

Ðîçäië ÕII

ÎÏËÀÒÀ ÏÐÀÖI

§ 1. Поняття i структура
заробiтної плати
Вiдповiдно до статей 48, 43 Коституцiї України кожен

має право на достатнiй життєвий рiвень для себе i своєї сiм’ї, що
включає достатнє харчування, одяг, житло та право на працю,
можливiсть заробляти собi на життя працею, яку вiн вiльно оби&
рає або на яку вiльно погоджується. Кожен має право на заробiт&
ну плату не нижчу вiд визначеної законом. Право на своєчасне
одержання винагороди за працю захищається законом. Цi кон&
ституцiйнi гарантiї реалiзуються через норми трудового законо&
давства щодо оплати працi та забезпечуються iншими галузями
права. Оплата працi передбачає виплату вiдповiдної заробiтної
плати за певний перiод (залежно вiд системи оплати працi). За&
робiтна плата є однiєю iз обов’язкових умов змiсту трудового
договору та обов’язком роботодавця її виплачувати (ч. 1 ст. 21
КЗпП України).

Заробiтна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у
грошовому виразi, яку за трудовим договором чи контрактом
роботодавець зобов’язаний виплачувати працiвниковi за викона=
ну ним роботу.

Розмiр заробiтної плати залежить вiд складностi та умов
виконуваної роботи, професiйно&дiлових якостей працiвника,
результатiв його працi та господарської дiяльностi пiдприєм&
ства (ст. 1 Закону України «Про оплату працi» вiд 24 березня
1995 року).

Структурно заробiтна плата складається з трьох частин:
— основна заробiтна плата — це винагорода за виконану ро&

боту вiдповiдно до встановлених норм працi (норми часу, виро&
бiтку, обслуговування, посадовi обов’язки), яка встановлюється



у виглядi тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних розцiнок для
робiтникiв i посадових окладiв для службовцiв;

— додаткова заробiтна плата — це винагорода за працю
понад установленi норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть
i за особливi умови працi. Вона включає доплати, надбавки, га&
рантiйнi та компенсацiйнi виплати, передбаченi чинним законо&
давством, премiї, пов’язанi з виконанням виробничих завдань i
функцiй;

— заохочувальнi виплати — це винагорода за пiдсумками ро&
боти за рiк, премiї за спецiальними системами i положеннями та
iншi грошовi й матерiальнi виплати, якi не передбаченi актами
чинного законодавства або якi провадяться понад встановленi
зазначеними актами норми.

Розрiзняють такi види заробiтної плати як: номiнальна
(юридична) i реальна (фактична).

Номiнальна (юридична) зарплата — це грошовий еквiва&
лент, отриманий працiвником за певний промiжок часу (годи&
ну, день, тиждень, мiсяць) або за адекватну кiлькiсть виготовле&
ної продукцiї при вiдповiднiй якостi.

Реальна (фактична) зарплата — це кiлькiсть промисло&
вих товарiв, предметiв споживання та послуг, якi працiвник мо&
же придбати за свою номiнальну заробiтну плату. Реальна зар&
плата залежить вiд величини номiнальної оплати працi, суми
податкiв, рiвня iнфляцiї, змiни роздрiбних цiн на товари та по&
слуги. Пiдвищення номiнальної заробiтної плати не завжди збi&
гається з пiдвищенням реальної. Наприклад, при значних iн&
фляцiйних процесах номiнальна зарплата може пiдвищуватися,
а реальна при цьому iстотно знижуватися. Особливо це вiдчу&
вається при гiперiнфляфiї.

Розмiр заробiтної плати формується iз врахуванням мiнiма&
льної заробiтної плати. Саме через її встановлення держава за&
крiплює на законодавчому рiвнi мiнiмальнi гарантiї для працiв&
никiв, якi не має права порушувати роботодавець. Вперше мi&
нiмальну погодинну ставку встановив Конгрес США у 1938 р.,
щоб гарантувати працiвникам певний рiвень життя вiдповiдно
до Акта про справедливi стандарти працi. Визначення мiнiмаль&
ної заробiтної плати закрiплено у ст. 3 Закону України «Про
оплату працi».

Мiнiмальна заробiтна плата — це законодавчо встановле=
ний розмiр оплати за просту, неквалiфiковану працю, нижче за
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який не можуть провадитися виплати за виконану працiвником
мiсячну, погодинну норму працi (обсяг робiт).

До мiнiмальної заробiтної плати не включаються доплати,
надбавки, заохочувальнi та компенсацiйнi виплати за роботу в
надурочний час, у важких, шкiдливих, особливо шкiдливих умо&
вах працi, на роботах з особливими природними, географiчни&
ми i геологiчними умовами та умовами пiдвищеного ризику для
здоров’я, а також премiї до ювiлейних дат, за винаходи та рацiо&
налiзаторськi пропозицiї, матерiальна допомога. Якщо працiвни&
ковi, який виконав мiсячну (годинну) норму працi, нарахована
заробiтна плата нижче законодавчо встановленого розмiру мi&
нiмальної заробiтної плати, пiдприємство провадить доплату до
її рiвня. Мiнiмальна заробiтна плата є державною соцiальною
гарантiєю, обов’язковою на всiй територiї України для пiдпри&
ємств усiх форм власностi i господарювання. Заробiтна плата
щорiчно переглядається. Наприклад, вiдповiдно до ст. 82 За&
кону України «Про Державний бюджет України на 2006 рiк»
встановлено з 1 сiчня 2006 р. розмiр мiнiмальної заробiтної плати
350 гривень на мiсяць, з 1 липня 2006 р. — 375 гривень, з 1 груд&
ня 2006 р. — 400 гривень. Змiни аналогiчного плану вiдбувають&
ся i на сьогоднi. Так, вiдповiдно до ст. 59 Закону України «Про
Державний бюджет України на 2008 рiк» вiд 28 грудня 2007 р. з
1 сiчня 2008 р. мiнiмальна заробiтна плата становитиме 515 гри&
вень, з 1 квiтня 2008 р. — 525 гривень, з 1 жовтня 2008 р. — 545 гри&
вень, з 1 грудня 2008 р. — 605 гривень. Змiни щодо розмiру мi&
нiмальної заробiтної плати можуть вноситися i протягом року,
хоча найчастiше це вiдбувається через норми Закону України
«Про Державний бюджет України».

§ 2. Державне та договiрне
регулювання оплати працi
Органiзацiя оплати працi будується на принципах по&

єднання рiзних методiв правового регулювання, що здiйсню&
ється державними органами в централiзованому порядку та ло&
кального регулювання безпосередньо на пiдприємствах.

Заробiтна плата виконує ряд важливих функцiй.
Види функцiй оплати працi: вiдновлююча, стимулююча, охо&

ронна.
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Правове регулювання оплати здiйснюється на пiдставi: за&
конодавчих та iнших нормативних актiв, наприклад генеральної
угоди, на державному рiвнi; галузевих, регiональних угод; ко&
лективних договорiв; трудових договорiв.

Державне регулювання оплати працi працiвникiв пiдпри&
ємств усiх форм власностi здiйснюється шляхом: встановлення
мiнiмальної заробiтної плати та iнших державних гарантiй; ре&
гулювання фондiв оплати працi пiдприємств&монополiстiв, вста&
новлення податкiв на доходи працiвникiв.

Шляхом державного регулювання визначаються також нор&
ми про особливостi оплати працi за роботу в надурочний час,
святковi, неробочi та вихiднi днi, нiчний час, за час простою не з
вини працiвника, оплата працi неповнолiтнiх та iнших катего&
рiй працiвникiв при скороченому робочому днi та iн., якi зазна&
ченi в ст. 12 Закону України «Про оплату працi».

Договiрне регулювання оплати працi працiвникiв пiдпри&
ємств здiйснюється на основi системи угод, що укладаються на
державному (генеральна угода), галузевому (галузева угода), ре&
гiональному (регiональна угода) та виробничому рiвнях (колек&
тивний договiр).

Норми колективного договору, що допускають оплату працi
нижче вiд норм, визначених генеральною, галузевою або регiо&
нальною угодою, але не нижче вiд державних норм i гарантiй в
оплатi працi, можуть застосовуватися лише тимчасово, на пе&
рiод подолання фiнансових труднощiв пiдприємства, на термiн
не бiльш як 6 мiсяцiв. Форми i системи оплати працi, норми пра&
цi, розцiнки, тарифнi сiтки, схеми посадових окладiв, умови за&
провадження та розмiри надбавок, доплат, премiй, винагород та
iнших заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплат
встановлюються пiдприємствами у колективному договорi з до&
триманням норм i гарантiй, передбачених законодавством, ге&
неральною та галузевими (регiональними) угодами.

Якщо колективний договiр на пiдприємствi не укладено, ро&
ботодавець зобов’язаний погодити цi питання з виборним орга&
ном первинної профспiлкової органiзацiї, що представляє iнте&
реси бiльшостi працiвникiв, а у разi його вiдсутностi — з iншим
уповноваженим на представництво органом. Конкретнi розмiри
тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних розцiнок робiтникам, по&
садових окладiв службовцям, а також надбавок, доплат, премiй
i винагород встановлюються з урахуванням вимог, передбачених
ч. 1 ст. 15 Закону України «Про оплату працi».
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На пiдприємствах i в органiзацiях, якi перебувають на госп&
розрахунку i отримують дотацiї з бюджету, органiзацiя оплати
працi здiйснюється вiдповiдно до ст. 15 Закону України «Про
оплату працi», але в межах, визначених для них у встановлено&
му порядку сум дотацiй i власних доходiв. Пiдприємства в ме&
жах своїх повноважень i за рахунок власних коштiв можуть вста&
новлювати додатковi порiвняно iз законодавством пiльги (ст. 91

КЗпП), в тому числi пiд час укладання трудових договорiв.

§ 3. Правова основа та порядок обчислення
середньої заробiтної плати
Правова основа та порядок обчислення середньої заро&

бiтної плати визначенi у ст. 27 Закону України «Про оплату
працi» та у постановi КМ України вiд 8 лютого 1995 р. № 100
«Про затвердження Порядку обчислення середньої заробiтної
плати». Цей Порядок обчислення середньої заробiтної плати за&
стосовується у таких випадках:

а) надання працiвникам щорiчної вiдпустки, додаткових вiд&
пусток у зв’язку з навчанням, додаткової вiдпустки працiвни&
кам, якi мають дiтей, або виплати їм компенсацiї за невикорис&
танi вiдпустки;

б) надання працiвникам творчої вiдпустки;
в) виконання працiвниками державних i громадських обо&

в’язкiв у робочий час;
г) переведення працiвникiв на iншу, легшу, нижче оплачу&

вану роботу за станом здоров’я;
д) переведення вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вi&

ком до 3 рокiв, на iншу, легшу роботу;
е) надання жiнкам додаткових перерв для годування дитини;
є) виплати вихiдної допомоги, збереження середньої заро&

бiтної плати вивiльненим працiвникам на встановлений чин&
ним законодавством перiод їх працевлаштування;

ж) службових вiдряджень;
з) вимушеного прогулу;
и) направлення працiвникiв на обстеження до медичних за&

кладiв;
i) залучення працiвникiв до виконання вiйськових обов’язкiв;
й) забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непраце&

здатнiстю i допомогою по вагiтностi та пологах.
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Обчислення середньої заробiтної плати у випадках згiдно з
пунктами 1 i 2 провадиться виходячи з виплат за останнi 12 ка&
лендарних мiсяцiв роботи, що передують мiсяцю надання вiд&
пустки, в усiх iнших випадках — за останнi два календарнi мiся&
цi роботи, що передують подiї, з якою пов’язана вiдповiдна ви&
плата.

Працiвникам, якi пропрацювали менше двох календарних
мiсяцiв, середня заробiтна плата обчислюється виходячи з ви&
плат за фактично вiдпрацьований час.

При обчисленнi середньої заробiтної плати враховуються:
— основна заробiтна плата;
— доплати i надбавки;
— виробничi премiї;
— винагорода за пiдсумками рiчної роботи та вислугу рокiв.
Не враховуються:
— виплати за виконання окремих доручень (одноразового

характеру);
— компенсацiйнi виплати, в тому числi на вiдрядження i пе&

реведення;
— премiї за винаходи i рацiоналiзаторськi пропозицiї;
— грошовi i речовi винагороди за призовi мiсця;
— пенсiї, державна допомога та соцiальнi виплати;
— лiтературний гонорар;
— вартiсть безплатно виданого спецодягу, мила, молока;
— дотацiї на обiди, проїзд, вартiсть оплачених пiдприємст&

вом путiвок;
— заробiтна плата на роботi за сумiсництвом;
— суми вiдшкодування шкоди, заподiяної працiвниковi ушко&

дженням здоров’я;
— доходи (дивiденди, вiдсотки).

§ 4. Органiзацiя виплати
заробiтної плати
Питання про форму заробiтної плати регулюється ст. 23

Закону України «Про оплату працi». Заробiтна плата працiвни&
кiв пiдприємств на територiї України виплачується у грошових
знаках, що мають законний обiг.

Заробiтна плата може виплачуватися банкiвськими чеками
у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України за по&

312 Модуль 5. Роздiл ХII



годженням з Нацiональним банком України. Колективним до&
говором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату
заробiтної плати натурою (за цiнами не нижче собiвартостi) у
розмiрi, що не перевищує 30 вiдсоткiв, нарахованих за мiсяць, в
тих галузях або за тими професiями, де така виплата, що еквiва&
лентна за вартiстю оплатi працi у грошовому виразi, є звичай&
ною або бажаною для працiвникiв, за винятком товарiв, перелiк
яких встановлюється КМУ (наприклад, товари вилученi iз ци&
вiльного обiгу — зброя, наркотичнi та психотропнi засоби, алко&
гольнi напої, а також благороднi метали, вовна тощо).

Органiзацiя виплати заробiтної плати — це процедура
видачi працiвникам заробленого ними еквiваленту в грошовiй або
iншiй формi, передбаченiй чинним законодавством, у визначених
ним мiсцях та у зазначенi строки.

Виплата заробiтної плати у формi боргових зобов’язань i роз&
писок або у будь&якiй iншiй формi забороняється. Вiдповiдно
до ст. 24 Закону України «Про оплату працi» заробiтна плата
виплачується працiвникам регулярно в робочi днi в строки, вста&
новленi у колективному договорi, але не рiдше двох разiв на мi&
сяць через промiжок часу, що не перевищує шiстнадцяти кален&
дарних днiв. У разi, коли день виплати заробiтної плати збiга&
ється з вихiдним, святковим або неробочим днем, заробiтна плата
виплачується напередоднi. Виплата заробiтної плати здiйсню&
ється за мiсцем роботи. Забороняється провадити виплату за&
робiтної плати у магазинах роздрiбної торгiвлi, питних i роз&
важальних закладах, за винятком тих випадкiв, коли заробiтна
плата виплачується працюючим у цих закладах особам. За осо&
бистою письмовою згодою працiвника виплата заробiтної плати
може здiйснюватися через установи банкiв, поштовими перека&
зами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов’язковою опла&
тою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним
органу.

§ 5. Нормування
працi
Нормативи по працi — це обов’язковi науково=технiчнi

вказiвки, призначенi для полегшення розрахунку прогресивних
технiчно обґрунтованих норм працi (норм часу, виробiтку, об=
слуговування).
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Нормативи по працi оформляються у виглядi таблиць, гра&
фiкiв i т. п. номограм.

Нормативи по працi видаються у виглядi: нормативiв ча=
су — вихiдних розрахункових величин часу на виконання окре&
мих елементiв нормованих операцiй; нормативiв режимiв робо&
ти обладнання (машин, апаратiв та iнших технiчних засобiв) сто&
совно до рiзних умов технологiчного процесу та iн.

Сутнiсть нормування працi проявляється у розробленнi та
встановленнi особливих видiв норм, якi узагальнено прийнято
називати нормами витрат працi, або нормами працi.

До норм працi вiдносять:
— норми виробiтку;
— норми часу;
— норми обслуговування;
— нормативи чисельностi працiвникiв.
Вони встановлюються вiдповiдно до досягнутого рiвня роз&

витку технiки, технологiї, органiзацiї виробництва i працi.
Норма виробiтку вiдображає iнтенсивнiсть працi. Норма ви 

робiтку — це кiлькiсть продукцiї належної якостi, яку працiв&
ник повинен виготовити в нормальних умовах працi (справнiсть
машин, агрегатiв, наявнiсть сировини, електроенергiї i т. п.) за
певний час (за годину чи за день) для отримання права на вина&
городу в розмiрi, що вiдповiдає вiдряднiй (погодиннiй чи ден&
нiй) тарифнiй ставцi.

Види норм виробiтку:
— дослiдно&статистичнi, якi встановлюються на основi даних

про середнi затрати працi при виробництвi конкретного виду
продукцiї за певний перiод часу в минулому;

— технiчно обґрунтованi, якi розробляються та затверджу&
ються на основi нормативiв затрат часу на окремi операцiї чи ви&
ди робiт, встановлених методом технiчного нормування з ура&
хуванням впровадження передових технологiй, рацiональної ор&
ганiзацiї виробництва та працi, прогресивних режимiв роботи
обладнання.

Норма часу — це необхiдна затрата часу на виготовлен=
ня одиницi продукцiї. Систематичне невиконання працiвником
норми часу та норм виробiтку може бути пiдставою для переве&
дення працiвника на iншу менш квалiфiковану роботу, а за вiд&
сутностi такої для звiльнення з роботи. Норма часу вiдображає
тривалiсть часу (перiод), протягом якого виконувалася робота.
Цi норми встановлюються методом нормування виходячи з най&
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бiльш рацiонального технологiчного виконання даної роботи i
органiзацiї працi на певному робочому мiсцi за умови найбiльш
ефективного використання засобiв виробництва i робочого часу.
Такi норми вважаються технiчно обґрунтованими.

Види норм часу:
1) за органами встановлення — єдинi (типовi) та мiсцевi.
Єдинi (типовi), в свою чергу, подiляються на мiжгалузевi та

галузевi.
2) за строком дiї — постiйнi, тимчасовi, разовi (аварiйнi та

iншi роботи, не передбаченi планом).
Норма обслуговування — показник, з допомогою якого вста=

новлюється кiлькiсть одиниць обладнання, виробничих об’єктiв
(механiзмiв, установок тощо), наявних у сферi виробничого впли=
ву окремих працiвникiв або колективу.

Норма обслуговування може встановлюватися також у ви&
глядi нормативу чисельностi — показник, що визначає число
(кiлькiсть) працiвникiв вiдповiдної квалiфiкацiї, необхiдних для
виконання конкретної роботи за встановлений час. Це доцiльно
встановлювати тодi, коли група працiвникiв обслуговує певний
об’єкт (наприклад, насосну чи компресорну станцiю, котельну)
i не має необхiдностi закрiплювати за кожним працiвником чiт&
ко визначеного робочого мiсця. В таких випадках широко засто&
совується взаємозамiна.

Норми обслуговування повиннi передбачати найбiльш ефек&
тивний розподiл обов’язкiв мiж працiвниками, максимально до&
пустиме їх завантаження з метою забезпечення безперебiйного
функцiонування виробничого процесу. Вони можуть застосо&
вуватись як при прямiй вiдряднiй оплатi працi (токарi, ткалi та
iншi, якi обслуговують певну кiлькiсть верстатiв), так i при по&
годиннiй чи непрямiй вiдряднiй оплатi працi (електрики, слю&
сарi, якi вiдповiдають за справнiсть агрегатiв, що обслуговують&
ся ними).

Нормування працi — поняття широке i обсягове. Воно є од&
ним з механiзмiв управлiння виробництвом, методом виявлен&
ня резервiв зростання продуктивностi працi, регулятором мiри
працi робiтникiв i службовцiв.

Норми працi встановлюються на невизначений строк i дiють
до моменту їх перегляду у зв’язку iз змiною умов, на якi вони
розрахованi. Тому в мiру проведення атестацiї i рацiоналiзацiї
робочих мiсць, впровадження нової технiки, технологiї та орга&
нiзацiйно&технiчних заходiв, з метою забезпечення зростання
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продуктивностi працi, вони пiдлягають перегляду. Водночас до&
сягнення високого рiвня виробiтку продукцiї окремими працiв&
никами чи бригадою iз застосуванням з власної iнiцiативи нових
прийомiв працi i передового досвiду, удосконалення своїми си&
лами робочих мiсць не може бути пiдставою для замiни норм.
Введення, замiна та перегляд норм працi здiйснюються власни&
ком або уповноваженим ним органом за погодженням з вибор&
ним органом первинної профспiлкової органiзацiї. Вони повин&
нi пояснити працiвникам причини перегляду норм працi, а та&
кож умови, за наявностi яких мають застосовуватися новi норми.
Про введення нових i замiну дiючих норм працi власник або
уповноважений ним орган повiдомляє працiвникiв не пiзнiше
нiж за один мiсяць до їх запровадження (ст. 86 КЗпП).

Поряд з нормами, що встановленi на стабiльнi за органiза&
цiйно&технiчними умовами роботи, можуть застосовуватися тим&
часовi та одноразовi норми. Тимчасовi норми встановлюються
на перiод освоєння тих чи iнших робiт за вiдсутностi затвердже&
них нормативiв для нормування працi. Разовi норми встановлю&
ються на окремi роботи, що мають одиничний характер. Це мо&
жуть бути позаплановi, аварiйнi та iншi роботи. Стаття 88 КЗпП
визначає умови працi, що мають враховуватися при розроблен&
нi норм виробiтку, норм часу i норм обслуговування. Нормаль&
ними умовами працi вважаються:

— справний стан машин, верстатiв i пристроїв;
— належна якiсть матерiалiв та iнструментiв, необхiдних для

виконання роботи i вчасне забезпечення ними;
— своєчасне постачання виробництва електроенергiєю, га&

зом та iншими джерелами енергоживлення;
— своєчасне забезпечення технiчною документацiєю;
— здоровi i безпечнi умови працi (додержання правил i норм

з технiки безпеки, необхiдне освiтлення, опалення, вентиляцiя,
усунення шкiдливих наслiдкiв шуму, випромiнювань, вiбрацiї та
iнших факторiв, якi негативно впливають на здоров’я робiтни&
кiв та iн.).

§ 6. Тарифна система
в оплатi працi
Основою встановлення та регулювання оплати працi на

пiдприємствах, установах, органiзацiях є тарифна система.
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Тарифна система — це сукупнiсть визначених державою й
тарифними угодами нормативiв, що встановлюються для орга=
нiзацiї i планування оплати працi (залежно вiд її iнтенсивностi,
складностi та умов працi); тарифiкацiї робiт; присвоєння роз=
рядiв робiтникам, призначення на посади i регламентацiї пра=
цi службовцiв. Тариф (iтал. tariffe) — офiцiйно встановлена си&
стема ставок. Тарифна система включає: тарифнi сiтки, тариф&
нi ставки, схеми посадових окладiв i тарифно&квалiфiкацiйнi
характеристики (довiдники) (ст. 6 Закону України «Про оплату
працi»).

Тарифна система оплати працi використовується для роз&
подiлу робiт залежно вiд їх складностi, а працiвникiв — залежно
вiд їх квалiфiкацiї та за розрядами тарифної сiтки. Вона є осно&
вою формування та диференцiацiї розмiрiв заробiтної плати.

Тарифна сiтка — це шкала, що визначає спiввiдношення в
оплатi працi рiзних груп працiвникiв залежно вiд їх квалiфiкацiї.
Складається з певного числа тарифних розрядiв та вiдповiдних
їм тарифних коефiцiєнтiв, що дають можливiсть вiднести будь&
яку роботу до тiєї чи iншої квалiфiкацiйної групи. Тарифна сiт&
ка (схема посадових окладiв) формується на основi: тарифної
ставки робiтника першого розряду, що встановлюється у розмi&
рi, який перевищує законодавчо визначений розмiр мiнiмальної
заробiтної плати та мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiв&
вiдношень розмiрiв тарифних ставок (посадових окладiв).

На вiдмiну вiд посадового окладу, передбаченого для кож&
ної посади, тарифна ставка встановлюється для цiлої групи ро&
бочих професiй, вiднесених до певного розряду.

Тарифна ставка — це розмiр оплати працi певної складнос=
тi на рiзних видах робiт за одиницю часу (година, день, мiсяць)
залежно вiд квалiфiкацiйного розряду працiвника.

Тарифно&квалiфiкацiйнi характеристики (довiдники) роз&
робляються Мiнiстерством працi i соцiальної полiтики України.
Цi довiдники є збiрником, який мiстить докладну характерис&
тику основних видiв робiт за їх складнiстю i важливiстю в данiй
галузi господарства. Тут також вмiщується характеристика знань i
навичок, якими повинен володiти робiтник для виконання вiд&
повiдної даному розряду роботи. Тарифно&квалiфiкацiйнi до&
вiдники використовуються для тарифiкацiї робiт i присвоєння
працiвникам особистих розрядiв. Питання про присвоєння або
пiдвищення квалiфiкацiйного розряду розглядається квалiфi&

Оплата працi 317



кацiйною комiсiєю за заявою зацiкавленого у цьому робiтника i
подання керiвника пiдроздiлу (цеху, дiльницi тощо).

Тарифнi оклади службовцiв встановлюються у формi схем
посадових окладiв. Це установлення номенклатури посад i роз&
мiрiв грошового окладу за кожною посадою. Оклади можуть
пiдвищуватися вiдповiдно до стажу роботи, обсягу роботи, ква&
лiфiкацiї працiвника, наукового ступеня та вченого звання та iн.

§ 7. Системи
оплати працi
Оплата працi нараховується певним чином, з обов’язко&

вим врахуванням вiдпрацьованого часу, кiлькостi та якостi ви&
готовленої продукцiї. Залежно вiд цього i встановлюється та чи
iнша система оплати працi.

Система оплати працi — це спосiб нарахування розмiрiв ви=
нагороди, належної виплати працiвникам вiдповiдно до витрат
їх працi, її якiсних i кiлькiсних показникiв, в окремих випадках —
кiнцевих результатiв.

Спiввiдношення мiж кiлькiсними i якiсними показниками
працi або мiрою працi i винагородою створює систему оплати
працi. Системи оплати працi можуть бути рiзними, однак двi з
них основнi, критерiями визначення яких є:

— облiк (кiлькiсть) виготовленої працiвником продукцiї при
належнiй якостi чи виконаних ним операцiй (вiдрядна) та

— облiк (тривалiсть) вiдпрацьованого працiвником часу (по&
годинна).

Переважною системою оплати працi є вiдрядна, при якiй за&
робiток нараховується за виконаний обсяг робiт, вироблену про&
дукцiю за вiдрядними розцiнками, обчисленими виходячи з уста&
новлених тарифних ставок i норм виробiтку.

Вiдрядна система оплати працi за способом облiку має кiль&
ка рiзновидiв:

1) пряма вiдрядна система оплати працi полягає у тому, що
кожна одиниця продукцiї оплачується за незмiнною вiдрядною
розцiнкою незалежно вiд рiвня виконання норми виробiтку чи
норми часу;

2) вiдрядно&прогресивна система оплати працi полягає в то&
му, що працiвник у разi перевиконання норми виробiтку при до&
триманнi якiсних показникiв працi одержує винагороду за про&
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гресивно зростаючими вiдрядними розцiнками (на скiльки пе&
ревиконав норму — на стiльки бiльшу отримав зарплату);

3) акордна система оплати працi — винагорода виплачуєть&
ся за кiнцевий результат комплексу виконаних робiт (за зов&
нiшнiми умовами та ознаками подiбна до цивiльно&правових до&
говорiв пiдряду послуг та iн.);

4) побiчно&вiдрядна система оплати працi, як правило, за&
стосовується для оплати працi допомiжних робiтникiв, якi об&
слуговують основне виробництво. Їх заробiток визначається за
вiдрядними розцiнкам, що встановленi за одиницю продукцiї,
виготовлену робiтниками основного виробництва.

Погодинна система оплати працi застосовується переважно
для оплати працi службовцiв i залежно вiд вiдрiзку часу, який
взято за основу для нарахування заробiтку, подiляється на по&
годинну, поденну i помiсячну. При погодиннiй i поденнiй опла&
тi працi заробiток визначається множенням вiдповiдної часової
чи денної тарифної ставки на число вiдпрацьованих в облiково&
му перiодi годин або днiв. При помiсячнiй оплатi за вiдпрацьо&
ваний повний мiсяць виплачується мiсячна тарифна ставка або
посадовий оклад, незалежно вiд кiлькостi робочих днiв у цьому
мiсяцi.

§ 8. Оплата працi при вiдхиленнi
вiд нормальних умов роботи
Залежно вiд тих чи iнших обставин, умов чи особли&

востей працi, законодавство встановлює ряд гарантiй для пра&
цiвникiв.

Особливостi оплати працi в надурочний та нiчний час. Тари&
фи заробiтної плати застосовуються для оплати працi робiтни&
кiв i службовцiв при нормальних умовах: виконаннi норм ви&
робiтку, належнiй якостi роботи, дотриманнi встановленої за&
коном тривалостi робочого дня тощо. Але в окремих випадках
можливi вiдхилення вiд умов, передбачених тарифами, що ве&
де до змiни порядку i розмiрiв оплати працi. Так, вiдповiдно до
ст. 106 КЗпП за погодинною системою оплати працi робота в
надурочний час оплачується в подвiйному розмiрi годинної став&
ки. За вiдрядною системою оплати працi за роботу в надуроч&
ний час виплачується доплата у розмiрi 100 вiдсоткiв тарифної
ставки працiвника вiдповiдної квалiфiкацiї, оплата працi якого
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здiйснюється за погодинною системою, за всi вiдпрацьованi на&
дурочнi години. У разi пiдсумованого облiку робочого часу опла&
чуються як надурочнi всi години, вiдпрацьованi понад встанов&
лений робочий час в облiковому перiодi. Компенсацiя надуроч&
них робiт наданням вiдгулу не допускається.

Трудове законодавство передбачає ряд особливостей в опла&
тi працi при роботi в нiчний час. Згiдно зi ст. 108 КЗпП робота у
нiчний час (ст. 54 КЗпП) оплачується у пiдвищеному розмiрi,
встановлюваному генеральною, галузевою (регiональною) уго&
дами та колективним договором, але не нижче 20 вiдсоткiв та&
рифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нiчний час.

Оплата роботи у святковi та неробочi днi. Робота у святко&
вi та неробочi днi оплачується у подвiйному розмiрi:

1) вiдрядникам — за подвiйними вiдрядними розцiнками;
2) працiвникам, праця яких оплачується за годинними або

денними ставками, — у розмiрi подвiйної годинної або денної
ставки;

3) працiвникам, якi одержують мiсячний оклад, — у розмiрi
одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робо&
та у святковий i неробочий день провадилася у межах мiсячної
норми робочого часу, i в розмiрi подвiйної годинної або денної
ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад мiсячну
норму.

Оплата у зазначеному розмiрi провадиться за години, фак&
тично вiдпрацьованi у святковий i неробочий день. На бажання
працiвника, який працював у святковий i неробочий день, йому
може бути наданий iнший день вiдпочинку (ст. 107 КЗпП).

Оплата працi у випадку сумiсництва та сумiщення профе=
сiй (посад) залежить вiд системи оплати працi й може бути про&
порцiйною виконанiй роботi чи вiдпрацьованому часу або про&
водиться шляхом встановлення надбавки до основного окладу
(статтi 1021, 105 КЗпП).

Працiвникам, якi виконують на тому ж пiдприємствi, в уста&
новi, органiзацiї поряд з своєю основною роботою, обумовленою
трудовим договором, додаткову роботу за iншою професiєю (по&
садою) або обов’язки тимчасово вiдсутнього працiвника без звiль&
нення вiд своєї основної роботи, провадиться доплата за сумi&
щення професiй (посад) або виконання обов’язкiв тимчасово
вiдсутнього працiвника. Розмiри доплат за сумiщення професiй
(посад) або виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутнього пра&
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цiвника як правило не обмежуються за винятком пiдприємств
та установ що фiнансуються з держаного бюджету (встановлю&
ється надбавка до 30—50% основного окладу). Розмiри цих
оплат передбачаються в Генеральнiй угодi на 2008—2009 роки
та умовах колективного договору окремих пiдприємств.

При виконаннi робiт рiзної квалiфiкацiї праця почасових ро&
бiтникiв, а також службовцiв оплачується за роботою вищої
квалiфiкацiї. Праця робiтникiв&вiдрядникiв оплачується за роз&
цiнками, встановленими для роботи, яка виконується. У тих га&
лузях народного господарства, де за характером виробництва
робiтникам&вiдрядникам доручається виконання робiт, тарифi&
кованих нижче присвоєних їм розрядiв, робiтникам, якi вико&
нують такi роботи, виплачується мiжрозрядна рiзниця. Виплата
мiжрозрядної рiзницi та умови такої виплати встановлюються
колективними договорами.

При замiщеннi тимчасово вiдсутнього працiвника з вищим
посадовим окладом працiвнику, який замiщує вiдсутнього, ви&
плачується рiзниця мiж вищим та його окладом або зберiгаєть&
ся вищий. Це не стосується випадкiв замiщення вакантної поса&
ди та виконання обов’язкiв начальника його заступником, голов&
ним iнженером.

Оплата працi за незакiнченим вiдрядним нарядом. У разi,
коли працiвник залишає вiдрядний наряд незакiнченим з неза&
лежних вiд нього причин, виконана частина роботи оплачуєть&
ся за оцiнкою, визначеною за погодженням сторiн вiдповiдно до
iснуючих норм i розцiнок.

Оплата працi при виготовленнi продукцiї, що виявляється
браком не з вини працiвника, провадиться за зниженими розцiн&
ками. Мiсячна заробiтна плата працiвника в цих випадках не мо&
же бути нижчою вiд двох третин тарифної ставки встановлено&
го йому розряду (окладу).

Брак виробiв, що стався внаслiдок прихованого дефекту в об&
роблюваному матерiалi, а також брак не з вини працiвника, ви&
явлений пiсля приймання виробу органом технiчного контролю,
оплачується цьому працiвниковi нарiвнi з придатними виробами.

Повний брак з вини працiвника оплатi не пiдлягає. Частко&
вий брак з вини працiвника оплачується залежно вiд ступеня
придатностi продукцiї за зниженими розцiнками (ст. 112 КЗпП).

Оплата працi при простоях. Час простою не з вини працiв&
ника, якщо працiвник попередив власника або уповноважений
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ним орган (бригадира, майстра, iнших посадових осiб) про по&
чаток простою, оплачується з розрахунку не нижче 2/3 тариф&
ної ставки встановленого працiвниковi розряду (окладу).

За час простою, коли виникла виробнича ситуацiя, небезпеч&
на для життя чи здоров’я працiвника, або для людей, якi його
оточують, i навколишнього природного середовища не з його ви&
ни, за ним зберiгається середнiй заробiток.

Час простою з вини працiвника не оплачується (ст. 113 КЗпП).
На перiод освоєння нового виробництва (продукцiї) власник

може провадити працiвникам доплату до попереднього середньо&
го заробiтку на строк не бiльш як шiсть мiсяцiв (ст. 113 КЗпП).

На важких роботах, на роботах iз шкiдливими i небезпечни=
ми умовами працi, на роботах з особливими природними геогра&
фiчними i геологiчними умовами та умовами пiдвищеного ри&
зику для здоров’я встановлюється пiдвищена оплата працi.

При переведеннi працiвника на iншу постiйну нижчеоплачу=
вану роботу за працiвником зберiгається його попереднiй серед&
нiй заробiток протягом двох тижнiв з дня переведення.

У тих випадках, коли в результатi перемiщення працiвника
(частина друга ст. 32) зменшується заробiток з не залежних вiд
нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього
заробiтку протягом двох мiсяцiв з дня перемiщення.

Питання
для самоконтролю

1. Розкрийте поняття юридичного та економiчного змiсту за&
робiтної плати. Який зараз розмiр мiнiмальної зарплати в
Українi?

2. Що таке норма працi, назвiть її види. Пояснiть на прикла&
дах.

3. Назвiть форми оплати працi та пояснiть їх застосування на
прикладах.

4. Назвiть системи оплати працi? Наведiть приклади.
5. Якi є види вiдрядної системи оплати працi?
6. Якими критерiями користуються при встановленнi надба&

вок до заробiтної плати?
7. Як здiйснюється розподiл заробiтку мiж членами бригади

(при бригадному пiдрядi)?
8. Назвiть види та розкрийте сутнiсть методiв регулювання

оплати працi.
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9. Який iснує порядок оплати працi при сумiсництвi та сумi&
щеннi професiй i тимчасовому замiщеннi?

10. Який iснує порядок оплати надурочної роботи?
11. Який iснує порядок оплати роботи у святковi на неробочi

днi?
12. Який iснує законодавчо встановлений порядок виплати зар&

плати?
13. В яких випадках нараховується середньомiсячна заробiтна

плата?
14. Якi виплати не враховуються при обчисленнi середньомi&

сячної заробiтної плати?
15. Назвiть обмеження щодо вiдрахувань iз заробiтної плати.
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Ðîçäië ÕIII

ÃÀÐÀÍÒI¯ I ÊÎÌÏÅÍÑÀÖI¯

§ 1. Гарантiйнi виплати
та доплати
В основу переважної частини норм трудового законо&

давства покладено змiст, який передбачає захист працiвникiв,
створення їм певних гарантiй, якi частково реалiзовуються че&
рез гарантiйнi виплати та доплати.

Гарантiйнi виплати — це передбаченi законом виплати гро=
шових сум з метою запобiгання втратам у заробiтку працiвни=
ка за час, коли вiн з поважних причин фактично був звiльнений
вiд виконання трудових обов’язкiв на постiйному робочому мiсцi.
Вони встановленi з метою охорони матерiальних iнтересiв пра&
цiвникiв. Їх основне призначення — забезпечити збереження нор&
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мального рiвня життя працiвникiв у перiоди, коли вони у випад&
ках, передбачених законом, не працюють, встановити для пра&
цiвникiв гарантiї соцiального захисту. Це може бути повне чи
часткове збереження їх заробiтку при невиконаннi трудових обо&
в’язкiв на постiйному робочому мiсцi з поважних причин, визна&
чених в законi.

Гарантiйнi виплати встановлюються в таких випадках.
1. Виплата заробiтку за час простою працiвника не з його

вини та при освоєннi нового виробництва (ст. 113 КЗпП, ст. 7
Закону України «Про охорону працi»).

2. Виплата середнього заробiтку працiвникам за час виконан&
ня державних або громадських обов’язкiв: при здiйсненнi вибор&
чого права; при виконаннi депутатських обов’язкiв; за участь у
роботi з’їздiв, конференцiй профспiлкових та iнших громадських
органiзацiй; у зв’язку з викликом як свiдка, експерта, народного
засiдателя, громадського захисника або обвинувача в органи дi&
знання, попереднього слiдства, в прокуратуру, суд та iн. (ст. 119
КЗпП).

3. Виплата заробiтної плати працiвникам, якi переїжджають
на роботу в iншу мiсцевiсть, за час збирання в дорогу, пере&
бування у дорозi та влаштування на новому мiсцi (до 6 днiв,
ст. 120 КЗпП).

4. Виплата середньої заробiтної плати працiвникам за час
перебування у службовому вiдрядженнi (ст. 121 КЗпПУ) (за
працiвником зберiгається мiсце роботи (посада) та його заборо&
нено звiльняти чи переводити).

5. Виплата середнього заробiтку працiвникам, направленим
на пiдвищення квалiфiкацiї з вiдривом вiд виробництва за весь
час навчання (ст. 122 КЗпП).

6. Виплата середнього заробiтку за час перебування в медич&
них установах з метою обстеження працiвникiв згiдно iз стаття&
ми 123,169 i 191, КЗпП.

7. Виплата середнього заробiтку донорам за днi обстеження
в закладах охорони здоров’я i здавання кровi для переливання
(ст. 124 КЗпПУ, ст. 9 Закон України «Про донорство кровi та її
компонентiв» вiд 23 червня 1995 р.).

8. Виплата рацiоналiзаторам i винахiдникам середнього за&
робiтку за днi звiльнення вiд виконання основних трудових обо&
в’язкiв пiд час впровадження їх винаходiв, корисних моделей,
рацiоналiзаторських пропозицiй та iн. (ст. 126 КЗпП).
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9. Виплата середнього заробiтку незалежним посередникам,
членам примирних комiсiй та трудових арбiтражiв за час робо&
ти у примирних органах (ст. 14 Закону України «Про порядок
вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)»).

10. Оплата щорiчних основних i додаткових вiдпусток (ст. 21
Закону України «Про вiдпустки»). До гарантiйних виплат мож&
на вiднести також оплату днiв затримки розрахунку зi звiльне&
ним працiвником, оплату вимушеного прогулу працiвника при
незаконному звiльненнi чи переведеннi працiвника та iн.

Трудове законодавство крiм гарантiйних виплат передбачає
для деяких категорiй працiвникiв гарантiйнi доплати — грошовi
суми, що виплачуються працюючим понад заробленi ними кош&
ти згiдно з чинним законодавством. До основних видiв вiдно&
сять такi доплати:

а) неповнолiтнiм працiвникам за час скорочення тривалостi
їх роботи (ст. 194 КЗпП);

б) працiвникам, якi працюють у холодну пору року на вiд&
критому повiтрi (за час перерв для зiгрiвання, що входять у ро&
бочий час);

в) вантажникам та iншим категорiям працiвникiв (за час пе&
рерв для вiдпочинку, що входять у робочий час);

г) за перерви в роботi матерям, що мають дiтей вiком до пiв&
тора року, для годування дитини (ст. 183 КЗпП);

д) за нижче оплачувану роботу при постiйному переведеннi
працiвника (протягом двох тижнiв — ст. 114 КЗпП), при пере&
мiщеннi — протягом двох мiсяцiв з дня перемiщення (статтi 32 i
114 КЗпП);

є) за час переведення на легшу роботу вагiтних жiнок i жi&
нок, якi мають дiтей вiком до 3 рокiв (ст. 178 КЗпП — постiйно);

ж) за час переведення працiвникiв за станом здоров’я на лег&
шу роботу (ст. 170 КЗпП — два тижнi, в окремих випадках — на
весь перiод) та iн.

Гарантiї для працiвникiв, обраних на виборнi посади та на час
виконання ними державних або громадських обов’язкiв.

Законодавство передбачає для працiвникiв гарантiї при ви&
конаннi ними державних або громадських обов’язкiв. Визначе&
нi у статтях 118,119 i 252 КЗпП працiвники, обранi до складу
виборних профспiлкових органiв i не звiльненi вiд роботи, не
можуть бути пiдданi дисциплiнарному стягненню без поперед&
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ньої згоди органу, членами якого вони є; керiвники профспiл&
кових органiв у пiдроздiлах пiдприємства — без попередньої
згоди вiдповiдного профспiлкового органу на пiдприємствi, а ке&
рiвники профспiлкових органiв на пiдприємствi, профорганiза&
тори — органу вiдповiдного профспiлкового об’єднання.

Працiвникам пiдприємств, установ, органiзацiй, обраним до
складу виборних профспiлкових органiв, гарантуються можли&
востi для здiйснення їх повноважень.

Змiна умов трудового договору, оплати працi, притягнення
до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв, якi є членами
виборних профспiлкових органiв, допускається лише за попе&
редньою згодою виборного профспiлкового органу, членами яко&
го вони є.

Звiльнення членiв виборного профспiлкового органу пiд&
приємства, установи, органiзацiї (у тому числi структурних пiд&
роздiлiв), його керiвникiв, профспiлкового представника (там,
де не обирається виборний орган професiйної спiлки), крiм ви&
падкiв додержання загального порядку, допускається за наяв&
ностi попередньої згоди виборного органу, членами якого во&
ни є, а також вищого виборного органу цiєї професiйної спiлки
(об’єднання професiйних спiлок).

Звiльнення з iнiцiативи власника або уповноваженого ним
органу працiвникiв, якi обиралися до складу профспiлкових орга&
нiв пiдприємства, установи, органiзацiї, не допускається протя=
гом року пiсля закiнчення строку, на який обирався цей склад
(крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, орга&
нiзацiї, виявленої невiдповiдностi працiвника займанiй посадi
або виконуванiй роботi у зв’язку iз станом здоров’я, що пере&
шкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працiвником
дiй, за якi законом передбачена можливiсть звiльнення з роботи
чи служби). Така гарантiя не надається працiвникам у разi до&
строкового припинення повноважень у цих органах у зв’язку з
неналежним виконанням своїх обов’язкiв або за власним ба&
жанням, за винятком випадкiв, якщо це пов’язано iз станом здо&
ров’я.

Працiвникам, звiльненим у зв’язку з обранням їх до скла&
ду виборних профспiлкових органiв, пiсля закiнчення строку їх
повноважень надається попередня робота (посада) або за зго&
дою працiвника iнша рiвноцiнна робота (посада).
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Членам виборних профспiлкових органiв, не звiльненим вiд
своїх виробничих чи службових обов’язкiв, надається на умо&
вах, передбачених колективним договором, вiльний вiд роботи
час iз збереженням середньої заробiтної плати для участi в кон&
сультацiях i переговорах, виконання iнших громадських обов’яз&
кiв в iнтересах трудового колективу, а також на час участi в ро&
ботi виборних профспiлкових органiв, але не менш як 2 години
на тиждень.

На час профспiлкового навчання працiвникам, обраним до
складу виборних профспiлкових органiв пiдприємства, уста&
нови, органiзацiї, надається додаткова вiдпустка тривалiстю до
6 календарних днiв iз збереженням середньої заробiтної плати за
рахунок власника або уповноваженого ним органу.

За працiвниками, обраними до складу виборних органiв
профспiлкової органiзацiї, що дiє на пiдприємствi, в установi,
органiзацiї, зберiгаються соцiальнi пiльги та заохочення, вста&
новленi для iнших працiвникiв за мiсцем роботи вiдповiдно до
законодавства. На пiдприємствi за рахунок його коштiв цим пра&
цiвникам можуть бути наданi додатковi пiльги, якщо це перед&
бачено колективним договором (ст. 252 КЗпП).

Звiльнення з iнiцiативи власника або уповноваженого ним
органу працiвникiв, якi обирались до складу профспiлкових ор&
ганiв, не допускається протягом одного року пiсля закiнчення
виборних повноважень, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдпри&
ємства або вчинення працiвником винних дiй, за якi законодав&
ством передбачена можливiсть звiльнення (пункти 3, 4, 7 i 8 ст. 40
i ст. 41 КЗпП).

Згiдно iз ст. 118 КЗпП працiвникам, звiльненим вiд роботи
внаслiдок обрання їх на виборнi посади в державних органах, а
також у партiйних, профспiлкових, кооперативних та iнших гро&
мадських органiзацiях, надається пiсля закiнчення їх повнова&
жень за виборною посадою попередня робота (посада), а в разi
її вiдсутностi — iнша рiвноцiнна робота (посада) на тому само&
му або, за згодою працiвника, на iншому пiдприємствi, в устано&
вi, органiзацiї.

Вiдповiдно до ст. 119 КЗпП на час виконання державних або
громадських обов’язкiв, якщо за чинним законодавством Украї&
ни цi обов’язки можуть здiйснюватись у робочий час, працiвни&
кам гарантується збереження мiсця роботи (посади) i середнього
заробiтку. Працiвникам, якi залучаються до виконання обов’яз&
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кiв, передбачених Законами України «Про загальний вiйсько&
вий обов’язок i вiйськову службу» i «Про альтернативну (невiй&
ськову) службу», надаються гарантiї та пiльги вiдповiдно до цих
законiв. Призваним на вiйськову (альтернативну) службу ви&
плачується вихiдна допомога у розмiрi двомiсячної заробiтної
плати (ст. 44 КЗпП), за звiльненими з вiйськової (альтернатив&
ної) служби зберiгається попередня робота (посада), яку вико&
нував (займав) працiвник до призову; протягом двох рокiв пiсля
звiльнення зi служби, працiвники користуються переважним
правом залишення на роботi при скороченнi чисельностi або
штату (ст. 42 КЗпП).

Гарантiї для працiвникiв, що направляються на обстеження
до медичного закладу, i донорiв кровi та її компонентiв.

Цi гарантiї визначенi у статтях 123 i 124 КЗпП та окремим
законодавством. За час перебування в медичному закладi на об&
стеженнi за працiвниками, зобов’язаними проходити таке обсте&
ження (статтi 169 i 191 КЗпП), зберiгається середнiй заробiток
за мiсцем роботи.

За працiвниками&донорами зберiгається середнiй заробiток
за днi обстеження в закладах охорони здоров’я i здавання кровi
для переливання. Цим працiвникам безпосередньо пiсля кожно&
го дня здавання кровi для переливання надається день вiдпочин&
ку зi збереженням середнього заробiтку. На бажання працiвни&
ка цей день приєднується до щорiчної вiдпустки.

Вiдповiдно до Закону України «Про донорство кровi та її ком&
понентiв» вiд 23 червня 1995 р. у день здавання кровi донор за&
безпечується безкоштовним снiданком та обiдом або ж вiдпо&
вiдний заклад охорони здоров’я вiдшкодовує донору готiвкову
вартiсть вiдповiдних наборiв харчування. Пiдставою для надан&
ня вiдповiдних пiльг є довiдки, виданi донору за мiсцем медич&
ного обстеження чи здавання кровi та (або) її компонентiв.

Народному депутату пiсля закiнчення строку його повнова&
жень чи дострокового їх припинення за особистою заявою на&
дається попередня робота, а в разi неможливостi (лiквiдацiя пiд&
приємства) вiн зараховується до кадрового резерву державної
служби або в системi вiдповiдного вiдомства, де працював для
замiщення посади, що вiдповiдає його професiйному рiвню, з
урахуванням рангу державного службовця. Можуть бути й iншi
випадки гарантiйних виплат: при здiйсненнi виборчого права,
участi у справi як свiдка, експерта тощо.
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§ 2. Компенсацiйнi виплати
та їх види
Окрiм гарантiйних виплат законодавство передбачає та&

кож компенсацiйнi виплати з метою захисту працiвникiв та ство&
рення їм нормальних умов працi.

Компенсацiйнi виплати — це суми, якi виплачуються пра=
цiвникам зверх заробiтної плати для компенсацiї пiдвищених ви=
трат, пов’язаних з виконанням ними трудових обов’язкiв. Фак&
тично законодавець передбачає вiдшкодування працiвнику по&
несених ним витрат, пов’язаних з виконанням функцiональних
обов’язкiв.

Види компенсацiйних виплат:
— компенсацiї при переїздi в iншу мiсцевiсть у зв’язку з пе&

реведенням, прийняттям або направленням на роботу (ст. 120
КЗпП) найчастiше надаються у випадках переїзду молодих спе&
цiалiстiв чи робiтникiв пiсля закiнчення навчального закладу
згiдно з направленням (за розподiлом) та переведеннi працiвни&
кiв в iншу мiсцевiсть. Працiвникам при переведеннi їх на iншу
роботу, коли це пов’язано з переїздом в iншу мiсцевiсть, випла&
чуються: вартiсть проїзду працiвника i членiв його сiм’ї; витра&
ти по перевезенню майна; добовi за час перебування в дорозi;
одноразова допомога на самого працiвника i на кожного члена
сiм’ї, який переїжджає; заробiтна плата за днi збору в дорогу i
влаштування на новому мiсцi проживання, але не бiльше шести
днiв, а також за час перебування в дорозi.

Працiвникам, якi переїжджають у зв’язку з прийняттям їх
(за попередньою домовленiстю) на роботу в iншу мiсцевiсть, ви&
плачуються компенсацiї i надаються гарантiї, зазначенi в части&
нi другiй ст. 120 КЗпП, крiм виплати одноразової допомоги, яка
цим працiвникам може бути виплачена за погодженням сторiн.
Розмiри компенсацiї, порядок їх виплати та надання гарантiй
особам, зазначеним у частинах другiй i третiй цiєї статтi, а та&
кож гарантiї i компенсацiї особам при переїздi їх в iншу мiсце&
вiсть у зв’язку з направленням на роботу в порядку розподi&
лу пiсля закiнчення навчального закладу, аспiрантури, клiнiчної
ординатури або в порядку органiзованого набору, встановлю&
ються законодавством;

— компенсацiї при службових вiдрядженнях (ст. 121 КЗпП)
(за перiод перебування працiвника у вiдрядженнi йому випла&
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чуються: добовi, вартiсть проїзду до мiсця вiдрядження i назад,
витрати по найму жилого примiщення);

— компенсацiї за зношування (амортизацiю) iнструментiв,
належних працiвникам (ст. 125 КЗпП), їхнього транспорту,
власного спецодягу, взуття, засобiв iндивiдуального захисту та
iншого за умови, що пiдприємство повинно ними забезпечити
(ст. 164 КЗпП);

— компенсацiї працiвникам, якi направляються для пiдви&
щення квалiфiкацiї, пiдготовки перепiдготовки i навчання (ви&
плачуються добовi за кожний день перебування у дорозi, вар&
тiсть проїзду до мiсця навчання i назад та проживання у розмi&
рах, встановлених законодавством для службових вiдряджень);

— компенсацiя працiвникам втрати частини їх заробiтку у
зв’язку з несвоєчасною його виплатою та iнфляцiєю (Положен&
ня про порядок компенсацiй працiвникам втрати частини їх за&
робiтної плати у зв’язку з порушенням строкiв її виплати, за&
тверджене постановою КМУ вiд 20 грудня 1997 р. № 1427);

— компенсацiї за невикористанi вiдпустки згiдно з чинним
законодавством (наприклад, при звiльненнi працiвника при ви&
ходi на пенсiю). Розмiр i порядок виплати цiєї компенсацiї, як&
що вони не встановленi в централiзованому порядку, визнача&
ються власником або уповноваженим ним органом за погоджен&
ням з працiвником.

Гарантiї i компенсацiї при переїздi на роботу в iншу мiсце=
вiсть.

Працiвники мають право на вiдшкодування витрат та одер&
жання iнших компенсацiй у зв’язку з переведенням, прийнят&
тям або направленням на роботу в iншу мiсцевiсть.

Працiвникам при переведеннi їх на iншу роботу, коли це
зв’язано з переїздом в iншу мiсцевiсть, виплачуються: вартiсть
проїзду працiвника i членiв його сiм’ї; витрати по перевезенню
майна; добовi за час перебування в дорозi; одноразова допомога
на самого працiвника i на кожного члена сiм’ї, який переїжджає;
заробiтна плата за днi збору в дорогу i влаштування на новому
мiсцi проживання, але не бiльше шести днiв, а також за час пе&
ребування в дорозi.

Працiвникам, якi переїжджають у зв’язку з прийняттям їх
(за попередньою домовленiстю) на роботу в iншу мiсцевiсть, ви&
плачуються компенсацiї i надаються гарантiї, зазначенi в ст. 120
КЗпП, крiм виплати одноразової допомоги, яка цим працiвни&
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кам може бути виплачена за погодженням сторiн. Розмiри ком&
пенсацiй, порядок їх виплати та надання гарантiй особам, зазна&
ченим у частинах другiй i третiй цiєї статтi, а також гарантiї i
компенсацiї особам при переїздi їх в iншу мiсцевiсть у зв’язку з
направленням на роботу в порядку розподiлу пiсля закiнчення
навчального закладу, аспiрантури, клiнiчної ординатури або в
порядку органiзованого набору встановлюються законодавством
з урахуванням iнфляцiї. Якщо заздалегiдь точно визначити роз&
мiр належних працiвниковi сум компенсацiї неможливо, то за зго&
дою сторiн йому видається аванс.

Працiвник зобов’язаний повнiстю повернути виплаченi йому
кошти, якщо вiн:

— не з’явився на роботу або вiдмовився приступити до неї
без поважних причин;

— звiльнився за власним бажанням без поважної причини до
закiнчення одного року (строк не зазначався) чи строку, перед&
баченого законом або угодою сторiн.

Якщо працiвник вiдмовився вiд роботи з поважної причини,
то вiн зобов’язаний повернути кошти, за винятком вартостi про&
їзду, перевезення майна та добових за час перебування в дорозi.

Юридичною основою, крiм зазначеної статтi, є також: ст. 12
Закону України «Про оплату працi», постанова КМУ «Про га&
рантiї та компенсацiї при переїздi на роботу в iншу мiсцевiсть»
вiд 2 березня 1998 р. № 255 та iн.

Гарантiї i компенсацiї при службових вiдрядженнях.
Порядок надання цих компенсацiй регулюється ст. 121 КЗпП,

постановою КМУ «Про норми вiдшкодування витрат на вiдря&
дження в межах України та за кордон» вiд 23 квiтня 1999 р.
№ 663 та iн.

Службове вiдрядження — це поїздка працiвника за розпо&
рядженням роботодавця на певний строк в iншу мiсцевiсть для
виконання службового доручення поза мiсцем його основної
роботи.

Працiвники мають право на вiдшкодування витрат та одер&
жання iнших компенсацiй у зв’язку iз службовими вiдряджен&
нями. Працiвникам, якi направляються у вiдрядження, випла&
чують: добовi за час перебування у вiдрядженнi, вартiсть проїз&
ду до мiсця призначення i назад та витрати по найму житла.

Вiдрядження оформляється наказом керiвника. Загальний
термiн, як правило, не перевищує одного мiсяця. Працiвниковi
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видається посвiдчення, де ставляться вiдмiтки про виїзд у вiд&
рядження, перебування та час повернення. На пiдставi наказу
йому видається грошовий аванс на витрати. Пiсля повернення
з вiдрядження працiвник складає авансовий звiт, який пiдтвер&
джується документами (квитки, рахунки за готель, квитанцiї
тощо). Невикористанi суми авансу пiдлягають поверненню.

Службовi поїздки працiвникiв, постiйна робота яких має
роз’їзний характер, не є вiдрядженнями (рейсовi поїздки маши&
нiстiв, провiдникiв вагонiв, пiлотiв, стюардес тощо).

Питання
для самоконтролю

1. Дайте визначення гарантiйних виплат i наведiть їх прикла&
ди.

2. Що таке гарантiйнi доплати?
3. Назвiть види гарантiйних доплат та пояснiть їх на прикладах.
4. Дайте визначення компенсацiйних виплат i назвiть їх види.
5. Якi є правовi гарантiї для працiвникiв, обраних на виборнi

посади?
6. Назвiть правовi гарантiї для працiвникiв на час виконання

державних або громадських обов’язкiв.
7. Якi iснують гарантiї та компенсацiї для працiвникiв, якi пере&

їжджають на роботу в iншу мiсцевiсть?
8. Що таке службове вiдрядження?
9. Яка правова основа, порядок надання та оформлення служ&

бових вiдряджень?
10. Якi iснують гарантiї та компенсацiї для працiвникiв при

службових вiдрядженнях?
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ÒÅÑÒÎÂI ÇÀÂÄÀÍÍß
çà ìîäóëåì 5

Оплата працi, гарантiї та компенсацiї

1. Поняття заробiтної плати охоплює:
а) будь&якi грошовi виплати;
б) грошову або натуральну винагороду за виконану роботу;
в) виплати за використання працiвником своїх iнструментiв;
г) створення безпечних умов працi;
д) продуктовi пайки, якi видаються на пiдприємствi.

2. Розмiр заробiтної плати залежить:
а) вiд складностi та умов виконуваної роботи;
б) вiд професiйно&дiлових якостей працiвника;
в) вiд результатiв працi працiвника та господарської дiяльнос&

тi пiдприємства;
г) вiд якостi та кiлькостi виготовленої продукцiї.

3. До структури заробiтної плати Закон вiдносить:
а) основну та додаткову заробiтну плату;
б) iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати;
в) усi види премiальних систем;
г) усi перелiченi види.

4. Основна заробiтна плата встановлюється у виглядi:
а) тарифних ставок (окладiв);
б) вiдрядних розцiнок для робiтникiв;
в) премiй;
г) усiх перелiчених видiв.

5. Назвiть функцiї оплати працi:
а) стимулююча;
б) виробнича;
в) соцiальна;
г) економiчна.
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6. Додаткова оплата працi охоплює:
а) винагороди за виконану роботу;
б) премiї та своєчасне виконання роботи;
в) тарифнi ставки;
г) виплати за просту неквалiфiковану роботу;
д) премiї, пов’язанi з виконанням виробничих завдань.

7. До заохочувальних виплат належать:
а) винагороди за пiдсумками роботи за рiк;
б) премiї за спецiальними системами та положеннями;
в) компенсацiйнi та iншi грошовi й матерiальнi виплати, не пе&

редбаченi нормами права;
г) усi перелiченi випадки.

8. Мiнiмальна заробiтна плата виплачується за:
а) виконання простої неквалiфiкованої роботи;
б) виконання роботи за 3 розрядом;
в) при невиконаннi норм виробiтку;
г) при скрутному становищi пiдприємства.

9. Органiзацiя оплати працi здiйснюється на пiдставi:
а) законодавчих актiв та iнших норм права;
б) генеральної угоди на державному рiвнi;
в) галузевих угод;
г) колективних угод i трудових договорiв.

10. Суб’єкти органiзацiї оплати працi:
а) тiльки державнi юридичнi особи;
б) власники, об’єднання власникiв або їх представницькi органи;
в) професiйнi спiлки, їх об’єднання або представницькi органи;
г) робiтники i службовцi.

11. Тарифна система як основа органiзацiї оплати працi охоп&
лює:
а) тарифнi сiтки i тарифнi ставки;
б) квалiфiкацiю працiвникiв;
в) схеми окладiв i тарифних розрядiв.

12. Тарифна система використовується для:
а) запровадження вiдрядної форми оплати працi;
б) розподiлу робiт залежно вiд їх складностi та квалiфiкацiї

працiвника;
в) визначення основи формування та диференцiацiї розмiрiв

зарплати.
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13. Правовi методи регулювання оплати працi:
а) державне i колективно&договiрне регулювання оплати працi;
б) локальне i адмiнiстративно&господарське регулювання;
в) державне i нормативно&колективне регулювання.

14. Державне регулювання оплати працi охоплює норми:
а) щодо змiсту колективних договорiв i угод;
б) щодо матерiального стимулювання передових колективних

об’єднань;
в) щодо порядку встановлення та перегляду розмiру мiнiмаль&

ної зарплати;
г) щодо премiювання працiвникiв.

15. До системи детальних безпосереднiх нормативних актiв про
оплату працi належать:
а) генеральна угода;
б) галузевi та регiональнi угоди;
в) колективний договiр;
г) положення про премiювання.

16. Оплата працi гарантується:
а) у разi використання додаткової щорiчної вiдпустки учасни&

ками бойових дiй;
б) у разi обстеження в медичних закладах, перебування на вiй&

ськових зборах;
в) пiд час вагiтностi, догляду за дитиною вiком до трьох рокiв

та iн.;
г) у разi постiйних переведень на iншу роботу;
д) у разi вiдсторонення вiд роботи.

17. Державне регулювання оплати працi здiйснюється шляхом:
а) встановлення розмiру мiнiмальної заробiтної плати;
б) регулювання iнших норм i гарантiй оплати працi (надуроч&

них, простою, вiдпусток, медоглядiв та iн.);
в) регулювання оплати працi працiвникiв, що фiнансуються з

бюджету;
г) у всiх передбачених випадках.

18. Порядок обчислення заробiтної плати встановлений:
а) постановами Кабiнету Мiнiстрiв України;
б) законами України;
в) положенням про премiювання, галузевими нормами права.

19. Вiдомостi про оплату працi працiвника надаються:
а) на вимогу працiвника;
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б) на вимогу будь&якого державного органу;
в) тiльки на вимогу правоохоронних органiв;
г) у всiх перелiчених випадках.

20. Розмiр мiнiмальної заробiтної плати встановлюється:
а) власником разом iз профкомом пiдприємства;
б) Кабiнетом Мiнiстрiв України разом з Федерацiєю профспi&

лок України;
в) Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв.

21. За порушення законодавства про оплату працi виннi особи
притягуються до вiдповiдальностi:
а) дисциплiнарної та матерiальної;
б) адмiнiстративної чи кримiнальної;
в) тiльки дисциплiнарної;
г) тiльки адмiнiстративної та матерiальної.

22. Працiвник має право на оплату своєї працi вiдповiдно:
а) до законодавства України;
б) до колективного договору;
в) до укладеного трудового договору;
г) до генеральної i регiональної угод.

23. Форма виплати заробiтної плати:
а) грошовi знаки, якi мають законний обiг в Українi;
б) тiльки банкiвськi чеки;
в) тiльки натуральнi виплати (частково, за колективним дого&

вором);
г) тiльки нацiональнi грошовi знаки України та натуральна

форма;
д) будь&якi грошовi знаки iнших країн свiту (на вимогу працiв&

ника).

24. Праця в разi вiдхилення вiд нормальних умов — це робота:
а) тимчасових чи сезонних працiвникiв;
б) за трудовими контрактами;
в) надурочно, у святковi, неробочi, вихiднi днi;
г) у нiчний час, за час простою, виготовлення бракованої про&

дукцiї;
д) неповнолiтнiх протягом скороченого робочого дня.

25. Заробiтна плата виплачується:
а) за правилами, визначеними в трудовому чи колективному

договорi;
б) у робочi днi в строки, встановленi в колективному договорi;

338 Модудь 5



в) не рiдше двох разiв на мiсяць i за мiсцем роботи;
г) за порядком, визначеним роботодавцем.

26. Договiрне регулювання оплати працi охоплює:
а) систему угод про оплату працi;
б) органiзацiю оплати працi на пiдприємствах;
в) вiдрядну та погодинну оплату працi;
г) вiдрядно&премiальну та акордну оплату працi.

27. Компенсацiйнi виплати передбаченi у випадку:
а) участi в донорствi;
б) тимчасового переведення на iншу роботу;
в) поїздки у службовi вiдрядження.

28. Органiзацiя оплати працi здiйснюється:
а) на основi чинного трудового законодавства;
б) на пiдставi правил внутрiшнього трудового розпорядку;
в) на пiдставi колективного договору;
г) на пiдставi положення про премiювання.

29. У разi банкрутства пiдприємства захист прав працiвникiв
здiйснюється:
а) за нормами Господарського кодексу України;
б) за нормами Закону України «Про банкрутство»;
в) за нормами чинного трудового законодавства;
г) за вимогами правил внутрiшнього трудового розпорядку;
д) за вимогами колективного договору.

30. Розмiр зарплати може бути нижчим вiд мiнiмального в разi:
а) скоєння дисциплiнарного проступку;
б) заподiяння шкоди майновi пiдприємства;
в) невиконання норм працi;
г) виготовлення бракованої продукцiї;
д) в iнших передбачених законом випадках, коли доведено ви&

ну працiвника.

31. Пiд час укладення трудового договору власник повинен:
а) визначити форму оплати працi;
б) обумовити розмiр посадового окладу;
в) повiдомити про порядок i строки виплати зарплати;
г) повiдомити про новi умови оплати працi або змiну дiючих за

два мiсяцi.

32. Утримання iз заробiтної плати за загальним правилом не
допускається пiд час виплати зарплати бiльше нiж:
а) 10 вiдсоткiв;
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б) 20 вiдсоткiв;
в) 30 вiдсоткiв;
г) 50 вiдсоткiв.

33. Пiд час кожної виплати зарплати власник повинен повiдо&
мити працiвника:
а) про загальну суму зарплати та надати розшифровку за вида&

ми виплат;
б) про розмiри та пiдстави утримань;
в) про суму зарплати, що належить до виплати.

34. До норм працi вiдносять:
а) норми виробiтку;
б) норми часу;
в) норми обслуговування;
г) нормативи чисельностi;
д) всi перерахованi випадки;
е) немає правильної вiдповiдi.

35. Компенсацiйнi та гарантiйнi виплати — це:
а) iдентичнi поняття;
б) рiзнi поняття;
в) гарантiйнi є складовою компенсацiйних;
г) компенсацiйнi є складовою гарантiйних.
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ÌÎÄÓËÜ 6

Ðîçäië XIV

ÒÐÓÄÎÂÀ ÄÈÑÖÈÏËIÍÀ

§ 1. Поняття трудової дисциплiни
та методи її забезпечення
До одного iз основних обов’язкiв кожного працiвника

вiдноситься дотримання трудової дисциплiни.
Трудова дисциплiна — це система правових норм, що регу=

люють внутрiшнiй трудовий розпорядок, встановлюють повно=
важення сторiн трудового договору, а також передбачають за=
охочення за успiхи в роботi та вiдповiдальнiсть за неналежне
виконання трудових обов’язкiв.

Вона ґрунтується на свiдомому й сумлiнному виконаннi пра&
цiвниками своїх трудових обов’язкiв i є необхiдною умовою ви&
сокопродуктивної працi.

Трудова дисциплiна забезпечується:
1) створенням необхiдних органiзацiйних i економiчних умов

для нормальної високопродуктивної роботи;
2) свiдомим ставленням до працi;
3) методами переконання i виховання;
4) заохоченням за сумлiнну працю (ст. 140 КЗпП України);
5) покаранням за порушення трудової дисциплiни.
До порушникiв трудової дисциплiни застосовуються заходи

дисциплiнарного та громадського впливу. Покарання застосову&
ється лише як крайнiй захiд.

Конкретнi обов’язки працiвникiв передбачаються Типовими
правилами внутрiшнього трудового розпорядку для працiвни&
кiв пiдприємств, установ, органiзацiй, функцiональними обо&
в’язками. Внутрiшнiй трудовий розпорядок визначається прави&
лами, якi затверджуються трудовими колективами за поданням
власника або уповноваженого ним органу та виборного органу
первинної профспiлкової органiзацiї на основi Типових правил.



Правила внутрiшнього трудового розпорядку визначають основ&
нi обов’язки працiвникiв, власника або уповноваженого ним ор&
гану, порядок рацiонального використання робочого часу, захо&
ди заохочення за успiхи в роботi, стягнення за порушення тру&
дової дисциплiни тощо.

§ 2. Правове регулювання
внутрiшнього трудового розпорядку
З метою пiдтримання порядку на пiдприємствах (уста&

новах, органiзацiях) приймаються спецiальнi норми, якi зосере&
джуються часто в локальних правових актах. Ними є Правила
внутрiшнього трудового розпорядку, Статути i положення
про дисциплiну та iн.

Внутрiшнiй трудовий розпорядок — це спецiальний поря&
док, який встановлюється всерединi пiдприємства, установи, ор&
ганiзацiї (де виконує функцiональнi обов’язки працiвник) i який
включає особливостi взаємовiдносин працiвника i роботодавця,
а також вiдносини мiж працiвниками у процесi працi.

Елементи внутрiшнього розпорядку:
— основнi права та обов’язки працiвника та роботодавця;
— режим робочого часу;
— порядок заохочення та притягнення сторiн трудових пра&

вовiдносин до вiдповiдальностi.
Внутрiшнiй трудовий розпорядок на пiдприємствi регулю&

ють Правила внутрiшнього трудового розпорядку — локаль&
ний нормативно&правовий акт, який встановлює порядок вини&
кнення, iснування чи припинення трудових правовiдносин мiж
працiвниками i роботодавцем або уповноваженим ним органом
i окреслює їх повноваження на конкретному пiдприємствi, уста&
новi, органiзацiї. Правила внутрiшнього трудового розпорядку
затверджуються трудовим колективом за поданням роботодав&
ця i виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї на
пiдставi типових правил.

Правила внутрiшнього трудового розпорядку бувають: ти&
повi; галузевi; конкретного пiдприємства.

Чиннi Типовi правила затвердженi Держкомпрацi СРСР за
узгодженням з ВЦРПС 20 липня 1984 року. Вони мiстять такi
основнi роздiли:

— загальнi положення;
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— порядок прийняття та звiльнення працiвникiв;
— основнi обов’язки адмiнiстрацiї;
— основнi обов’язки працiвникiв;
— робочий час i його використання;
— заохочення за успiхи в працi;
— вiдповiдальнiсть за порушення трудової дисциплiни.
Значне мiсце в Правилах придiляється правам та обов’яз&

кам сторiн. Наприклад, роботодавець зобов’язаний:
— органiзувати роботу працiвникiв так, щоб кожний працю&

вав за своєю спецiальнiстю i квалiфiкацiєю, мав закрiплене за
ним певне робоче мiсце, верстат, машину тощо;

— своєчасно ознайомити працiвникiв iз встановленим зав&
данням, забезпечувати на пiдприємствi здоровi й безпечнi умо&
ви працi, справний стан машин, верстатiв, iнструментiв та iншо&
го устаткування, а також запаси сировини, матерiалiв та iнших
ресурсiв, необхiдних для безперебiйної i ритмiчної роботи;

— створити умови для зростання продуктивностi працi шля&
хом впровадження найновiших досягнень науки, технiки та на&
укової органiзацiї працi, удосконалювати органiзацiю та обслу&
говування робочих мiсць; механiзувати важкi i трудомiсткi ро&
боти; постiйно полiпшувати нормування працi, впроваджувати
технiчно обґрунтованi норми та переглядати застарiлi;

— своєчасно розглядати i впроваджувати у виробництво ви&
находи й рацiоналiзаторськi пропозицiї, пiдтримувати й заохо&
чувати новаторiв виробництва;

— постiйно змiцнювати трудову й виробничу дисциплiну;
— полiпшувати умови працi, неухильно дотримуватися тру&

дового законодавства, законiв i правил по охоронi працi; забез&
печувати належне технiчне устаткування всiх робочих мiсць для
створення умов працi, що вiдповiдають правилам охорони пра&
цi, технiки безпеки й виробничої санiтарiї;

— впроваджувати сучаснi засоби з технiки безпеки, якi запо&
бiгають виробничому травматизму, i забезпечувати санiтарно&
гiгiєнiчнi умови, якi виключають можливiсть виникнення про&
фесiйних та iнших захворювань працiвникiв;

— забезпечувати виконання завдань з найменшими затрата&
ми трудових, матерiальних i фiнансових ресурсiв: максимально
використовувати виробничi потужностi, суворо дотримуватися
режиму економiї, пiдвищувати рентабельнiсть виробництва та
збiльшувати одержання прибутку;

Трудова дисциплiна 343



— полiпшувати органiзацiю та розмiр виплати заробiтної пла&
ти з метою посилення матерiальної зацiкавленостi працiвникiв
у результатах особистої працi;

— постiйно контролювати додержання працiвниками всiх пра&
вил з технiки безпеки, виробничої санiтарiї, гiгiєни працi та про&
типожежної охорони;

— видавати заробiтну плату в установленi строки, не рiдше
нiж два рази на мiсяць;

— забезпечувати систематичне пiдвищення виробничої та дi&
лової квалiфiкацiї працiвникiв, створювати необхiднi умови для
сумiщення роботи з навчанням;

— уважно ставитися до потреб i запитiв працiвникiв, полiп&
шувати їх побутовi умови.

Працiвники зобов’язанi:
— працювати чесно i сумлiнно;
— дотримуватися дисциплiни працi та виконувати правила

внутрiшнього розпорядку;
— вчасно приходити на роботу, дотримуватися встановленої

тривалостi робочого часу, використовувати весь робочий час ви&
ключно для продуктивної працi, своєчасно й точно виконувати
розпорядження власника або уповноваженого ним органу;

— пiдвищувати продуктивнiсть працi, вчасно й ретельно ви&
конувати роботу за завданнями та нарядами, виконувати норми
виробiтку;

— суворо дотримуватися технологiчної дисциплiни, не до&
пускати браку в роботi та полiпшувати якiсть продукцiї;

— дотримуватися вимог охорони працi та технiки безпеки,
виробничої санiтарiї, гiгiєни працi та протипожежної безпеки,
передбачених Законом України «Про охорону працi» вiд 14 жовт&
ня 1992 р., вiдповiдними правилами та iнструкцiями, користу&
ватися виданим спецодягом, спецвзуттям i запобiжними при&
строями;

— тримати в порядку своє робоче мiсце, дотримуватися чис&
тоти у виробничому пiдроздiлi та на територiї пiдприємства,
установи, органiзацiї, а також у разi необхiдностi передавати
змiнному працiвниковi своє робоче мiсце, обладнання i пристрої
у справному станi та чистотi;

— берегти та змiцнювати власнiсть (ефективно використо&
вувати машини, верстати, iнструменти, дбати про збереження
матерiалiв, спецодягу тощо);
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— вести себе гiдно, утримуватися вiд дiй, якi заважають iн&
шим працiвникам виконувати їх трудовi обов’язки;

— вживати заходiв до негайного усунення причин i умов, якi
заважають нормальному виконанню роботи (простiй, аварiя),
а в разi неможливостi усунути цi причини власними силами,
негайно сповiстити про це власника або уповноважений ним
орган;

— систематично пiдвищувати свою виробничу та дiлову ква&
лiфiкацiю.

Коло обов’язкiв, робiт, якi виконує кожний працiвник за
своєю спецiальнiстю, квалiфiкацiєю або посадою, визначається
тарифно&квалiфiкацiйними довiдниками робiт i професiй робiт&
никiв, квалiфiкацiйними довiдниками посад службовцiв, а та&
кож технiчними правилами, посадовими iнструкцiями та поло&
женнями, якi розробляються та затверджуються на пiдприємст&
вi, в установi, органiзацiї.

На пiдставi Типових правил внутрiшнього трудового розпо&
рядку мiнiстерствами розробляються галузевi правила, а на їх
основi — правила конкретного пiдприємства.

Деякi питання внутрiшнього трудового розпорядку конкре&
тизуються i доповнюються також технiчними правилами та iн&
струкцiями, де уточнюються обов’язки окремих категорiй пра&
цiвникiв.

Так, наказом Мiнiстра освiти України вiд 20 грудня 1993 р.
№ 455 затвердженi Типовi правила внутрiшнього розпорядку для
працiвникiв державних навчально&виховних закладiв України.
Вони складаються iз семи роздiлiв: I. Загальнi положення; II. По&
рядок прийняття i звiльнення працiвникiв; III. Основнi прави&
ла та обов’язки працiвникiв; IV. Основнi обов’язки власника або
уповноваженого ним органу; V. Робочий час i його використан&
ня; VI. Заохочення за успiхи в роботi; VII. Стягнення за пору&
шення трудової дисциплiни. В них зазначено, що у навчально&
му закладi трудова дисциплiна ґрунтується на свiдомому вико&
наннi працiвниками своїх трудових обов’язкiв i є необхiдною
умовою органiзацiї ефективної працi i навчального процесу.

Трудова дисциплiна забезпечується методами переконання
та заохочення до сумлiнної працi. До порушникiв дисциплiни
застосовуються заходи дисциплiнарного та громадського впли&
ву (метод примусу). Цi правила поширюються на державнi на&
вчально&виховнi заклади України всiх рiвнiв: дошкiльнi вихов&
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нi заклади; середнi загальноосвiтнi навчально&виховнi заклади;
професiйнi навчально&виховнi заклади; навчальнi заклади пiд&
вищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв; позашкiльнi на&
вчально&виховнi заклади.

Метою їх є визначення обов’язкiв педагогiчних та iнших пра&
цiвникiв закладiв освiти, передбачених нормами, якi встановлю&
ють внутрiшнiй розпорядок в навчальних закладах. Зазначенi
норми закрiпленi в Типових правилах внутрiшнього розпоряд&
ку, вiдповiдно до яких трудовi колективи закладiв освiти затвер&
джують за поданням власника або уповноваженого ним органу i
профспiлкового органу свої правила внутрiшнього розпорядку.

У них передбачений порядок прийняття на роботу працiв&
никiв. Наприклад, працiвники закладiв та установ освiти при&
ймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або
на конкурснiй основi вiдповiдно до чинного законодавства. По&
сади педагогiчних працiвникiв замiщуються вiдповiдно до вимог
Закону України «Про освiту», Положення про порядок найман&
ня та звiльнення педагогiчних працiвникiв закладiв освiти, що
є у загальнодержавнiй власностi, затвердженого наказом Мiн&
освiти України вiд 5 серпня 1993 р. № 293.

Вiдповiдно до положення власник або уповноважений ним ор=
ган (керiвник) зобов’язаний:

а) роз’яснити працiвниковi його права i обов’язки та iстотнi
умови працi, наявнiсть на робочому мiстi, де вiн буде працюва&
ти, небезпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усу&
нуто, та можливi наслiдки їх впливу на здоров’я, його права на
пiльги i компенсацiї за роботу в таких умовах вiдповiдно до
чинного законодавства i колективного договору;

б) ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього роз&
порядку та колективним договором;

в) визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його
необхiдними для роботи засобами;

г) проiнструктувати працiвника з технiки безпеки, виробни&
чої санiтарiї, гiгiєни працi та протипожежної охорони.

Звiльнення педагогiчних працiвникiв у зв’язку iз скороченням
обсягу роботи може мати мiсце тiльки в кiнцi навчального року.

Звiльнення педагогiчних працiвникiв за результатами атес&
тацiї, а також у випадках лiквiдацiї закладу освiти, скорочення
кiлькостi або штату працiвникiв здiйснюється вiдповiдно до чин&
ного трудового законодавства.
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Педагогiчнi працiвники мають право на:
— захист професiйної честi, гiдностi;
— вiльний вибiр форм, методiв, засобiв навчання, виявлен&

ня педагогiчної iнiцiативи;
— iндивiдуальну педагогiчну дiяльнiсть;
— участь у громадському самоврядуваннi;
— користування подовженою оплачуваною вiдпусткою;
— пiльгове забезпечення житлом у порядку, встановленому

законодавством;
— одержання натуральної оплати у сiльськiй мiсцевостi на

рiвнi працiвникiв сiльського господарства;
— пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовку, вiльний вибiр

змiсту, програм, форм навчання, органiзацiй та установ, якi здiйс&
нюють пiдвищення квалiфiкацiї i перепiдготовку.

Працiвники закладу освiти зобов’язанi:
а) працювати сумлiнно, виконувати навчальний режим, ви&

моги статуту закладу освiти i правила внутрiшнього розпоряд&
ку, дотримуватись дисциплiни працi;

б) виконувати вимоги з охорони працi, технiки безпеки, ви&
робничої санiтарiї, протипожежної безпеки, передбаченi вiдпо&
вiдними правилами та iнструкцiями;

в) берегти обладнання, iнвентар, матерiали, навчальнi по&
сiбники тощо, виховувати у дiтей дошкiльного вiку, учнiв та сту&
дентiв бережливе ставлення до майна навчально&виховного за&
кладу.

Педагогiчнi та науковi працiвники навчально=виховних закла=
дiв повиннi:

а) забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учня&
ми, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клiнiчни&
ми ординаторами, аспiрантами, докторантами навчальних про&
грам на рiвнi обов’язкових державних вимог, сприяти розвит&
ковi здiбностей дiтей, учнiв, студентiв;

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати
повагу до принципiв загальнолюдської моралi: правди, справед&
ливостi, вiдданостi, патрiотизму, гуманiзму, доброти, стриманос&
тi, працелюбства, iнших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батькiв, жiнки, культурно&нацiональ&
них, духовних, iсторичних цiнностей України, країни походжен&
ня, державного i соцiального устрою, цивiлiзацiї, вiдмiнних вiд
власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
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г) готувати до свiдомого життя в дусi взаєморозумiння, ми&
ру, злагоди мiж усiма народами, етнiчними, нацiональними, ре&
лiгiйними групами;

д) додержувати педагогiчної етики, моралi, поважати гiднiсть
дитини, учня, студента;

е) захищати дiтей, молодь вiд будь&яких форм фiзичного або
психiчного насильства;

ж) постiйно пiдвищувати професiйний рiвень, педагогiчну
майстернiсть i загальну культуру.

Коло обов’язкiв (робiт), що їх виконує кожний працiвник за
своєю спецiальнiстю, квалiфiкацiєю чи посадою, визначається
посадовими iнструкцiями i положенням, квалiфiкацiйними до&
вiдниками посад службовцiв i тарифно&квалiфiкацiйними довiд&
никами робiт i професiй робiтникiв, положеннями i правилами
внутрiшнього розпорядку вiдповiдного закладу освiти та умо&
вами контракту, де цi обов’язки конкретизуються.

Власник або уповноважений ним орган (керiвник) закладу
освiти зобов’язаний:

а) забезпечити необхiднi органiзацiйнi та економiчнi умови
для проведення навчально&виховного процесу на рiвнi держав&
них стандартiв якостi освiти, для ефективної роботи педагогiч&
них та iнших працiвникiв закладу освiти вiдповiдно до їхньої
спецiальностi чи квалiфiкацiї;

б) визначити педагогiчним працiвникам робочi мiсця, своє&
часно доводити до вiдома розклад занять, забезпечувати їх не&
обхiдними засобами роботи;

в) удосконалювати навчально&виховний процес, впроваджу&
вати в практику кращий досвiд роботи, пропозицiї педагогiчних
та iнших працiвникiв, спрямованi на полiпшення роботи закла&
ду освiти;

г) органiзовувати пiдготовку необхiдної кiлькостi науково&
педагогiчних, iнженерно&педагогiчних та педагогiчних кадрiв, їх
атестацiю, правове i професiйне навчання як у своєму навчаль&
ному закладi, так i вiдповiдно до угод в iнших навчальних за&
кладах;

д) укладати i розривати угоди, контракти з керiвниками пiд&
роздiлiв, педагогiчними та науковими працiвниками вiдповiдно
до чинного законодавства, Закону України «Про освiту» та По&
ложення про порядок наймання i звiльнення педагогiчних пра&
цiвникiв закладу освiти, що є у загальнодержавнiй власностi,
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затвердженого наказом Мiнiстерства освiти України вiд 5 серп&
ня 1993 року № 293 ;

е) доводити до вiдома педагогiчних працiвникiв у кiнцi на&
вчального року (до надання вiдпустки) педагогiчне навантажен&
ня в наступному навчальному роцi;

є) видавати заробiтну плату педагогiчним та iншим працiв&
никам у встановленi строки. Надавати вiдпустки всiм працiвни&
кам закладу освiти вiдповiдно до графiка вiдпусток;

ж) забезпечити умови технiки безпеки, виробничої санiтарiї,
належне технiчне обладнання всiх робочих мiсць, створювати
здоровi та безпечнi умови працi, необхiднi для виконання пра&
цiвниками трудових обов’язкiв;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно викорис&
товувати засоби щодо вдосконалення управлiння, змiцнення до&
говiрної та трудової дисциплiни;

и) додержуватись умов колективного договору, чуйно ста&
витись до повсякденних потреб працiвникiв закладу освiти, сту&
дентiв, аспiрантiв, учнiв i слухачiв, забезпечувати надання їм
установлених пiльг i привiлеїв;

i) органiзувати харчування дiтей дошкiльного вiку, учнiв,
студентiв, аспiрантiв i працiвникiв закладу освiти;

ї) своєчасно подавати центральним органам державної ви&
конавчої влади встановлену статистичну i бухгалтерську звiт&
нiсть, а також iншi необхiднi вiдомостi про роботу i стан навчаль&
но&виховного закладу;

к) забезпечувати належне утримання примiщення, опален&
ня, освiтлення, вентиляцiї, обладнання, створювати належнi умо&
ви для зберiгання верхнього одягу працiвникiв закладу освiти,
вихованцiв, учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв, стажистiв, клi&
нiчних ординаторiв, аспiрантiв, докторантiв.

У межах робочого дня педагогiчнi працiвники закладу освi&
ти повиннi нести всi види навчально&методичної та науково&до&
слiдницької роботи вiдповiдно до посади, навчального плану i
плану науково&дослiдної роботи.

При вiдсутностi педагога або iншого працiвника закладу освi&
ти керiвник зобов’язаний термiново вжити заходiв щодо його
замiни iншим педагогом чи працiвником.

Педагогiчним працiвникам забороняється:
а) змiнювати на свiй розсуд розклад занять i графiки ро&

боти;
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б) продовжувати або скорочувати тривалiсть занять i перерв
мiж ними;

в) передоручати виконання трудових обов’язкiв.
Забороняється в робочий час:
а) вiдволiкати педагогiчних працiвникiв вiд їх безпосеред&

нiх обов’язкiв для участi в рiзних господарських роботах, захо&
дах, не пов’язаних з навчальним процесом;

б) вiдволiкання працiвникiв закладу освiти вiд виконання
професiйних обов’язкiв, а також учнiв, студентiв, курсантiв, слу&
хачiв, стажистiв, клiнiчних ординаторiв, аспiрантiв, докторантiв
за рахунок навчального часу на роботу i здiйснення заходiв, не
пов’язаних з процесом навчання, забороняється, за винятком ви&
падкiв, передбачених чинним законодавством.

За зразкове виконання своїх обов’язкiв, тривалу i бездоган&
ну роботу, новаторство в працi i за iншi досягнення в роботi мо&
жуть застосовуватись заохочення, передбаченi Правилами внут&
рiшнього розпорядку закладу освiти.

За досягнення високих результатiв у навчаннi й вихованнi
педагогiчнi працiвники представляються до нагородження дер&
жавними нагородами, присвоєння почесних звань, вiдзначення
державними премiями, знаками, грамотами, iншими видами мо&
рального i матерiального заохочення.

Працiвникам, якi успiшно i сумлiнно виконують свої трудо&
вi обов’язки, надаються в першу чергу переваги i соцiальнi пiль&
ги в межах своїх повноважень i за рахунок власних коштiв за&
кладiв освiти. Таким працiвникам надається також перевага при
просуваннi по роботi.

За порушення трудової дисциплiни до науково&педагогiчно&
го працiвника може бути застосовано один з таких заходiв стяг&
нення:

а) догана;
б) звiльнення.
Власник або уповноважений ним орган має право замiсть

накладання дисциплiнарного стягнення передати питання про
порушення трудової дисциплiни на розгляд трудового колекти&
ву або його органу.

Правила внутрiшнього розпорядку вивiшуються в закладах
освiти на видному мiсцi.

В окремих установах та галузях господарства (повiтряний,
морський, залiзничний транспорт, суд, прокуратура) дiють Ста&
тути i Положення про дисциплiну.
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Статути (Положення) про дисциплiну — це нормативнi
акти, що регулюють порядок дисциплiнарної вiдповiдальностi
працiвникiв окремих галузей економiки, за умовами роботи яких
порушення дисциплiни може призвести до особливо тяжких на&
слiдкiв.

Статути (Положення) поширюються не на всiх працiвникiв
вiдповiдної галузi, а лише на тих, хто виконує основнi профiлю&
ючi роботи у цiй сферi (наприклад, машинiст поїзда, льотчик
цивiльної авiацiї та iн.). Види стягнень для цiєї категорiї працiв&
никiв передбаченi бiльш жорсткi, нiж тi, що мiстяться у Кодексi
законiв про працю України. Цi питання детальнiше розглядати&
муться в подальшому.

§ 3. Заохочення
в трудовому правi
Одним iз методiв забезпечення трудової дисциплiни є

заохочення.
Важливу роль в трудовому процесi вiдiграють заохочення.

Вони не лише сприяють пiдвищенню продуктивностi працi пра&
цiвникiв, зацiкавленостi їх у результатах працi, а й виконують
виховну функцiю трудового права, сприяють формуванню ква&
лiфiкованих трудових колективiв. Але обов’язково при засто&
суваннi заохочень керiвник повинен дотримуватись принципiв
справедливостi та об’єктивностi.

Заохочення — це публiчне визнання заслуг працiвникiв i на=
дання їм переваг у зв’язку з досягнутими успiхами в роботi.

Основна мета заохочень — сприяти розвитку трудової актив&
ностi працiвникiв.

За успiхи в роботi до працiвникiв пiдприємств, установ, ор&
ганiзацiй можуть застосовуватися будь&якi заохочення, що мiс&
тяться у затверджених трудовими колективами правилах внут&
рiшнього трудового розпорядку (статтях 91, 143 КЗпП) та iн.

Заохочення бувають:
— моральнi (оголошення подяки, нагородження почесною

грамотою тощо);
— морально&матерiальнi (видача премiй, нагородження цiн&

ним подарунком тощо).
Окрiм цього, заохочення можуть реалiзовуватися через на&

дання переваг i пiльг (надання житла в першу чергу, пiльгової
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(за неповну плату або безкоштовно) путiвки до будинку вiдпо&
чинку (санаторiю), видiлення будiвельних матерiалiв або на&
дання позики для будiвництва iндивiдуального жилого будин&
ку тощо) (ст. 145 КЗпП).

Успiшне й сумлiнне виконання трудових обов’язкiв працiв&
ником враховується при просуваннi по роботi. За особливi тру&
довi заслуги працiвникiв на них готуються подання у вищi орга&
ни держави до заохочення (нагородження орденами, медалями,
почесними грамотами, нагрудними знаками, присвоєння почес&
них звань i звання кращого працiвника за даною професiєю)
(ст. 146 КЗпП). Подання до нагородження здiйснюється трудо&
вими колективами пiдприємств, установ i органiзацiй, мiнiстер&
ствами й вiдомствами України, органами державної виконавчої
влади, затверджується указами та розпорядженнями Президен&
та, нормативними актами Верховної Ради i Кабiнету Мiнiстрiв
України. Заохочення оголошуються наказом або розпоряджен&
ням власника чи уповноваженого ним органу. Вiдомостi про за&
охочення заносяться до трудової книжки працiвника.

§ 4. Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть
у трудових правовiдносинах
Iнодi на практицi застосування до окремих працiвникiв

таких методiв забезпечення трудової дисциплiни, як виховання,
переконання та заохочення, не дає бажаних результатiв. У таких
випадках застосовується метод примусу шляхом застосування
рiзних заходiв дисциплiнарного впливу.

Поняття дисциплiнарної вiдповiдальностi, її види та умови
настання.

Застосування щодо окремих несумлiнних працiвникiв захо&
дiв дисциплiнарного впливу (ст. 140 КЗпП) прийнято називати
дисциплiнарною вiдповiдальнiстю. Вона має за мету забезпечи&
ти дотримання працiвниками внутрiшнього трудового розпо&
рядку i є однiєю з правових форм примусу, що застосовується до
працiвникiв за порушення трудового розпорядку та iнших обо&
в’язкiв.

Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть — це вид юридичної вiдпо=
вiдальностi, що полягає в обов’язку працiвника, який здiйснив ди=
сциплiнарний проступок, нести вiдповiдальнiсть за свої проти=
правнi дiї в межах стягнень, встановлених трудовим законодав=
ством.
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Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть має примусовий характер:
на працiвника накладаються заходи примусового впливу, якi
спричинюють для нього певнi негативнi наслiдки. Дисциплiнар&
на вiдповiдальнiсть, на вiдмiну вiд матерiальної, є односторон&
ньою. Так, роботодавець за порушення своїх обов’язкiв, перед&
бачених в правилах внутрiшнього трудового розпорядку, перед
працiвником у дисциплiнарному порядку не вiдповiдає. Така
вiдповiдальнiсть може мати мiсце лише перед вищими в поряд&
ку пiдлеглостi органами, але i в цьому разi вiдповiдальнiсть бу&
де односторонньою.

Пiдставою для дисциплiнарної вiдповiдальностi є дисциплi=
нарний проступок. Порушення сторонами трудових правовiд&
носин обов’язкiв, передбачених у законодавствi про працю, ко&
лективних договорах, Правилах внутрiшнього трудового розпо&
рядку, трудових договорах i контрактах, призводить за певних
умов до дисциплiнарної вiдповiдальностi, пiд якою слiд розумi&
ти заходи державного примусу, що ґрунтуються на громадсько&
му осудi правопорушника або встановленнi щодо нього певних
негативних юридичних наслiдкiв у формi обмеження чи позбав&
лення особистих або майнових прав. Дисциплiнарна вiдповi&
дальнiсть настає в разi вчинення працiвником дисциплiнарного
проступку, є його пiдставою.

Дисциплiнарний проступок — це протиправне винне невико&
нання або неналежне виконання працiвником покладених на ньо&
го законодавством, колективним i трудовим договором чи конт&
рактом трудових обов’язкiв, вчинене шляхом дiї або бездiяль&
ностi.

Елементи дисциплiнарного проступку:
— об’єкт — внутрiшнiй трудовий розпорядок, дисциплiна

працi;
— об’єктивна сторона — невиконання або неналежне вико&

нання працiвником трудових обов’язкiв, час i мiсце скоєння про&
ступку;

— суб’єктивна сторона — вина у формi намiру або необереж&
ностi;

— суб’єкт — особа, яка перебуває у трудових правовiдно&
синах з конкретним пiдприємством, установою чи органiза&
цiєю.

У разi вiдсутностi хоча б принаймнi одного з елементiв — дi&
яння не може бути визнано як дисциплiнарний проступок.
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Види суб’єктiв дисциплiнарної вiдповiдальностi:
— загальний — будь&який працiвник, на якого поширюються

Правила внутрiшнього трудового розпорядку пiдприємства i до
якого застосовується загальний порядок притягнення до дис&
циплiнарної вiдповiдальностi згiдно зi статтями 147—152 КЗпП;

— спецiальний — працiвник, який несе вiдповiдальнiсть на
пiдставi спецiальних нормативних актiв (дисциплiнарнi стату&
ти, положення про дисциплiну, Закони України, наприклад За&
кон України «Про адвокатуру» вiд 19 грудня 1992 р., «Про ста&
тус суддiв» вiд 15 грудня 1992 р. та iн.).

За дисциплiнарний проступок до працiвника можуть бути
застосованi, крiм дисциплiнарних стягнень, й iншi заходи дис&
циплiнарного впливу (затримання просування по службi, по&
збавлення премiї як засобу заохочення тощо).

Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть може бути загальною i спе=
цiальною.

Загальна дисциплiнарна вiдповiдальнiсть настає на пiдставi
норм Кодексу законiв про працю України i Правил внутрiш&
нього трудового розпорядку. Вона поширюється на переважну
бiльшiсть працюючих, включаючи сезонних i тимчасових пра&
цiвникiв, на яких не поширюється дiя дисциплiнарних статутiв,
положень про дисциплiну та iнших спецiальних нормативних
актiв. Навiть у тих галузях економiки, де дiють статути чи поло&
ження про дисциплiну, значна частина працiвникiв несе загаль&
ну дисциплiнарну вiдповiдальнiсть. Пiд спецiальну дисциплi&
нарну вiдповiдальнiсть (за статутами i положеннями) пiдпада&
ють лише тi працiвники, якi безпосередньо зайнятi основною
експлуатацiйною дiяльнiстю даного пiдприємства. Перелiк пра&
цiвникiв, що пiдпадають пiд дiю того чи iншого дисциплiнарно&
го статуту або положення, мiститься у нормативних актах, якi
наведенi далi.

Найхарактернiшi риси спецiальної дисциплiнарної вiдповi&
дальностi:

— обмежена сфера пiдприємств, установ, органiзацiй, де во&
на застосовується;

— обмежене коло суб’єктiв, до яких застосовуються цi норми;
— специфiчнi заходи дисциплiнарного впливу (як правило,

бiльш жорсткi стягнення);
— особливий характер проступку;
— визначене коло осiб, якi можуть застосовувати цi норми;
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— особливий порядок накладення та оскарження дисциплi&
нарних стягнень;

— наявнiсть спецiальних нормативних актiв, за якими може
наступати цей вид дисциплiнарної вiдповiдальностi.

Статути i Положення про дисциплiну в Українi дiють у всiх
органiзацiях транспорту (крiм автомобiльного) (наприклад, По&
ложення про дисциплiну працiвникiв залiзничного транспорту,
затверджене постановою КМУ вiд 26 сiчня 1993 р. № 55, Поло&
ження про дисциплiну працiвникiв гiрничих пiдприємств, за&
тверджене постановою КМУ вiд 13 березня 2002 р. № 294).

Щодо окремих категорiй працiвникiв, надiлених особливи&
ми службовими повноваженнями, дiють спецiальнi закони (За&
кон України «Про статус суддiв», Закон України «Про державну
службу», Дисциплiнарний статут прокуратури тощо). До таких
працiвникiв вiднесенi суддi, прокурори, слiдчi, адвокати та iн.

Застосування заходiв дисциплiнарного i громадського впли&
ву розглядається як виняток.

Поняття дисциплiнарного стягнення, його види та порядок
застосування.

Дисциплiнарне стягнення — це передбачена законом, дис&
циплiнарними статутами чи положеннями про дисциплiну мiра
впливу, яка застосовується роботодавцем чи вищестоящим ор&
ганом до працiвника за порушення трудової дисциплiни.

Згiдно iз ст. 147 КЗпП за порушення трудової дисциплiни
при загальнiй дисциплiнарнiй вiдповiдальностi до працiвника
може бути застосований один iз таких видiв стягнення:

— догана — вид стягнення, який є дисциплiнарним заходом
особистого немайнового характеру i полягає у негативнiй оцiн&
цi та засудженнi поведiнки працiвника в трудовому колективi;

— звiльнення — органiзацiйний захiд, пов’язаний з розiрван&
ням з працiвником, який порушує трудову дисциплiну, трудо&
вих правовiдносин.

Порушення трудової дисциплiни — це невиконання або ви&
конання не на належному рiвнi з вини працiвника покладених
на нього трудових обов’язкiв. Не може вважатися порушенням
трудової дисциплiни вiдмова неповнолiтнього працiвника ви&
конувати роботу в надурочний час (ст. 63 КЗпП), невиконання
працiвником трудових обов’язкiв через його недостатню квалi&
фiкацiю, непрацездатнiсть або через вiдсутнiсть належних умов
для виконання даної роботи. Дисциплiнарнi стягнення застосо&
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вуються органом, якому надане право прийняття на роботу (об&
рання, затвердження та призначення на посаду даного працiв&
ника) (ст. 1471 КЗпП).

Законодавством, статутами й положеннями про дисциплiну
передбачаються для окремих категорiй працiвникiв i iншi дис&
циплiнарнi стягнення та порядок їх накладення.

Так, на працiвникiв, якi несуть дисциплiнарну вiдповiдаль&
нiсть за статутами, положеннями й iншими актами законодав&
ства про дисциплiну, дисциплiнарнi стягнення можуть наклада&
тися також i вищими органами. При спецiальнiй дисциплiнар&
нiй вiдповiдальностi передбачено бiльш жорсткi види стягнень
та ширше їх коло порiвняно iз загальною. Наприклад, понижен&
ня в посадi, звiльнення з роботи з позбавленням класного чину,
позбавлення машинiста права керувати локомотивом до шести
мiсяцiв за проїзд на червоне свiтло та iн.

Працiвники, що займають виборнi посади, можуть бути звiль&
ненi з роботи лише за рiшенням органу, що їх вибрав, i лише на
пiдставах, передбачених законодавством.

Застосуванню дисциплiнарного стягнення передує певний по=
рядок. Для визначення ступеня вини працiвника, що вчинив
дисциплiнарний проступок, тяжкостi проступку та обставин, за
яких його вчинено, до застосування дисциплiнарного стягнен&
ня власник або уповноважений ним орган повинен зажадати вiд
порушника трудової дисциплiни пояснення (у письмовiй формi).
Якщо працiвник, який порушив трудову дисциплiну, вiдмовля&
ється їх дати, про це складається акт. Акт складається i тодi, коли
працiвник, що з’явився на роботi в нетверезому станi, вiдмовля&
ється пройти медичний огляд для визначення стану сп’янiння.

За кожне порушення трудової дисциплiни може бути засто&
совано лише одне дисциплiнарне стягнення.

При обраннi виду стягнення власник або уповноважений
ним орган повинен враховувати ступiнь тяжкостi вчиненого про&
ступку, обставини, за яких вчинено проступок, попередню ро&
боту й поведiнку працiвника.

Дисциплiнарне стягнення застосовується власником або упов&
новаженим ним органом безпосередньо за виявленням проступ&
ку, але не пiзнiше одного мiсяця з дня його виявлення i шести
мiсяцiв з дня вчинення (ст. 148 КЗпП).

Час перебування працiвника, що вчинив дисциплiнарний про&
ступок, у вiдпустцi або час його вiдсутностi на роботi у зв’язку з
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тимчасовою непрацездатнiстю (пiдтверджений вiдповiдними ме&
дичними документами) в цей мiсячний строк не зараховується.
Якщо наказ про оголошення стягнення був виданий без наяв&
ностi пояснення працiвника та пiсля установлених строкiв, то
вiн не має юридичної сили. Стягнення, оголошене в наказi (роз&
порядженнi) власника або уповноваженого ним органу, повi&
домляється працiвниковi пiд розписку. Оскiльки накладення
стягнення на працiвника має, в першу чергу, виховне значення,
то недодержання вимог законодавства щодо процедури його на&
кладення та повiдомлення про це працiвника буде розцiнювати&
меться в судi як незаконне. Заносити стягнення в трудову книж&
ку заборонено (крiм як пiдстави для звiльнення з роботи).

Дисциплiнарне стягнення може бути оскаржене працiвни&
ком у порядку, що передбачений для розгляду iндивiдуальних
трудових спорiв (гл. XV КЗпП). Дисциплiнарне стягнення, за&
стосоване до працiвника, дiє протягом року. Якщо протягом цьо&
го часу на працiвника не буде накладене нове дисциплiнарне
стягнення, то вiн вважається таким, що не мав дисциплiнарного
стягнення (ст. 131 КЗпП). Якщо працiвник не допустив нового
порушення трудової дисциплiни i при цьому проявив себе як сум&
лiнний працiвник, то власник або уповноважений ним орган вiд&
повiдним наказом (розпорядженням) може зняти застосоване
ранiше дисциплiнарне стягнення до закiнчення рiчного строку.

Питання
для самоконтролю

1. Назвiть правову основу регулювання питань трудової дис&
циплiни.

2. Дайте визначення трудової дисциплiни.
3. Якi є методи забезпечення трудової дисциплiни?
4. Який iснує порядок прийняття Правил внутрiшнього тру&

дового розпорядку на пiдприємствi, установi, органiзацiї?
5. Яка структура Правил внутрiшнього трудового розпорядку

та в чому полягає їх змiст?
6. В яких нормативних актах детально закрiпленi права i обо&

в’язки суб’єктiв трудового права?
7. Дайте визначення поняття заохочення.
8. Назвiть види заохочень у трудовому правi та дайте їм харак&

теристику.
9. Який iснує порядок застосування заохочень?
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10. Розкрийте поняття дисциплiнарного проступку. Наведiть
приклади.

11. Назвiть склад дисциплiнарного проступку.
12. Якi види стягнень застосовуються при загальнiй дисциплi&

нарнiй вiдповiдальностi?
13. Якi види стягнень застосовуються при спецiальнiй дисцип&

лiнарнiй вiдповiдальностi?
14. Назвiть особливостi спецiальної дисциплiнарної вiдповiда&

льностi.
15. За якi порушення трудової дисциплiни допускається звiль&

нення з роботи?
16. Чи можна поряд з дисциплiнарними стягненнями застосо&

вувати до працiвника iншi види юридичної вiдповiдальностi?
17. Який iснує порядок накладення дисциплiнарних стягнень?
18. Який iснує порядок зняття дисциплiнарних стягнень?
19. Чим вiдрiзняється загальна дисциплiнарна вiдповiдальнiсть

у трудовому правi вiд спецiальної?
20. В яких нормативних актах закрiпленi норми щодо спецi&

альної дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв?
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Ðîçäië ÕV

ÌÀÒÅÐIÀËÜÍÀ ÂIÄÏÎÂIÄÀËÜÍIÑÒÜ
ÑÓÁ’ªÊÒIÂ ÒÐÓÄÎÂÈÕ ÏÐÀÂÎÂIÄÍÎÑÈÍ

§ 1. Поняття, пiдстави та умови
матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв
Вiдповiдно до ст. 13 Конституцiї України держава за&

безпечує захист прав усiх суб’єктiв права власностi, їх рiвнiсть
перед законом. Механiзм, за допомогою якого забезпечується ви&
конання конституцiйної норми закрiплений, окрiм цивiльного,
господарського права, в нормах трудового права про матерiаль&
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ну вiдповiдальнiсть. Вiдповiдно до ст. 130 КЗпП працiвники не&
суть матерiальну вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну пiдпри&
ємству, установi, органiзацiї внаслiдок порушення покладених
на них обов’язкiв.

Матерiальна вiдповiдальнiсть працiвника — це вид юри=
дичної вiдповiдальностi, що полягає в обов’язку робiтника або
службовця вiдшкодувати в установленому законом порядку i
розмiрах пряму дiйсну шкоду, заподiяну пiдприємству (уста=
новi, органiзацiї), на якому вiн працює, його протиправним i вин=
ним невиконанням чи неналежним виконанням своїх трудових
обов’язкiв.

У статтi 130 КЗпП визначенi пiдстави та умови матерiаль&
ної вiдповiдальностi.

Пiдставою настання матерiальної вiдповiдальностi є трудо&
ве майнове правопорушення, внаслiдок якого iншiй сторонi право&
вiдносин завдана майнова шкода. Це вiдбувається, як правило,
внаслiдок: порушення працiвником трудових обов’язкiв (нена&
лежне виконання чи невиконання обов’язкiв, визначених зако&
нодавством, Правилами внутрiшнього трудового розпорядку, тру&
довим договором, контрактом) та наявностi юридичного факту
заподiяння шкоди майну пiдприємства — (ч. 2 ст. 130 КЗпП)
(втрата, пошкодження, знищення майна). Проте матерiальна вiд&
повiдальнiсть може настати лише за наявностi певних умов. Умо 
ви матерiальної вiдповiдальностi:

1) наявнiсть шкоди (пряма дiйсна шкода);
2) вина працiвника в заподiянiй шкодi (намiр чи необереж&

нiсть);
3) протиправнiсть — порушення норм трудового законодав&

ства шляхом дiї чи бездiяльностi (дiяння протиправне, якщо во&
но являє собою невиконання юридичних обов’язкiв чи зловжи&
вання правом, тобто заборонено правом);

4) наявнiсть причинного зв’язку мiж дiями чи бездiяльнiс&
тю працiвника та заподiяною шкодою.

Виключають протиправнiсть:
— виконання трудової функцiї (ветеринар розпорядився зни&

щити хворих тварин);
— нормальний виробничо&господарський ризик;
— наявнiсть непереборної сили;
— наявнiсть крайньої необхiдностi.
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Ознаки матерiальної вiдповiдальностi:
— суб’єктом може бути тiльки працiвник, який перебуває у

трудових правовiдносинах з пiдприємством, установою, якому
нанесена шкода;

— вiдшкодуванню пiдлягає лише пряма дiйсна шкода (не
враховується не отриманий прибуток, втрачена вигода);

— у бiльшостi випадкiв встановлюються граничнi межi вiд&
шкодування шкоди (у розмiрi середньомiсячної заробiтної плати).

Матерiальна вiдповiдальнiсть в трудовому правi має двосто&
роннiй характер (матерiальна вiдповiдальнiсть працiвника та ма&
терiальна вiдповiдальнiсть роботодавця). Хоча, вони вiдрiзня&
ються за правовим регулюванням, розмiром та порядком вiд&
шкодування. Одночасно може наставати кiлька видiв юридич&
ної вiдповiдальностi (наприклад, притягнення працiвника до
кримiнальної вiдповiдальностi не тягне за собою звiльнення вiд
матерiальної (при її нанесеннi).

§ 2. Види матерiальної вiдповiдальностi працiвникiв
за шкоду, заподiяну ними пiдприємству
Вiдповiдно до норм Конституцiї України усi суб’єкти

права власностi рiвнi перед законом та мають право на її захист.
Фактично це вiдбувається шляхом встановлення матерiальної
вiдповiдальностi.

Матерiальна вiдповiдальнiсть — це встановлений чинним
законодавством обов’язок вiдшкодувати матерiальнi (моральнi)
збитки (шкоду), заподiянi винною стороною трудового догово=
ру або контракту (працiвником чи роботодавцем) потерпiлiй
сторонi.

Матерiальна вiдповiдальнiсть за розмiрам вiдшкодування
буває:

1) обмежена;
2) повна;
3) пiдвищена (кратна).
Першi два види деталiзованi в Кодексi законiв про працю

України, а третiй — передбачений спецiальним законодавством
України, про що йтиметься далi.

Обмежена матерiальна вiдповiдальнiсть — обов’язок пра&
цiвника покрити заподiяну пiдприємству шкоду у розмiрi прямої
дiйсної шкоди, але не бiльше свого середньомiсячного заробiтку.
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Вiдповiдно до законодавства обмежену матерiальну вiдпо&
вiдальнiсть несуть:

1) працiвники — за зiпсуття або знищення через недбалiсть
матерiалiв, напiвфабрикатiв, виробiв (продукцiї), у тому числi
при їх виготовленнi, у розмiрi заподiяної з їх вини шкоди, але не
бiльше свого середнього мiсячного заробiтку. У такому самому
розмiрi працiвники несуть матерiальну вiдповiдальнiсть за зiпсут&
тя або знищення через недбалiсть iнструментiв, вимiрювальних
приладiв, спецiального одягу та iнших предметiв, виданих пiд&
приємством, установою, органiзацiєю працiвниковi в користу&
вання;

2) керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй та їхнi за&
ступники, а також керiвники структурних пiдроздiлiв на пiдпри&
ємствах, в установах, органiзацiях та їхнi заступники — у розмiрi
заподiяної з їх вини шкоди, але не бiльше свого середньомiсяч&
ного заробiтку, якщо шкоду пiдприємству, установi, органiзацiї
заподiяно зайвими грошовими виплатами, неправильними по&
становкою на облiк i зберiганням матерiальних чи грошових
цiнностей, невжиттям необхiдних заходiв щодо запобiгання про&
стоям, випуску недоброякiсної продукцiї, розкраданню, знищен&
ню i зiпсуттю матерiальних чи грошових цiнностей.

Повна матерiальна вiдповiдальнiсть полягає в обов’язку
працiвника покрити заподiяну шкоду в межах повного розмiру
вартостi матерiальних цiнностей.

Вiдповiдно до ст. 134 КЗпП України працiвники несуть ма&
терiальну вiдповiдальнiсть у повному розмiрi шкоди, заподiяної
з їх вини пiдприємству, установi, органiзацiї, у таких випадках,
коли:

1) мiж працiвником i пiдприємством, установою, органiзацi=
єю вiдповiдно до ст. 1351 КЗпП укладено письмовий договiр про
взяття на себе працiвником повної матерiальної вiдповiдальнос=
тi за незабезпечення цiлостi майна та iнших цiнностей, переда&
них йому для зберiгання або для iнших цiлей. Особливiстю є те,
що при прийняттi на роботу працiвник укладає два договори:
трудовий та про повну матерiальну вiдповiдальнiсть, в якому
деталiзуються права i обов’язки сторiн щодо збереження мате&
рiальних цiнностей. Однiєю з умов вiдповiдальностi є те, що ма&
терiальнi цiнностi повиннi бути переданi працiвнику. Письмо&
вий договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть вiдповiдно
до ст. 1351 КЗпП України може бути укладено лише з працiвни&
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ками, що досягли вiсiмнадцятирiчного вiку та займають посади
або виконують роботи, безпосередньо пов’язанi зi зберiганням,
обробкою, продажем (вiдпуском), перевезенням або застосуван&
ням у процесi виробництва переданих їм цiнностей. Перелiк та&
ких посад i робiт, а також типовий договiр про повну iндивiду&
альну матерiальну вiдповiдальнiсть затверджується в порядку,
який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Нинi в Українi дiють «Перелiк посад i робiт, що замiщують&
ся або виконуються працiвниками, з якими пiдприємством, уста&
новою, органiзацiєю можуть укладатися письмовi договори про
повну матерiальну вiдповiдальнiсть за незабезпечення зберiган&
ня цiнностей, переданих їм для збереження, обробки, продажу
(вiдпуску), перевезення або застосування в процесi виробниц&
тва», затверджений ще постановою Державного комiтету Ради
Мiнiстрiв СРСР з працi та соцiальних питань i Секретарiату
ВЦРПС вiд 28 грудня 1977 р. № 447/24 (наприклад: завiдувач
магазином, касир, старша медсестра та iн.). Цей перелiк є вичерп&
ним i не пiдлягає розширенню сторонами. Договори про повну
матерiальну вiдповiдальнiсть повиннi вiдповiдати типовому до&
говору про повну матерiальну вiдповiдальнiсть. Таким чином,
умовами повної матерiальної вiдповiдальностi згiдно з п. 1 ст. 134
КЗпП є: повнолiття працiвника, укладення письмового догово&
ру про повну матерiальну вiдповiдальнiсть (в бiльшостi випад&
кiв) та передання працiвнику матерiальних цiнностей, наявнiсть
виконуваної роботи у законодавчо визначеному перелiку, зай&
няття посади, пов’язаної з виконанням роботи щодо безпосе&
реднього зберiгання, обробки, продажу (вiдпуску), перевезення
або застосування у процесi виробництва переданих працiвнику
цiнностей. При вiдсутностi однiєї iз зазначених умов настання
повної матерiальної вiдповiдальностi не буде. Наприклад, дого&
вори про повну матерiальну вiдповiдальнiсть, укладенi з особами,
якi не досягли вiсiмнадцяти рокiв, або не включенi до перелiку
категорiй працiвникiв, з якими можна укладати такi договори,
вiдповiдно до ст. 9 КЗпП України є недiйсними i не створюють
юридичних обов’язкiв з вiдшкодування шкоди зi сторони пра&
цiвника. Якщо працiвник виконує функцiональнi обов’язки що&
до обслуговування матерiальних цiнностей, то вiн зобов’язаний
укласти письмовий договiр про повну матерiальну вiдповiдаль&
нiсть. При вiдмовi працiвника вiд укладення такого договору та
вiд iншої роботи (запропонованої йому роботодавцем), вiн пiд&
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лягає звiльненню за п. 1 ст. 40 КЗпП. Матерiально вiдповiдаль&
ний працiвник не нестиме матерiальної вiдповiдальностi за п. 1
ст. 134 КЗпП, якщо шкода нанесена не з його вини;

2) майно та iншi цiнностi були одержанi працiвником пiд
звiт за разовою довiренiстю або за iншими разовими документа=
ми. Для притягнення працiвника до повної матерiальної вiдпо&
вiдальностi у даному випадку необхiдно, щоб майно або iншi
цiнностi були отриманi пiд звiт. Крiм цiєї умови, необхiдно, щоб
отримання майна та iнших цiнностей ним мало мiсце за разови&
ми документами (довiренiстю, накладною тощо), а не було од&
ним iз постiйних його обов’язкiв, якi виконує працiвник згiдно
iз змiстом трудового договору, вiдсутнiсть у документах вiдмi&
ток про передачу матерiальних цiнностей (з одночасною вiдсут&
нiстю товару). Однак, працiвник не обов’язково повинен вiдзвiту&
вати перед роботодавцем про отриманi цiнностi та їх передачу
шляхом надання документiв про вiдправлення вантажу, здаван&
ня отриманих цiнностей на склад чи матерiально вiдповiдаль&
ним особам тощо. Разова довiренiсть, накладна чи iнший доку&
мент можуть бути виданi працiвнику лише при його згодi i не
можуть ставитись йому в обов’язок. Одночасно перед видачею
необхiдних документiв, роботодавець повинен провести iнструк&
таж з працiвником, ознайомивши його з порядком приймання,
перевезення та зберiгання матерiальних цiнностей та створити
для цього умови. Довiренiсть заборонено видавати працiвникам,
якi: позбавленi за вироком суду права займати матерiально вiд&
повiдальнi посади, мають судимiсть (яка не знята та не погаше&
на) за корисливi злочини (крадiжка, хабарництво тощо) та iн.
Працiвник, який заподiяв шкоду за п. 2 ст. 134 КЗпП, несе повну
матерiальну вiдповiдальнiсть незалежно вiд форми його вини;

3) шкоду завдано дiями працiвника, що мають ознаки дiянь,
переслiдуваних у кримiнальному порядку. Пiдставою матерiаль&
ної вiдповiдальностi за п. 3 ст. 134 КЗпП є вчинення дiянь, що
мають злочинний характер (наприклад, квалiфiкацiя за вiдпо&
вiдними статтями Кримiнального кодексу України вiд 5 квiтня
2001 р. як крадiжка (ст. 185 ККУ), службова недбалiсть (ст. 367
ККУ), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364
ККУ) та iн.). Тобто в настаннi вiдповiдальностi обов’язковим є
не факт притягнення працiвника до кримiнальної вiдповiдаль&
ностi (ч. 1 п. 8 ст. 40 КЗпП), а факт наявностi складу злочину в
його дiях. При вiдшкодуваннi шкоди у випадку про притягнення
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працiвника до матерiальної вiдповiдальностi в повному розмiрi
шкоди, завданої його дiями, якi мають ознаки дiянь, якi переслi&
дуються у кримiнальному порядку, до позовної заяви повиннi
додаватись докази, якi пiдтверджують, що вчинення працiвни&
ками таких дiянь встановлено у порядку кримiнального судочин&
ства1. Проте працiвник не звiльняється вiд повної матерiальної
вiдповiдальностi у випадку умовного осудження чи з вiдстроч&
кою виконання, звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi
внаслiдок закiнчення строку давностi, амнiстiї, притягнення до
адмiнiстративної вiдповiдальностi, передачi матерiалiв в комi&
сiю у справах неповнолiтнiх та iн. У випадку винесення виправ&
ного вироку за вiдсутнiстю складу злочину, а також якщо спра&
ву закрито за цiєю ж пiдставою на стадiї попереднього слiдства,
на працiвника не можна покласти матерiальну вiдповiдальнiсть
згiдно з п. 3 ст. 134 КЗпП України. Але i в даному випадку робо&
тодавець може притягнути працiвника до вiдшкодування шко&
ди з iнших передбачених законом пiдстав у межах повного роз&
мiру або середньомiсячної заробiтної плати;

4) шкоду завдано працiвником, який був у нетверезому станi.
Поява працiвника на роботi в нетверезому станi вже є грубим
порушенням трудової дисциплiни i є пiдставою для звiльнення
працiвника (п. 7 ст. 40 КЗпП) або вiдсторонення його вiд робо&
ти (ст. 46 КЗпП). Тому нанесення працiвником у такому станi
матерiальної шкоди розцiнюється як обтяжуюча обставина i по&
вна матерiальна вiдповiдальнiсть настає незалежно вiд того, на&
несена вона умисно чи з необережностi. В процедурi про вiд&
шкодування шкоди, заподiяної працiвником, який перебував у
нетверезому станi, обов’язково необхiдно подати докази, що пiд&
тверджують такий стан працiвника. Це можуть бути: медичний
висновок, показання свiдкiв, акти та iншi документи. Вiдповiд&
но до п. 10 постанови вiд 29 грудня 1992 р. № 14 Пленуму Вер&
ховного Суду України, зменшення розмiру вiдшкодування за
шкоду, заподiяну працiвником, який був у нетверезому станi, не
допускається. Працiвник, який завдав шкоду в нетверезому ста&
нi, пiдлягає повнiй матерiальнiй вiдповiдальностi за пряму дiйс&
ну шкоду (в тому числi зiпсуття з необережностi сировини та
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матерiалiв при виготовленнi продукцiї чи iншого майна). Якщо з
вини працiвника, який перебував у нетверезому станi роботода&
вець своєчасно не виконав господарськi зобов’язання та у зв’яз&
ку з цим зазнав збиткiв, працiвник зобов’язаний вiдшкодувати
заподiяну шкоду у повному обсязi за правилами Цивiльного ко&
дексу України1;

5) шкоду завдано недостачею, умисним знищенням або умис=
ним зiпсуттям матерiалiв, напiвфабрикатiв, виробiв (продукцiї),
в тому числi при їх виготовленнi, а також iнструментiв, вимi=
рювальних приладiв, спецiального одягу та iнших предметiв, вида=
них пiдприємством, установою, органiзацiєю працiвниковi у ко=
ристування. У самому п. 5 ст. 134 КЗпП зазначено кiлька пiдстав
повної матерiальної вiдповiдальностi. При притягненнi працiв&
ника до повної матерiальної вiдповiдальностi за цiєю пiдставою
слiд мати на увазi, що матерiальна вiдповiдальнiсть за недоста&
чу матерiалiв, напiвфабрикатiв, виробiв (продукцiї), в тому чис&
лi при їх виготовленнi, а також iнструментiв, вимiрювальних
приладiв, спецодягу та iнших предметiв, наданих працiвниковi
у користування, застосовується до нього незалежно вiд форми
вини працiвника (тобто незалежно вiд умислу чи необережнос&
тi). На вiдмiну вiд цього при недостачi зазначених цiнностей, за
їх зiпсуття або знищення працiвник несе повну матерiальну вiд&
повiдальнiсть лише тодi, коли шкода заподiяна умисно. Якщо ж
зiпсуття чи знищення зазначених цiнностей сталося з необере&
жностi працiвника, то вiн несе матерiальну вiдповiдальнiсть за
п. 1 ст. 132 КЗпП України у розмiрi середньомiсячної заробiтної
плати. Тобто основним критерiєм розмежування розмiру вiд&
шкодування є форма вини: умисел — повна матерiальна вiдпо&
вiдальнiсть, необережнiсть (недбалiсть) — обмежена матерiаль&
на вiдповiдальнiсть;

6) вiдповiдно до законодавства на працiвника покладено по=
вну матерiальну вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну пiдприєм=
ству, установi, органiзацiї при виконаннi трудових обов’язкiв.
Пiдстави для настання повної матерiальної вiдповiдальностi
визначає спецiальне законодавство (закони та пiдзаконнi нор&
мативно&правовi акти). Необхiднiсть додаткового запроваджен&

366 Модуль 6. Роздiл ХV

1 Трудове право України: Академiчний курс: Пiдруч. для студ. юрид.
спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак та iн.; За
ред. П. Д. Пилипенка. — К.: «Видавничий Дiм «Iн Юре», 2006. — С. 382.



ня випадкiв повної матерiальної вiдповiдальностi зумовлена особ&
ливiстю виконуваної роботи та умов працi, а також пiдвищеною
зацiкавленiстю держави у збереженнi того чи iншого майна та
пiдвищеннi вiдповiдальностi працiвника за його збереження1.
За чинним законодавством (як правило, колишнього СРСР) та&
ка вiдповiдальнiсть може бути покладена, зокрема, за втрату чи
затримку доставки поштових i телеграфних вiдправлень, недо&
ставку перiодичних видань, за шкоду, заподiяну викраденням,
загибеллю або недостачею великої рогатої худоби, свиней, овець,
кiз i коней, належних сiльськогосподарським пiдприємствам; пе&
ревитратою пального, допущеною працiвниками автомобiльно&
го транспорту; одержанням службовою особою премiй внаслi&
док подання з її вини неправдивих даних про виконання робiт;
за шкоду, заподiяну касиром незабезпеченням цiлостi матерi&
альних цiнностей та iн.2;

7) шкоди завдано не при виконаннi трудових обов’язкiв. За&
значена пiдстава передбачає повну матерiальну вiдповiдальнiсть
особи, яка перебуває з пiдприємством у трудових правовiдно&
синах. Заподiяння шкоди не при виконаннi трудових обов’язкiв
може бути як у робочий, так i в неробочий час (тобто до початку
роботи, пiд час перерв, пiсля закiнчення роботи). Така вiдповi&
дальнiсть застосовується, якщо працiвник без дозволу робото&
давця для власних потреб використовує майно пiдприємства в
особистих цiлях, обладнання пiдприємства (устаткування, при&
лади, iншi технiчнi засоби) для виготовлення будь&яких пред&
метiв чи транспортних засобiв. Тобто мова йде про поняття «не
при виконаннi трудових обов’язкiв» — самовiльне виконання
роботи працiвником в особистих цiлях та всупереч iнтересам
роботодавця3. Поряд з цим Пленум Верховного Суду роз’яснив,
що, визначаючи розмiр шкоди, заподiяної працiвниками, само&
вiльним використанням з особистою метою технiчних засобiв
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(автомобiлiв, тракторiв, автокранiв тощо), належних пiдприєм&
ствам, установам, органiзацiям, потрiбно виходити з того, що
така шкода, заподiяна при виконаннi трудових (службових) обо&
в’язкiв, пiдлягає вiдшкодуванню iз застосуванням норм цивiль&
ного законодавства (статтi 203, 453 ЦК України). У таких випад&
ках шкода має вiдшкодовуватися у повному розмiрi, включаючи
i неотриманi пiдприємствами доходи вiд використання вказа&
них технiчних засобiв (п. 8 т. постанови Пленуму ВСУ № 14 вiд
29 грудня 1992 р.). Виходячи iз змiсту ст. 130 КЗпП зазначена
постанова суперечить чинному законодавству, обмежуючи об&
сяг прав працiвникiв, встановлених законодавством, i погiршує
їх становище у частинi загальних положень матерiальної вiдпо&
вiдальностi у трудовому правi щодо вiдшкодування тiльки пря&
мої дiйсної шкоди1.

8) службова особа, винна у незаконному звiльненнi або пере=
веденнi працiвника на iншу роботу. Вiдповiдно до ст. 237 КЗпП
України суд покладає на службову особу, винну в незаконному
звiльненнi або переведеннi працiвника на iншу роботу, обов’я&
зок покрити шкоду, заподiяну пiдприємству, установi, органiза&
цiї в зв’язку з оплатою працiвниковi часу вимушеного прогулу
або виконання нижчеоплачуваної роботи. Такий обов’язок по&
кладається, якщо звiльнення чи переведення здiйснено з пору&
шенням закону або якщо власник або уповноважений ним ор&
ган затримав виконання рiшення суду про поновлення на роботi
незаконно звiльненого працiвника. Особливiстю вiдповiдальнос&
тi за даною пiдставою є те, що несе повну матерiальну вiдповi&
дальнiсть лише та службова особа, за наказом якої було здiйсне&
но незаконне звiльнення чи переведення працiвника. Вiдповi&
дальнiсть настає незалежно вiд форми вини. Розмiр матерiальної
вiдповiдальностi в бiльшостi випадкiв полягає у вiдшкодуваннi
шкоди за вимушений прогул, за загальним правилом, до одного
року, а в окремих випадках — за весь час прогулу виходячи iз
середньомiсячного заробiтку працiвника;

9) керiвник пiдприємства, установи, органiзацiї всiх форм влас=
ностi винний у несвоєчаснiй виплатi заробiтної плати понад
один мiсяць, що призвело до виплати компенсацiй за порушення
строкiв її виплати, i за умови, що Державний бюджет України
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та мiсцевi бюджети, юридичнi особи державної форми власнос=
тi не мають заборгованостi перед цим пiдприємством. Пункт 9
ст. 134 КЗпП внесено до чинного трудового законодавства як
один iз заходiв боротьби з фактами невиплат та затримання ви&
плат заробiтної плати. Виходячи iз змiсту вищезазначеної нор&
ми для настання повної матерiальної вiдповiдальностi за вказа&
ною пiдставою необхiдна наявнiсть таких факторiв: 1) затримка
виплати заробiтної плати понад один мiсяць; 2) вина керiвника
в такiй затримцi; 3) вiдсутнiсть заборгованостi перед пiдприєм&
ством Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв, юри&
дичних осiб державної форми власностi; 4) виплата компенса&
цiйних виплат працiвникам внаслiдок порушення строкiв випла&
ти заробiтної плати1. Фактично вiдсутнiсть однiєї iз зазначених
умов звiльняє керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї вiд
повної матерiальної вiдповiдальностi за цiєю пiдставою. Оплатi
пiдлягає пряма дiйсна шкода адекватна розмiру компенсацiї, яку
виплачують працiвникам в усiх випадках порушення встановле&
них термiнiв виплати заробiтної плати з вини власника. До су&
ми компенсацiй входять нарахована, але не виплачена заробiт&
на плата, та врахування iндексу iнфляцiї. Гарантом для виплати
зарплати є також норми Кримiнального кодексу України. Так, за
ч. 1 ст. 175 ККУ безпiдставна невиплата заробiтної плати бiль&
ше нiж за мiсяць передбачає штраф вiд 100 до 300 неоподатко&
вуваних мiнiмумiв доходiв громадян (НМДГ), або позбавлення
права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю
на строк до 5 рокiв, або виправнi роботи на строк до 2 рокiв, або
позбавлення волi на строк до 2 рокiв з позбавленням права обiй&
мати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до
3 рокiв i т. iн.

Пiдвищена (кратна) матерiальна вiдповiдальнiсть на&
ступає у випадках, коли межi матерiальної вiдповiдальностi пра&
цiвникiв за шкоду, завдану пiдприємству, установi, органiза&
цiї розкраданням, умисним зiпсуттям, недостачею або втратою
окремих видiв майна та iнших цiнностей, а також коли фактич&
ний розмiр шкоди перевищує її номiнальний розмiр та встанов&
люється чинним законодавством.
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Така вiдповiдальнiсть наступає, наприклад, вiдповiдно до За&
кону України «Про визначення розмiру збиткiв, завданих пiд&
приємству, установi, органiзацiї втратою дорогоцiнних металiв,
дорогоцiнного камiння та валютних цiнностей» вiд 6 червня
1995 р. за шкоду, заподiяну працiвниками, якi виконують опе&
рацiї, пов’язанi iз закупiвлею, продажем, обмiном, перевезенням,
доставкою, пересиланням, зберiганням, сортуванням, пакуван&
ням обробкою або використанням у процесi виробництва доро&
гоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, вiдходiв i брухту, що
їх мiстять, а також валютнi операцiї, i якi є винними у розкра&
даннi, знищеннi (псуваннi), недостачi або наднормативних їх
витратах, допущених внаслiдок недбалостi у роботi, порушення
спецiальних правил, iнструкцiї.

Вiдповiдальнiсть наступає у таких розмiрах:
— дорогоцiннi метали — золото, срiбло, платина та iншi ме&

тали (родiй, iридiй, осмiй, рутенiй, паладiй) — у подвiйному роз&
мiрi вартостi металiв за вiдпускними цiнами;

— дорогоцiнне камiння — природнi алмази, смарагди, рубi&
ни, сапфiри, олександрити, а також перли, бурштин — у подвiй&
ному розмiрi;

— ограноване дорогоцiнне камiння, ювелiрнi та побутовi ви&
роби з дорогоцiнних металiв i камiння — у потрiйному розмiрi;

— алмазнi iнструменти та порошки — у подвiйному розмiрi;
— iноземна валюта, платiжнi документи, цiннi папери — у по&

трiйному розмiрi за обмiнним курсом на день виявлення;
— музейнi експонати, що мiстять дорогоцiнне камiння та ме&

тали за оцiнкою експертiв (iсторично&художня цiннiсть) — у по&
двiйному та потрiйному розмiрах.

Застосовується цей вид вiдповiдальностi i в iнших випадках
щодо вартостi вузлiв, деталей, напiвфабрикатiв, що виробля&
ються для внутрiшньовиробничих потреб (коефiцiєнт&2), спир&
тових виробiв (коефiцiєнт — 2 i 3) (постанова КМУ вiд 22 сiчня
1996 р. № 116 тощо).

За кiлькiстю участi суб’єктiв вiдшкодування шкоди розрiз&
няють iндивiдуальну i колективну матерiальну вiдповiдальнiсть.

Колективна (бригадна) матерiальна вiдповiдальнiсть.
При спiльному виконаннi працiвниками окремих видiв ро&

бiт, пов’язаних iз зберiганням, обробкою, продажем (вiдпуском),
перевезенням або застосуванням у процесi виробництва пере&
даних їм цiнностей, коли неможливо розмежувати матерiальну
вiдповiдальнiсть кожного працiвника i укласти з ним договiр
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про повну матерiальну вiдповiдальнiсть, може запроваджувати&
ся колективна (бригадна) матерiальна вiдповiдальнiсть.

Колективна (бригадна) матерiальна вiдповiдальнiсть у
трудовому правi — це часткова вiдповiдальнiсть, за якої кожна
особа, що завдала шкоду, вiдшкодовує збитки лише у певнiй част=
цi. Колективна (бригадна) матерiальна вiдповiдальнiсть уста&
новлюється власником або уповноваженим ним органом за по&
годженням з профспiлковим органом пiдприємства, установи,
органiзацiї. Письмовий договiр про колективну (бригадну) ма&
терiальну вiдповiдальнiсть укладається мiж пiдприємством, уста&
новою, органiзацiєю i всiма членами колективу (бригади) за зго&
дою кожного. Перелiк робiт, при виконаннi яких може запрова&
джуватися колективна (бригадна) матерiальна вiдповiдальнiсть,
умови її застосування, а також типовий договiр про колективну
(бригадну) матерiальну вiдповiдальнiсть, розробляються за учас&
тю профспiлкових об’єднань України i затверджуються Мiнi&
стерством працi та соцiальної полiтики України (наказ Мiнi&
стерства працi України вiд 12 травня 1996 р. № 43).

Колектив працює з матерiальними цiнностями на пiдставi
взаємної довiри, тому склад бригади узгоджується з усiма її чле&
нами i не може бути примусовим.

Бригада має право вiдводити окремi кандидатури працiвни&
кiв, у тому числi включених до її складу.

Частка вiдповiдальностi кожного члена колективу (брига&
ди) визначається залежно вiд термiну роботи у складi бригади i
пропорцiйно розмiру заробiтної плати працiвника за перiод вiд
останньої iнвентаризацiї до дня встановлення факту нанесення
шкоди. Колектив звiльняється вiд вiдповiдальностi, якщо дове&
дена вина когось iз членiв бригади чи встановлено факт крадiж&
ки (нанесення шкоди) матерiальних цiнностей iншими особами,
якi не входять до складу колективу (бригади).

§ 3. Визначення розмiру шкоди,
заподiяної працiвником пiдприємству,
та порядок її покриття
У процедурi вiдшкодування шкоди значне мiсце нале&

жить визначенню розмiру шкоди.
Визначення розмiру шкоди — це процедура встановлення

вартостi завданих збиткiв з урахуванням об’єктивних i суб’єк=
тивних обставин їх нанесення.
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Розмiр заподiяної пiдприємству, установi, органiзацiї шко&
ди визначається за фактичними втратами, на пiдставi даних бух&
галтерського облiку виходячи з балансової вартостi (собiвар&
тостi) матерiальних цiнностей за вирахуванням зносу згiдно з
установленими нормами.

У разi розкрадання, недостачi, умисного знищення або уми&
сного псування матерiальних цiнностей розмiр шкоди визнача&
ється за цiнами, що дiють у данiй мiсцевостi на день вiдшкоду&
вання шкоди. На пiдприємствах громадського харчування (на
виробництвi та в буфетах) i в комiсiйнiй торгiвлi розмiр шкоди,
заподiяної розкраданням або недостачею продукцiї i товарiв, ви&
значається за цiнами, встановленими для продажу (реалiзацiї)
цiєї продукцiї i товарiв. Законодавством може бути встановле&
но окремий порядок визначення розмiру шкоди, що пiдлягає
покриттю, в тому числi у кратному обчисленнi, заподiяної пiд&
приємству, установi, органiзацiї розкраданням, умисним зiпсут&
тям, недостачею або втратою окремих видiв майна та iнших цiн&
ностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмiр шкоди
перевищує її номiнальний розмiр. Розмiр шкоди, що пiдлягає
покриттю, заподiяної з вини кiлькох працiвникiв, визначається
для кожного з них з урахуванням ступеня вини, виду i межi ма&
терiальної вiдповiдальностi.

Покриття шкоди працiвниками у розмiрi, що не перевищує
середнього мiсячного заробiтку, провадиться за розпорядженням
власника або уповноваженого ним органу, керiвниками пiдпри&
ємств, установ, органiзацiй та їхнiми заступниками — за розпо&
рядженням вищестоящого в порядку пiдлеглостi органу шляхом
вiдрахування iз заробiтної плати працiвника. Розпорядження
власника або уповноваженого ним органу або вищестоящого в
порядку пiдлеглостi органу має бути зроблено не пiзнiше двох
тижнiв з дня виявлення заподiяної працiвником шкоди i звер&
нено до виконання не ранiше семи днiв з дня повiдомлення про
це працiвниковi. Якщо працiвник не згоден з вiдрахуванням або
його розмiром, трудовий спiр за його заявою розглядається в
порядку, передбаченому законодавством. У рештi випадкiв по&
криття шкоди провадиться за поданням власником або упов&
новаженим ним органом позову до районного (мiського) суду
протягом одного року. Стягнення з керiвникiв пiдприємств, уста&
нов, органiзацiй та їхнiх заступникiв матерiальної шкоди в су&
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довому порядку провадиться за позовом вищестоящого в по&
рядку пiдлеглостi органу або за заявою прокурора.

Суд при визначеннi розмiру шкоди, що пiдлягає покриттю,
крiм прямої дiйсної шкоди враховує ступiнь вини працiвника
i ту конкретну обстановку, за якої шкоду було заподiяно. Коли
шкода стала наслiдком не лише винної поведiнки працiвника, а
й вiдсутностi умов, що забезпечують збереження матерiальних
цiнностей, розмiр покриття повинен бути вiдповiдно зменшений.
Суд може зменшити розмiр покриття шкоди, заподiяної працiв&
ником, залежно вiд його майнового стану, за винятком випад&
кiв, коли шкода заподiяна злочинними дiями працiвника, вчи&
неними з корисливою метою.

Для покладення на працiвника матерiальної вiдповiдальнос&
тi за шкоду власник або уповноважений ним орган повинен до&
вести наявнiсть умов, передбачених статтями 130, 131 КЗпП.

§ 4. Матерiальна вiдповiдальнiсть роботодавцiв
за шкоду, заподiяну працiвникам у зв’язку
з виконанням ними трудових обов’язкiв
Роботодавець несе матерiальну вiдповiдальнiсть перед

працiвниками, заподiяну у зв’язку з виконанням ними трудових
обов’язкiв у випадках, передбачених законодавством, та за умо&
вами трудового договору чи контракту. Це один iз основних за&
собiв захисту прав працiвникiв.

Матерiальна вiдповiдальнiсть роботодавця наступає:
— при порушеннi права працiвника на працю (при незакон&

них переведеннях, звiльненнi, вiдстороненнi вiд роботи тощо);
— при порушеннi обов’язкiв власника чи уповноваженого

ним органу щодо видачi документiв про працю та заробiтну пла&
ту (неправильне заповнення, оформлення чи затримка видачi
трудової книжки, заробiтної плати тощо);

— при незабезпеченнi збереження особистих речей працiв&
ника пiд час роботи (крадiжка, пошкодження, знищення);

— за незабезпечення роботодавцем безпечних умов працi,
що спричинило пошкодження здоров’я чи смертi працiвника —
лише в окремих випадках.

Вiдповiдно до ст. 173 КЗпП шкода здоров’ю заподiяна калiц&
твом чи iншим ушкодженням i життю працiвникiв при вико&
наннi ними обов’язкiв, обумовлених трудовим договором, вiд&
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шкодовується у встановленому законодавством порядку. Це один
iз основних засобiв захисту громадян. Проте на сьогоднi однiєю
з ключових гарантiй, встановлених у Законi України «Про охо&
рону працi», є запровадження соцiального страхування вiд не&
щасних випадкiв i професiйних захворювань. Двадцять третього
вересня 1999 р. в Українi прийнято Закон «Про загальнообов’яз&
кове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на
виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили
втрату працездатностi працiвника». Цей Закон визначив систе&
му, принципи та види соцiального страхування вiд нещасного
випадку на виробництвi та професiйного захворювання, поря&
док вiдшкодування шкоди, заподiяної застрахованому ушко&
дженням його здоров’я, а також визначив обов’язки Фонду со&
цiального страхування вiд нещасних випадкiв щодо сплати стра&
хових виплат у разi настання страхових випадкiв. Сюди вхо&
дить також забезпечення потерпiлого обслуговуванням вузько&
профiльними лiкарями та лiкарями загальної практики; догляд
медичними сестрами вдома, у лiкарнi, лiкувально&профiлактич&
них закладах; забезпечення за певних умов (проживання в гур&
тожитках) необхiдним житлом та iн. Вiдповiдно до зазначеного
закону роботодавець звiльняється вiд вiдшкодування працiвни&
ку шкоди за цiєю пiдставою, проте вiн зобов’язаний сплачувати
страховi внески.

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 807
вiд 11 липня 2001 р. «Про визнання такими, що втратили чин&
нiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України» втратила чин&
нiсть постанова Кабiнету Мiнiстрiв України № 472 вiд 23 черв&
ня 1993 р. «Про затвердження Правил вiдшкодування власни&
ком пiдприємства, установи i органiзацiї або уповноваженим
ним органом шкоди, заподiяної працiвниковi ушкодженням здо&
ров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язкiв», тому
шкода, заподiяна життю, здоров’ю i працездатностi працiвника
внаслiдок трудового калiцтва чи професiйного захворювання, з
1 квiтня 2001 р. фактично повинна вiдшкодовуватися Фондом
соцiального страхування вiд нещасних випадкiв шляхом прове&
дення страхових виплат. Вiдшкодування шкоди особам, якi отри&
мали калiцтво на виробництвi до 1 квiтня 2001 року, здiйснюва&
лось Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв з
часу передачi пiдприємствами Фонду вiдповiдних документiв,
якi пiдтверджували право працiвникiв на страховi виплати та
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соцiальнi послуги, або коли таке право було встановлено в су&
довому порядку. Доти, доки документи не були переданi Фон&
ду, потерпiлi отримували належнi виплати та соцiальнi послуги
вiд роботодавця (вiдповiдно до п. 2 ст. 7 Закону України «Про
страховi тарифи на загальнообов’язкове державне соцiальне стра&
хування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного
захворювання, якi спричинили втрату працездатностi» вiд 22 лю&
того 2001 p.).

Вiдшкодування шкоди працiвниковi складається з виплати:
— втраченого ним заробiтку (залежно вiд ступеня втрати

професiйної працездатностi, який визначає МСЕК);
— одноразової допомоги, зазначеної в колективному договорi;
— компенсацiї на медичну та соцiальну допомогу (додатко&

ве харчування, лiки, протезування, санаторно&курортне лiкуван&
ня, спецiальний догляд та iн.).

Доказом вини власника визначались:
— акт про нещасний випадок або професiйне захворювання;
— висновок службових осiб (органiв), якi здiйснюють конт&

роль i нагляд за охороною працi та дотриманням законодавства
про працю;

— медичний висновок про професiйне захворювання;
— вирок або рiшення суду, постанова прокурора, висновок

органiв дiзнання або попереднього слiдства;
— рiшення про притягнення винних осiб до дисциплiнарної

або адмiнiстративної вiдповiдальностi;
— показання свiдкiв;
— iншi докази. Цi факти можуть бути пiдставою для притяг&

нення роботодавця до рiзних видiв юридичної вiдповiдальностi,
якi передбаченi iншими галузями права.

При лiквiдацiї пiдприємств, установ, органiзацiй заборгова&
нiсть щодо вiдшкодування шкоди, заподiяної працiвникам ушко&
дженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових обо&
в’язкiв також виплачується Фондом соцiального страхування
вiд нещасних випадкiв.

У разi калiцтва чи загибелi працiвника роботодавець, пра&
цiвником якого є (був) потерпiлий, компенсує витрати, пов’я&
занi з дiяльнiстю спецiальної комiсiї та залучених до її роботи
спецiалiстiв. Вiдшкодування витрат на вiдрядження працiвни&
кiв, якi є членами спецiальної комiсiї або залученi до її роботи,
роботодавець здiйснює в розмiрах, передбачених нормами вiд&
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шкодування витрат на вiдрядження за рахунок валових витрат,
шляхом переказу вiдповiдної суми на реєстрацiйнi рахунки, вiд&
критi в органах Державного казначейства бюджетним устано&
вам, та поточнi рахунки, вiдкритi у банкiвських установах на те&
риторiї України суб’єктами господарювання.

Питання
для самоконтролю

1. Назвiть умови та пiдстави матерiальної вiдповiдальностi у
трудовому правi.

2. Чим матерiальна вiдповiдальность у трудовому правi вiдрiз&
няється вiд майнової вiдповiдальностi у цивiльному правi?

3. В яких випадках у трудовому правi наступає повна матерiа&
льна вiдповiдальнiсть працiвника?

4. З якою категорiєю осiб укладається договiр про повну ма&
терiальну вiдповiдальнiсть?

5. Назвiть правову основу регулювання колективної (бригад&
ної) матерiальної вiдповiдальностi.

6. В яких випадках застосовується пiдвищена матерiальна вiд&
повiдальнiсть?

7. Назвiть механiзм проведення вiдшкодування завданих збиткiв.
8. Якi обставини можуть бути врахованi при визначеннi роз&

мiру вiдшкодування?
9. На кого покладається обов’язок доказування наявностi умов

для покладення матерiальної вiдповiдальностi на працiвника?
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ÒÅÑÒÎÂI ÇÀÂÄÀÍÍß
çà ìîäóëåì 6

Трудова дисциплiна

1. Визначення поняття трудової дисциплiни охоплює:
а) сукупнiсть правових норм;
б) регулювання внутрiшнього трудового розпорядку;
в) установлення трудових прав i обов’язкiв сторiн трудового

договору;
г) заходи заохочення за успiхи в роботi;
д) заходи вiдповiдальностi за невиконання трудових обов’язкiв;
е) заходи громадського впливу.

2. Трудова дисциплiна передбачає дисциплiну:
а) робочого часу;
б) технологiчну;
в) виробничу;
г) трудового колективу;
д) працiвника.

3. Правовi методи забезпечення трудової дисциплiни — це:
а) переконання та виховання;
б) заохочення та заходи примусу;
в) виховання та система стягнень;
г) переконання, виховання, заохочення та примус.

4. Спецiальна дисциплiнарна вiдповiдальнiсть визначається:
а) статутами про дисциплiну;
б) нормами окремих законiв;
в) положеннями про дисциплiну;
г) правилами внутрiшнього трудового розпорядку.

5. Внутрiшнiй трудовий розпорядок — це:
а) певний режим працi, що забезпечує органiзовану дiяльнiсть

працiвникiв, виконання встановленої мiри працi;
б) режим контролю та нагляду за працiвниками;
в) локальний нормативний акт.

6. До трудової книжки працiвника вносяться вiдомостi:
а) про оголошення подяки;
б) про нагородження вiдзнаками України.
в) щодо просування по службi (роботi).
г) про дисциплiнарнi стягнення.
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7. Правовi норми з регулювання трудової дисциплiни мiстяться в:
а) Конституцiї України;
б) Кодексi законiв про працю України;
в) правилах внутрiшнього трудового розпорядку;
г) спецiальних законах, статутах, положеннях;
д) у всiх перелiчених випадках.

8. Основнi трудовi обов’язки працiвникiв:
а) додержання дисциплiни (трудової, технологiчної та iн.);
б) збереження майна пiдприємства;
в) виконання трудових завдань;
г) вiдвищення квалiфiкацiї та продуктивностi працi;
д) усi перелiченi випадки.

9. Основнi обов’язки роботодавця — це забезпечення:
а) фактичної зайнятостi працiвникiв;
б) належних умов працi;
в) оплати працi за виконану роботу;
г) участi працiвникiв в управлiннi пiдприємствам;
д) пiдвищення продуктивностi працi.

10. Мета заохочення охоплює:
а) вияв уваги до працiвника;
б) визнання заслуг працiвника;
в) реалiзацiю принципу справедливостi;
г) громадську пошану;
д) визначення статусу працiвника.

11. Правова роль заохочення полягає:
а) у застосуваннi його власником разом з профспiлковим орга&

ном або за погодженням з ним;
б) в оголошеннi його наказом (розпорядженням);
в) у занесеннi запису про нього до трудової книжки працiвника;
г) в обов’язковому оголошеннi про нього на загальних зборах.

12. Трудова дисциплiна забезпечується правовими заходами:
а) дисциплiнарного впливу;
б) громадського впливу;
в) впливу трудового колективу;
г) адмiнiстративного впливу;
д) усiма перелiченими заходами.

13. Умови застосування дисциплiнарної вiдповiдальностi:
а) дисциплiнарний проступок;
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б) протиправнiсть поведiнки працiвника;
в) причинний зв’язок;
г) вина працiвника;
д) наявнiсть матерiальної шкоди.

14. Риси дисциплiнарної вiдповiдальностi:
а) законнiсть i доцiльнiсть;
б) справедливiсть i невiдворотнiсть;
в) правовi гарантiї вiд безпiдставного застосування стягнень;
г) доцiльнiсть i громадська думка.

15. Правовi наслiдки дисциплiнарного звiльнення:
а) застосування, як правило, за погодженням з профспiлковим

органом;
б) занесення запису про нього до трудової книжки;
в) переривання безперервного трудового стажу;
г) втрата права на допомогу у зв’язку з тимчасовою непраце&

здатнiстю;

16. Пiдставами дисциплiнарного звiльнення працівника не є:
а) скоєння прогулу;
б) поява на роботi в нетверезому станi;
в) систематичне порушення трудової дисциплiни;
г) розкрадання державного чи громадського майна;
д) перебування пiд арештом.

17. До дисциплiнарних стягнень при загальнiй дисциплiнарнiй
вiдповiдальностi належать:
а) догана i сувора догана;
б) попередження i звiльнення;
в) догана i звiльнення;
г) переведення на iншу роботу.

18. Види дисциплiнарної вiдповiдальностi:
а) загальна i iндивiдуальна;
б) загальна i спецiальна;
в) спецiальна i за положеннями про дисциплiну;
г) спецiальна та iндивiдуальна.

19. Рiшення про застосування дисциплiнарного стягнення прий&
має:
а) власник або уповноважений ним орган;
б) власник за погодженням iз профспiлковим органом;
в) власник за згодою ради трудового колективу;
д) громадська органiзацiя.
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20. Загальна дисциплiнарна вiдповiдальнiсть застосовується:
а) за нормами Кодексу законiв про працю України;
б) за правилами внутрiшнього трудового розпорядку;
в) за статутами про дисциплiну;
г) за колективним договором;
д) за положеннями про дисциплiну.

21. Порядок застосування дисциплiнарного стягнення включає:
а) одержання письмового пояснення вiд порушника дисцип&

лiни;
б) дотримання строкiв, винесення покарання;
в) видання наказу власником про покарання;
г) ознайомлення працiвника з наказом пiд розписку;
д) занесення запису про стягнення до трудової книжки.

22. Спецiальна дисциплiнарна вiдповiдальнiсть не включає:
а) наявнiсть певної групи працiвникiв;
б) спецiальнi заходи стягнення;
в) своєрiдний порядок накладення стягнення та його оскар&

ження;
г) погодження покарання з трудовим колективом.

23. Дисциплiнарне стягнення застосовується в строки не пiзнiше:
а) одного мiсяця з дня виявлення проступку;
б) шести мiсяцiв з дня вчинення проступку;
в) двох тижнiв з дня виявлення проступку;
д) трьох мiсяцiв з дня виявлення проступку.

24. Спецiальна дисциплiнарна вiдповiдальнiсть не встановлю&
ється:
а) за спецiальними статутами про дисциплiну;
б) за окремими положеннями про дисциплiну;
в) за нормами окремих законiв;
г) за правилами внутрiшнього трудового розпорядку.

25. Закон допускає передачу питання про порушення трудової
дисциплiни на розгляд громадського органу в таких випадках:
а) пiсля того, як власник оголосив догану працiвниковi;
б) тiльки за погодженням iз профспiлковим органом;
в) замiсть накладення дисциплiнарного стягнення;
г) за рiшенням трудового колективу.

26. Тривалiсть дiї дисциплiнарного стягнення:
а) протягом року з дня накладення;
б) протягом строку, визначеного власником;
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в) протягом року з дня вчинення дисциплiнарного проступку;
г) визначається сторонами.

27. За появу на роботi у станi токсичного сп’янiння власник має
право оголосити працiвниковi:
а) догану й позбавити його премiї;
б) догану й передати питання на розгляд ради трудового колек&

тиву;
в) догану й перевести на iншу роботу строком до одного мiсяця;
г) догану й звiльнити з роботи;
д) догану або звiльнити з роботи.

Матерiальна вiдповiдальнiсть
сторiн трудових правовiдносин

1. Матерiальна вiдповiдальнiсть вiдрiзняється вiд iнших видiв
юридичної вiдповiдальностi:
а) суб’єктним складом;
б) розмiрами покриття шкоди;
в) порядком покриття заподiяної шкоди;
г) створенням належних умов для збереження майна;
д) обов’язком доводити вину працiвника в заподiяннi шкоди;
є) усiма прелiченими випадками.

2. Правове значення матерiальної вiдповiдальностi виража&
ється:
а) у поновленнi цiлiсностi майна;
б) у вихованнi у працiвникiв дбайливого ставлення до майна;
в) у виданнi наказу про стягнення шкоди;
г) зверненнi до суду за захистом.

3. Пряма шкода охоплює:
а) зниження цiнностi майна;
б) погiршення i знецiнення майна;
в) неотриманi доходи та прибутки;
г) виплаченi штрафи та компенсацiї.

4. Шкода не є протиправною й не пiдлягає вiдшкодуванню, як&
що вона заподiяна:
а) у разi крайньої необхiдностi;
б) внаслiдок вказiвки керiвника;
в) у випадку нормального виробничо&господарського ризику;
г) внаслiдок недотримання власником умови про виплату пре&

мiї працiвниковi.
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5. Умови матерiальної вiдповiдальностi:
а) вина працiвника;
б) протиправнiсть дiяння;
в) наявнiсть причинного зв’язку мiж дiями чи бездiяльнiстю

працiвника й заподiяною шкодою;
г) неналежне ставлення до майна пiдприємства;
д) заподiяння шкоди у станi алкогольного сп’янiння.

6. Якщо в мiсячний строк пiсля закiнчення розслiдування пра&
цiвника не притягнуто до матерiальної вiдповiдальностi, то:
а) такий працiвник не несе жодної вiдповiдальностi;
б) стягнути з нього заподiяну шкоду можна лише через суд

протягом року;
в) пропущений строк можна поновити за будь&яких обставин.

7. Обставини, що впливають на розмiр заподiяної шкоди:
а) неналежне забезпечення умов працi;
б) об’єктивнi умови, що ускладнюють збереження працiвником

майна;
в) матерiальне становище працiвника.

8. За заподiяну шкоду сторони трудового договору несуть вiд&
повiдальнiсть:
а) матерiальну i моральну;
б) матерiальну i адмiнiстративну;
в) матерiальну i майнову;
г) матерiальну i громадську;
д) моральну i майнову.

9. Види матерiальної вiдповiдальностi:
а) обмежена i повна;
б) обмежена i пiдвищена;
в) обмежена i кратна;
г) повна i кратна;
д) обмежена, повна i пiдвищена.

10. Способи покриття заподiяної шкоди:
а) добровiльний i примусовий;
б) добровiльний i адмiнiстративний;
в) примусовий i судовий.

11. Повна матерiальна вiдповiдальнiсть — це обов’язок працiв&
ника покрити заподiяну шкоду:
а) у повному розмiрi;
б) з урахуванням прямої дiйсної шкоди;
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в) у повному розмiрi в межах прямої дiйсної шкоди;
г) у повному розмiрi з урахуванням неотриманих доходiв.

12. Повна матерiальна вiдповiдальнiсть виникає:
а) коли укладено договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть;
б) коли шкоду заподiяно працiвником, який перебував у не&

тверезому станi;
в) коли шкоду заподiяно не пiд час виконання трудових обо&

в’язкiв;
г) коли посадова особа незаконно звiльнила працiвника;
д) коли майно було одержане пiд звiт за разовим дорученням;
е) у всiх зазначених випадках.

13. Письмовi договори про повну матерiальну вiдповiдальнiсть
укладаються:
а) з будь&яким працiвником;
б) лише з повнолiтнiм працiвником;
в) тiльки з працiвниками, якi обiймають посади, пов’язанi з пе&

ревезенням цiнностей.

14. Види повної матерiальної вiдповiдальностi:
а) колективна (бригадна) та iндивiдуальна;
б) тiльки колективна (бригадна);
в) колективна (бригадна) та обмежена.

15. Колективна (бригадна) матерiальна вiдповiдальнiсть вста&
новлюється:
а) самостiйно власником пiдприємства;
б) власником за погодженням iз профспiлковим органом;
в) у разi неможливостi розмежувати матерiальну вiдповiдаль&

нiсть кожного працiвника;
г) у разi обов’язкового укладення письмового договору про ко&

лективну матерiальну вiдповiдальнiсть з усiма членами ко&
лективу;

д) за наявностi перелiку робiт, де може запроваджуватися ко&
лективна (бригадна) матерiальна вiдповiдальнiсть.

16. Яку матерiальну вiдповiдальнiсть несе працiвник, коли з ним
не укладено договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть?:
а) це питання вирiшується за обопiльною згодою сторiн;
б) лише дисциплiнарну вiдповiдальнiсть;
в) обмежену.

17. Матерiальна вiдповiдальнiсть вiдрiзняється вiд майнової за
цивiльним правом:
а) суб’єктами, розмiрами та порядком стягнення заподiяної шкоди;
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б) суб’єктами, повнотою i порядком стягнення заподiяної шкоди;
в) тiльки порядком стягнення заподiяної шкоди;
г) видами, пiдставами, правами i обов’язками суб’єктiв.

18. Розмiри обмеженої матерiальної вiдповiдальностi:
а) не бiльше середньомiсячної заробiтної плати;
б) не бiльше п’ятимiсячної заробiтної плати;
в) не бiльше шкоди, заподiяної майну пiдприємства.

19. Керiвники несуть повну матерiальну вiдповiдальнiсть:
а) за незаконне звiльнення чи переведення працiвника;
б) за затримання виконання наказу керiвника вищого рiвня

про поновлення працiвника на роботi;
в) за затримання виконання чи невиконання рiшення суду про

поновлення працiвника на роботi;
г) за незаконне перемiщення працiвника на роботi.

20. До цiнностей, з приводу яких може виникати пiдвищена ма&
терiальна вiдповiдальнiсть, належать:
а) дорогоцiннi метали та дорогоцiнне камiння;
б) ювелiрнi побутовi та промисловi вироби й матерiали;
в) валютнi цiнностi;
г) тiльки платина, золото, алмази, корунд;
д) усi перелiченi випадки.

21. Пiдвищена матерiальна вiдповiдальнiсть виникає:
а) тiльки з урахуванням дисциплiнарної вiдповiдальностi;
б) з урахуванням адмiнiстративної чи кримiнальної вiдповiдаль&

ностi;
в) незалежно вiд будь&якої юридичної вiдповiдальностi.

22. До висновку про розслiдування обов’язково додаються:
а) письмовi пояснення особи (осiб), яка притягається до мате&

рiальної вiдповiдальностi;
б) акти ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та iншi матерiали роз&

слiдування;
в) довiдка про вартiсну оцiнку заподiяної шкоди;
г) проект розпорядження про затвердження факту розслiдування.

23. Наказ про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi:
а) обов’язково доводиться до працiвникiв пiд розпис;
б) вивiшується на видному мiсцi (дошцi оголошень тощо);
в) оголошується лише у трудовому колективi;
г) оголошується працiвниковi в уснiй формi.
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ÌÎÄÓËÜ 7

Ðîçäië ÕVI

ÎÕÎÐÎÍÀ ÏÐÀÖI

§ 1. Поняття охорони працi
та державна полiтика в цiй сферi
Вiдповiдно до ст. 3 Конституцiї України людина, її жит&

тя i здоров’я, честь i гiднiсть, недоторканнiсть i безпека визна&
ються в Українi найвищою соцiальною цiннiстю, а ст. 43 гаран&
тує, що кожен має право на належнi, безпечнi i здоровi умови
працi. Використання працi жiнок i неповнолiтнiх на небезпеч&
них для їхнього здоров’я роботах забороняється. Безпосередньо
реалiзується зазначена конституцiйна норма в iнститутi трудо&
вого права «Охорона працi». Забезпечувати безпечнi умови пра&
цi, необхiднi для виконання роботи, передбаченi законодавством
про працю, є одним iз основних обов’язкiв роботодавця.

У вузькому значеннi пiд охороною працi розумiється сукуп&
нiсть заходiв щодо створення безпосередньо у процесi роботи
нормальних i безпечних технiчних i санiтарно&гiгiєнiчних умов
для всiх працюючих. Саме це значення, а не широке (етимоло&
гiчне), найбiльш характерне при розглядi охорони працi як iн&
ституту трудового права.

Охорона працi — це система правових, соцiально=економiч=
них, органiзацiйно=технiчних i лiкувально=профiлактичних заходiв
i засобiв, спрямованих на збереження здоров’я i працездатностi
людини у процесi працi. Норми з охорони працi поширюються на
всiх працiвникiв, що перебувають в трудових правовiдносинах.

У поняття охорони працi входять i всi заходи, що спецiаль&
но призначенi для створення особливих полегшених умов пра&
цi для жiнок i неповнолiтнiх, а також працiвникiв зi зниженою
працездатнiстю. Крiм Закону України «Про охорону працi», пра&
вове регулювання охорони працi дiстало вiдображення в нор&
мах глав «Охорона працi», «Праця жiнок», «Праця молодi» Ко&



дексу законiв про працю України, колективних договорах та iн&
ших нормативно&правових актах.

З охороною працi пов’язанi також правовi норми, що нале&
жать до iнших галузей права України. Зокрема, це:

— норми цивiльного права, що встановлюють майнову вiдпо&
вiдальнiсть при ушкодженнi здоров’я або смертi громадянина;

— норми адмiнiстративного права, що визначають адмiнi&
стративну вiдповiдальнiсть i порядок притягнення до неї грома&
дян органами охорони працi;

— норми кримiнального права, що встановлюють вiдповiда&
льнiсть при вчиненнi злочинiв у галузi охорони працi та технiки
безпеки.

Цi норми виступають гарантом щодо створення безпечних i
здорових умов працi та забезпечення їх дотримання i виконан&
ня всiма суб’єктами правовiдносин. У них зосередженi санкцiї
щодо вiдповiдальностi за порушення норм з охорони працi.

Державна полiтика в галузi охорони працi ґрунтується
на принципах:

— прiоритету життя i здоров’я працiвникiв щодо результа&
тiв виробничої дiяльностi;

— повної вiдповiдальностi власника за створення безпечних
i нешкiдливих умов працi;

— комплексного розв’язання завдань охорони працi на основi
нацiональних програм з цих питань та з урахуванням iнших на&
прямiв економiчної та соцiальної полiтики, досягнень у галузi
науки i технiки й охорони навколишнього середовища, соцiаль&
ного захисту працiвникiв, повного вiдшкодування шкоди осо&
бам, якi потерпiли вiд нещасних випадкiв на виробництвi та за&
знали професiйних захворювань;

— встановлення єдиних нормативiв з охорони працi для всiх
пiдприємств, незалежно вiд форми власностi i видiв їх дiяльностi;

— використання економiчних методiв управлiння охороною
працi;

— проведення полiтики пiльгового оподаткування, що сприяє
створенню безпечних i нешкiдливих умов працi;

— участi держави у фiнансуваннi заходiв щодо охорони працi;
— здiйснення навчання населення, професiйної пiдготовки

i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв з питань охорони працi;
— забезпечення координацiї дiяльностi державних органiв,

установ, органiзацiй i громадських об’єднань, що вирiшують рiз&
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нi проблеми охорони здоров’я громадян, гiгiєни та безпеки пра&
цi, а також мiжнародного спiвробiтництва в галузi охорони пра&
цi, використання свiтового досвiду органiзацiї роботи щодо по&
лiпшення умов i пiдвищення безпеки працi.

Правове регулювання охорони працi охоплює розроблення
i прийняття загальних норм охорони працi, правил технiки без&
пеки i виробничої санiтарiї; проведення профiлактичних захо&
дiв, спрямованих на створення сприятливих умов працi, що за&
побiгають виробничому травматизму i професiйним захворю&
ванням, створення сприятливих умов працi i забезпечення її
охорони на дiючих пiдприємствах у процесi виконання працiв&
никами своїх трудових обов’язкiв; систематичне полiпшення i
оздоровлення умов працi безпосередньо з участю самих трудо&
вих колективiв; розробку додаткових заходiв щодо охорони пра&
цi окремих категорiй осiб — жiнок, неповнолiтнiх, осiб зi зниже&
ною працездатнiстю тощо.

Як система правових норм охорона працi формує iнститут
Особливої частини трудового права України. Основнi норми цьо&
го iнституту зосередженi в таких нормативних актах, як Кодекс
законiв про працю України, Закон України «Про охорону пра&
цi», Основи законодавства України про охорону здоров’я, спе&
цiальнi положення, правила, стандарти, iнструкцiї щодо охоро&
ни працi тощо.

За загальною класифiкацiєю система норм з охорони працi
подiляється:

1) залежно вiд умов працi — на норми нормального та спецi&
ального характеру;

2) за сферою поширення — це норми права, що охоплюють
всi пiдприємства, установи, органiзацiї на територiї України та
всi категорiї працiвникiв; конкретнi пiдприємства; визначене ко&
ло працiвникiв.

§ 2. Органiзацiя охорони працi
на виробництвi
Органiзацiя охорони працi — це планування та реалi=

зацiя власником (у тому числi через спецiально створенi служби
й органи з охорони працi) системи органiзацiйних, технiчних, са=
нiтарно=гiгiєнiчних та iнших заходiв, спрямованих на забезпечен=
ня здорових i безпечних умов працi з установленням вiдповiдного
нагляду та контролю.
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Заходи з охорони працi закрiплюються нормативними акта&
ми i деталiзуються в колективному договорi.

Власник зобов’язаний створити в кожному структурному пiд&
роздiлi i на робочому мiсцi умови працi з урахуванням рекомен&
дацiй нормативних актiв, а також забезпечити додержання прав
працiвникiв, гарантованих законодавством про працю.

З цiєю метою власник забезпечує функцiонування системи
управлiння охороною працi, для чого створює вiдповiднi служ&
би i призначає посадових осiб, якi забезпечують вирiшення кон&
кретних питань з охорони працi, затверджує iнструкцiї про їх&
нi обов’язки, права та вiдповiдальнiсть, впроваджує прогресив&
нi технологiї, досягнення науки й технiки, засоби механiзацiї та
автоматизацiї виробництва, позитивний досвiд з охорони працi,
забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випад&
кiв, професiйних захворювань, органiзовує проведення атеста&
цiї робочих мiсць на вiдповiднiсть їх нормативним актам з охо&
рони працi, здiйснює контроль за додержанням працiвниками
правил з технiки безпеки та виробничої санiтарiї.

Охороною працi на пiдприємствi керує власник або уповно&
важений ним орган через створену ним службу з охорони працi
(понад 50 працюючих на пiдприємствi). Працiвники служби ма=
ють право:

— видавати приписи щодо усунення недолiкiв;
— вимагати вiдсторонення осiб, якi не пройшли медичного

огляду, навчання, iнструктажу;
— зупиняти роботу виробництв, дiльниць, машин;
— надсилати керiвниковi подання про притягнення до вiд&

повiдальностi працiвникiв, якi порушують вимоги з охорони
працi.

Припис спецiалiста може скасувати керiвник. Лiквiдацiя
служби охорони працi можлива лише при лiквiдацiї пiдприєм&
ства.

Громадський контроль за охороною працi здiйснюють тру&
довi колективи через обраних ними уповноважених, профспiл&
ки — в особi своїх виборних органiв i представникiв.

За порушення законодавства та iнших нормативних актiв,
створення перешкод для дiяльностi посадових осiб державно&
го нагляду за охороною працi i представникiв профспiлок виннi
працiвники притягаються до дисциплiнарної, адмiнiстративної,
матерiальної або кримiнальної вiдповiдальностi.

Охорона працi 389



§ 3. Розслiдування та облiк
нещасних випадкiв на виробництвi
У разi травмування працiвникiв або професiйних захво&

рювань, або аварiй на виробництвi власник чи уповноважений
ним орган повинен провести розслiдування. Порядок проведен&
ня розслiдування регулюється положенням «Деякi питання роз&
слiдування та облiку нещасних випадкiв, професiйних захворю&
вань i аварiй на виробництвi», затвердженим постановою Кабi&
нету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2004 р. № 1112.

Дiя Положення поширюється на пiдприємства всiх форм
власностi, на громадян, у тому числi на iноземцiв та осiб без
громадянства, якi є власниками згаданих виробництв, i на кож&
ного, хто виконує на цих пiдприємствах роботу за трудовим до&
говором або контрактом, проходять практику чи залученi пра&
цювати тут з iнших пiдприємств.

Порядок розслiдування та ведення облiку нещасних випад&
кiв, професiйних захворювань i аварiй на виробництвi визначає
процедуру проведення розслiдування та ведення облiку нещас&
них випадкiв, професiйних захворювань i аварiй, що сталися на
пiдприємствах, в установах та органiзацiях незалежно вiд фор&
ми власностi, виду економiчної дiяльностi або в їх фiлiях, пред&
ставництвах, iнших вiдокремлених пiдроздiлах чи у фiзичних
осiб — пiдприємцiв, якi вiдповiдно до законодавства використо&
вують найману працю, а також тих, що сталися з особами, якi
забезпечують себе роботою самостiйно, за умови добровiльної
сплати ними внескiв на державне соцiальне страхування вiд не&
щасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання.

Дiя Положення поширюється на: власникiв пiдприємств або
уповноваженi ними органи, осiб, у тому числi iноземцiв та осiб
без громадянства, якi вiдповiдно до законодавства уклали з ро&
ботодавцем трудовий договiр, контракт або фактично були до&
пущенi до роботи в iнтересах пiдприємства (працiвники), а та&
кож на осiб, якi забезпечують себе роботою самостiйно.

Проведення розслiдування та ведення облiку нещасних ви&
падкiв, що сталися з працiвниками пiд час прямування на робо&
ту чи з роботи пiшки, на громадському, власному або iншому
транспортному засобi, що не належить пiдприємству i не вико&
ристовувався в iнтересах пiдприємства, здiйснюється згiдно
з Порядком розслiдування та облiку нещасних випадкiв неви&
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робничого характеру, затвердженим постановою Кабiнету Мiнi&
стрiв України вiд 22 березня 2001 р. № 270.

Випадки i порядок розслiдування нещасних випадкiв та їх облiк.
Розслiдування проводиться у разi раптового погiршення ста&

ну здоров’я працiвника або особи, яка забезпечує себе роботою
самостiйно, одержання ними поранення, травми, у тому числi
внаслiдок тiлесних ушкоджень, заподiяних iншою особою, гост&
рого професiйного захворювання i гострого професiйного та iн&
ших отруєнь, одержання теплового удару, опiку, обмороження,
у разi утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою
та iонiзуючим випромiнюванням, одержання iнших ушкоджень
внаслiдок аварiї, пожежi, стихiйного лиха (землетруси, зсуви,
повенi, урагани тощо), контакту з представниками тваринного
i рослинного свiту, що призвели до втрати працiвником праце&
здатностi на один робочий день чи бiльше або до необхiдностi
переведення його на iншу (легшу) роботу не менш як на один
робочий день, у разi зникнення працiвника пiд час виконання
ним трудових обов’язкiв, а також у разi смертi працiвника на
пiдприємствi (нещаснi випадки).

До гострих професiйних захворювань i гострих професiйних
отруєнь належать захворювання та отруєння, спричиненi впли&
вом небезпечних факторiв, шкiдливих речовин не бiльше нiж
протягом однiєї робочої змiни.

Гострi професiйнi захворювання спричиняються впливом хi&
мiчних речовин, iонiзуючого та неiонiзуючого випромiнювання,
значним фiзичним навантаженням та перенапруженням окре&
мих органiв i систем людини. До них належать також iнфекцiй&
нi, паразитарнi, алергiйнi захворювання.

Про кожний нещасний випадок потерпiлий або працiвник,
який його виявив, чи iнша особа — свiдок нещасного випадку
повиннi негайно повiдомити безпосереднього керiвника робiт чи
iншу уповноважену особу пiдприємства i вжити заходiв до по&
дання необхiдної допомоги потерпiлому.

У разi настання нещасного випадку безпосереднiй керiвник
робiт (уповноважена особа пiдприємства) зобов’язаний:

— термiново органiзувати подання першої медичної допомо&
ги потерпiлому, забезпечити у разi необхiдностi його доставку
до лiкувально&профiлактичного закладу;

— повiдомити про те, що сталося, роботодавця, керiвника
первинної органiзацiї профспiлки, членом якої є потерпiлий, або
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уповноважену найманими працiвниками особу з питань охоро&
ни працi, якщо потерпiлий не є членом профспiлки;

— зберегти до прибуття комiсiї з розслiдування (комiсiї iз
спецiального розслiдування) нещасного випадку обстановку на
робочому мiсцi та устаткування у такому станi, в якому вони
були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує жит&
тю чи здоров’ю iнших працiвникiв i не призведе до бiльш тяж&
ких наслiдкiв), а також вжити заходiв до недопущення подiбних
випадкiв.

Лiкувально&профiлактичний заклад повинен про кожне звер&
нення потерпiлого з посиланням на нещасний випадок на вироб&
ництвi без направлення пiдприємства передати протягом доби з
використанням засобiв зв’язку екстрене повiдомлення за вiдпо&
вiдною формою:

— пiдприємству, де працює потерпiлий;
— робочому органу виконавчої дирекцiї Фонду соцiального

страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та профе&
сiйних захворювань України (в подальшому Фонду) за мiсце&
знаходженням пiдприємства, де працює потерпiлий, або за мiс&
цем настання нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе
роботою самостiйно;

— установi (закладу) державної санiтарно&епiдемiологiчної,
якi обслуговують пiдприємство, де працює потерпiлий, або та&
кiй установi за мiсцем настання нещасного випадку з особою, яка
забезпечує себе роботою самостiйно, — у разi виявлення гостро&
го професiйного захворювання (отруєння).

Роботодавець, одержавши повiдомлення про нещасний ви&
падок, зобов’язаний негайно:

1) повiдомити з використанням засобiв зв’язку про нещас&
ний випадок:

— робочий орган виконавчої дирекцiї Фонду за мiсцезнахо&
дженням пiдприємства за встановленою Фондом формою;

— пiдприємство, де працює потерпiлий, — якщо потерпiлий
є працiвником iншого пiдприємства;

— органи державної пожежної охорони за мiсцезнаходжен&
ням пiдприємства — у разi нещасного випадку, що стався вна&
слiдок пожежi;

— установу державної санiтарно&епiдемiологiчної служби,
яка обслуговує пiдприємство, — у разi виявлення гострого про&
фесiйного захворювання (отруєння);
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2) утворити наказом комiсiю з розслiдування нещасного ви&
падку у складi не менше нiж три особи та органiзувати розслi&
дування.

До складу комiсiї включаються спецiалiст служби охорони
працi або посадова особа, на яку роботодавцем покладено вико&
нання функцiй спецiалiста з питань охорони працi (голова ко&
мiсiї), керiвник структурного пiдроздiлу пiдприємства, на яко&
му стався нещасний випадок, представник робочого органу ви&
конавчої дирекцiї Фонду за мiсцезнаходженням пiдприємства
(за згодою), представник первинної органiзацiї профспiлки, чле&
ном якої є потерпiлий, або уповноважена найманими працiвни&
ками особа з питань охорони працi, якщо потерпiлий не є чле&
ном профспiлки, iншi особи.

У разi настання нещасного випадку з тяжкими наслiдками,
у тому числi з можливою iнвалiднiстю потерпiлого, до складу
комiсiї обов’язково включається представник робочого органу
Фонду за мiсцезнаходженням пiдприємства.

До складу комiсiї не може включатися керiвник робiт, який
безпосередньо вiдповiдає за стан охорони працi на робочому мiс&
цi, де стався нещасний випадок.

У разi виявлення гострого професiйного захворювання (отру&
єння) до складу комiсiї включається також представник устано&
ви державної санiтарно&епiдемiологiчної служби, яка обслуго&
вує пiдприємство, та робочого органу виконавчої дирекцiї Фон&
ду за мiсцезнаходженням пiдприємства.

На пiдприємствах, де немає структурних пiдроздiлiв, до скла&
ду комiсiї включається представник роботодавця.

На суднах морського, рiчкового та рибопромислового фло&
ту пiд час плавання або перебування в iноземних портах комiсiя
утворюється капiтаном, про що повiдомляється власник судна.

Потерпiлий або особа, яка представляє його iнтереси, не
включається до складу комiсiї, але має право брати участь у її
засiданнях, висловлювати свої пропозицiї, додавати до матерiа&
лiв розслiдування документи, що стосуються нещасного випад&
ку, давати вiдповiднi пояснення, в тому числi викладати в уснiй
i письмовiй формi особисту думку щодо обставин i причин не&
щасного випадку та одержувати вiд голови комiсiї iнформацiю
про хiд проведення розслiдування.

Члени комiсiї мають право одержувати письмовi та уснi по&
яснення вiд роботодавця, посадових осiб та iнших працiвникiв
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пiдприємства, а також проводити опитування потерпiлих та свiд&
кiв нещасного випадку.

У разi коли нещасний випадок стався з особою, яка забезпе&
чує себе роботою самостiйно (крiм п. 41 Порядку), розслiдуван&
ня органiзовує робочий орган виконавчої дирекцiї Фонду за мiс&
цем настання нещасного випадку, для чого утворює наказом ко&
мiсiю у складi не менше нiж три особи.

До складу комiсiї включаються представники робочого ор&
гану виконавчої дирекцiї Фонду (голова комiсiї) за мiсцем на&
стання нещасного випадку, райдержадмiнiстрацiї — у разi на&
стання нещасного випадку у мiстi районного значення чи райо&
нi мiст Києва i Севастополя, або облдержадмiнiстрацiї — у разi
настання нещасного випадку у мiстi обласного значення (далi —
мiсцева держадмiнiстрацiя), первинної органiзацiї профспiлки,
членом якої є потерпiлий або особа, яка представляє його iнте&
реси. У разi гострого професiйного захворювання (отруєння)
до складу комiсiї також включається представник установи дер&
жавної санiтарно&епiдемiологiчної служби за мiсцем настання
нещасного випадку.

Комiсiя зобов’язана протягом трьох дiб:
— обстежити мiсце нещасного випадку, одержати пояснен&

ня потерпiлого, якщо це можливо, опитати свiдкiв нещасного
випадку та причетних до нього осiб;

— визначити вiдповiднiсть умов працi та її безпеки вимогам
законодавства про охорону працi;

— з’ясувати обставини i причини нещасного випадку;
— визначити, чи пов’язаний цей випадок з виробництвом;
— установити осiб, якi допустили порушення вимог законо&

давства про охорону працi, розробити заходи щодо запобiгання
подiбним нещасним випадкам;

— скласти акт розслiдування нещасного випадку за фор&
мою Н&5 згiдно з додатком 2 у трьох примiрниках, а також акт
про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за фор&
мою Н&1 згiдно з додатком 3 у шести примiрниках, якщо цей не&
щасний випадок визнано таким, що не пов’язаний з виробниц&
твом — акт про нещасний випадок за формою НПВ згiдно з до&
датком 4 i передати їх на затвердження роботодавцю;

— у разi виявлення гострого професiйного захворювання
(отруєння), пов’язаного з виробництвом, крiм акта форми Н&1
скласти також у чотирьох примiрниках карту облiку професiй&
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ного захворювання (отруєння) за формою П&5 згiдно з додат&
ком 5 Порядку (карта форми П&5).

Акти форми Н&5 i форми Н&1 (або форми НПВ) пiдпису&
ються головою i всiма членами комiсiї. У разi незгоди iз змiстом
зазначених актiв член комiсiї письмово викладає свою окрему
думку, яка додається до акта форми Н&5 i є його невiд’ємною
частиною, про що робиться запис в актi форми Н&5.

У випадках, зазначених у пунктi 35 Порядку, або у разi ви&
никнення потреби у проведеннi лабораторних дослiджень, екс&
пертизи, випробувань для встановлення обставин i причин не&
щасного випадку строк розслiдування може бути продовжено
за погодженням з територiальним органом Держнаглядохорон&
працi за мiсцезнаходженням пiдприємства, але не бiльше нiж на
мiсяць, про що роботодавець видає наказ.

Визнаються пов’язаними з виробництвом нещаснi ви 
падки, що сталися з працiвниками пiд час виконання трудових
обов’язкiв, у тому числi у вiдрядженнi, а також тi, що сталися у
перiод:

— перебування на робочому мiсцi, на територiї пiдприємст&
ва або в iншому мiсцi, пов’язаному з виконанням роботи, почи&
наючи з моменту прибуття працiвника на пiдприємство до його
вiдбуття, який повинен фiксуватися вiдповiдно до вимог правил
внутрiшнього трудового розпорядку пiдприємства, у тому числi
протягом робочого та надурочного часу, або виконання завдань
роботодавця в неробочий час, пiд час вiдпустки, у вихiднi, свят&
ковi та неробочi днi;

— пiдготовки до роботи та приведення в порядок пiсля за&
кiнчення роботи знарядь виробництва, засобiв захисту, одягу, а
також виконання заходiв особистої гiгiєни, пересування по тери&
торiї пiдприємства перед початком роботи i пiсля її закiнчення;

— проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобi,
що належить пiдприємству, або на iншому транспортному засо&
бi, наданому роботодавцем;

— використання власного транспортного засобу в iнтересах
пiдприємства з дозволу або за дорученням роботодавця в уста&
новленому роботодавцем порядку;

— виконання дiй в iнтересах пiдприємства, на якому працює
потерпiлий, тобто дiй, якi не належать до трудових обов’язкiв
працiвника (подання необхiдної допомоги iншому працiвнико&
вi, дiй щодо запобiгання аварiям або рятування людей та майна
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пiдприємства, iнших дiй за розпорядженням або дорученням ро&
ботодавця);

— лiквiдацiї аварiї, наслiдкiв надзвичайної ситуацiї техно&
генного i природного характеру на виробничих об’єктах i транс&
портних засобах, що використовуються пiдприємством;

— подання необхiдної допомоги або рятування людей, вико&
нання дiй, пов’язаних iз запобiганням нещасним випадкам з iн&
шими особами у процесi виконання трудових обов’язкiв;

— надання пiдприємством шефської допомоги;
— перебування у транспортному засобi або на його стоянцi,

на територiї вахтового селища, у тому числi пiд час змiнного
вiдпочинку, якщо настання нещасного випадку пов’язане з ви&
конанням потерпiлим трудових обов’язкiв або з впливом на ньо&
го небезпечних чи шкiдливих виробничих факторiв або середо&
вища;

— прямування працiвника до об’єкта (мiж об’єктами) об&
слуговування за затвердженими маршрутами або до будь&якого
об’єкта за дорученням роботодавця;

— прямування до/чи з мiсця вiдрядження згiдно з установ&
леним завданням.

Визнаються пов’язаними з виробництвом також випадки:
— раптового погiршення стану здоров’я працiвника або його

смертi внаслiдок гострої серцево&судинної недостатностi пiд час
перебування на пiдземних роботах (видобування корисних ко&
палин, будiвництво, реконструкцiя, технiчне переоснащення i
капiтальний ремонт шахт, рудникiв, копалень, метрополiтенiв,
пiдземних каналiв, тунелiв та iнших пiдземних споруд, геолого&
розвiдувальнi роботи, якi проводяться пiд землею) чи пiсля ви&
ведення працiвника на поверхню з ознаками гострої серцево&су&
динної недостатностi, що пiдтверджено медичним висновком;

— скоєння самогубства працiвником плавскладу на суднах
морського, рiчкового та рибопромислового флоту в разi переви&
щення обумовленого колективним договором строку перебуван&
ня у рейсi або його смертi пiд час перебування у рейсi внаслiдок
впливу психофiзiологiчних, небезпечних чи шкiдливих вироб&
ничих факторiв.

Нещаснi випадки, пов’язанi iз завданням тiлесних ушкоджень
iншою особою, або вбивство працiвника пiд час виконання чи
у зв’язку з виконанням ним трудових (посадових) обов’язкiв чи
дiй в iнтересах пiдприємства незалежно вiд порушення кримi&
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нальної справи розслiдуються вiдповiдно до зазначеного По&
рядку. Такi випадки визнаються пов’язаними з виробництвом
(крiм випадкiв, що сталися з особистих мотивiв).

Нещаснi випадки, що сталися внаслiдок раптового погiршен&
ня стану здоров’я працiвника пiд час виконання ним трудових
(посадових) обов’язкiв (крiм випадкiв, зазначених у п. 15 По&
рядку, у разi вiдсутностi умов, зазначених у п. 18 Порядку), ви&
знаються пов’язаними з виробництвом за умови, що погiршен&
ня стану здоров’я працiвника сталося внаслiдок впливу небез&
печних чи шкiдливих виробничих факторiв, що пiдтверджено
медичним висновком, або якщо потерпiлий не проходив медич&
ного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що вико&
нувалася, протипоказана потерпiлому вiдповiдно до медичного
висновку про стан його здоров’я.

Медичний висновок щодо зв’язку погiршення стану здоро&
в’я працiвника з впливом на нього небезпечних чи шкiдливих
виробничих факторiв або щодо протипоказання за станом здо&
ров’я працiвника виконувати зазначену роботу видається лiку&
вально&профiлактичним закладом за мiсцем лiкування потерпi&
лого на запит роботодавця та/або голови комiсiї.

Не визнаються пов’язаними з виробництвом нещаснi ви 
падки, що сталися з працiвниками:

— за мiсцем постiйного проживання на територiї польових i
вахтових селищ;

— пiд час використання ними в особистих цiлях транспорт&
них засобiв, машин, механiзмiв, устаткування, iнструментiв, що
належать або використовуються пiдприємством (крiм випадкiв,
що сталися внаслiдок їх несправностi);

— внаслiдок отруєння алкоголем, наркотичними засобами,
токсичними чи отруйними речовинами, а також унаслiдок їх дiї
(асфiксiя, iнсульт, зупинка серця тощо), за наявностi вiдповiд&
ного медичного висновку, якщо це не пов’язане iз застосуван&
ням таких речовин у виробничих процесах чи порушенням ви&
мог безпеки щодо їх зберiгання i транспортування або якщо по&
терпiлий, який перебував у станi алкогольного, токсичного чи
наркотичного сп’янiння, до нещасного випадку був вiдстороне&
ний вiд роботи вiдповiдно до вимог правил внутрiшнього тру&
дового розпорядку пiдприємства або колективного договору;

— у разi пiдтвердженого вiдповiдним медичним висновком
алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’янiння, не зумов&
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леного виробничим процесом, яке стало основною причиною
нещасного випадку за вiдсутностi технiчних та органiзацiйних
причин його настання;

— пiд час скоєння ними злочину, що встановлено обвину&
вальним вироком суду;

— у разi смертi або самогубства (крiм випадкiв, зазначених
у п. 15 Порядку).

Роботодавець, а у разi нещасного випадку, що стався з осо&
бою, яка забезпечує себе роботою самостiйно, — керiвник ро&
бочого органу виконавчої дирекцiї Фонду, який призначив ко&
мiсiю, повинен розглянути i затвердити примiрники актiв фор&
ми Н&5 i форми Н&1 (або форми НПВ) протягом доби пiсля
одержання матерiалiв, пiдготовлених комiсiєю за пiдсумками її
роботи (далi — матерiали розслiдування).

До першого примiрника акта форми Н=5 додаються примiр&
ник акта форми Н&1 (або форми НПВ), примiрник карти фор&
ми П&5 — у разi гострого професiйного захворювання (отруєн&
ня), пояснення свiдкiв та потерпiлого (у разi їх наявностi), ви&
тяги з експлуатацiйної документацiї, схеми, фотографiї, iншi
документи, що характеризують стан робочого мiсця (машини,
механiзму, устаткування, апаратури тощо), а у разi потреби —
також висновок лiкувально&профiлактичного закладу про стан
сп’янiння, наявнiсть в органiзмi потерпiлого алкоголю, нарко&
тичних чи отруйних речовин.

На вимогу потерпiлого або особи, яка представляє його iн&
тереси, голова комiсiї зобов’язаний ознайомити його з докумен&
тами, що мiстяться в матерiалах розслiдування.

Нещаснi випадки реєструються у журналi за формою згiдно
з додатком 6 Порядку роботодавцем, а у разi нещасного випад&
ку, що стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостiй&
но, — робочим органом виконавчої дирекцiї Фонду, в якому за&
реєстровано цю особу.

Примiрник затвердженого акта форми Н&5 разом з примiр&
ником затвердженого акта форми Н&1 (або форми НПВ) i при&
мiрником матерiалiв розслiдування карти форми П&5 — у разi
виявлення гострого професiйного захворювання (отруєння), про&
тягом трьох дiб надсилаються роботодавцем керiвниковi (спе&
цiалiстовi) служби охорони працi або посадовiй особi (спецiалiс&
ту), на яку роботодавцем покладено виконання функцiй з питань
охорони працi, пiдприємства, працiвником якого є потерпiлий.
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Примiрник затвердженого акта форми Н&5 разом з примiр&
ником затвердженого акта форми Н&1 (або форми НПВ), при&
мiрник карти форми П&5 — у разi виявлення гострого професiй&
ного захворювання (отруєння) протягом трьох дiб надсилають&
ся роботодавцем:

— потерпiлому або особi, яка представляє його iнтереси;
— робочому органу виконавчої дирекцiї Фонду за мiсцезна&

ходженням пiдприємства.
Примiрник затвердженого акта форми Н&1 (або форми НПВ)

протягом трьох дiб надсилається роботодавцем:
— керiвниковi структурного пiдроздiлу пiдприємства, де став&

ся нещасний випадок, для здiйснення заходiв щодо запобiгання
подiбним випадкам;

— територiальному органу Держнаглядохоронпрацi за мiс&
цезнаходженням пiдприємства;

— первиннiй органiзацiї профспiлки, представник якої брав
участь у роботi комiсiї, або уповноваженiй найманими працiв&
никами особi з питань охорони працi, якщо потерпiлий не є чле&
ном профспiлки.

Копiя акта форми Н&1 надсилається органу, до сфери управ&
лiння якого належить пiдприємство, а у разi вiдсутностi такого
органу — мiсцевiй держадмiнiстрацiї.

У разi гострого професiйного захворювання (отруєння) ко&
пiя акта форми Н&1 надсилається разом з примiрником карти
форми П&5 до установи державної санiтарно&епiдемiологiчної
служби, яка обслуговує пiдприємство, працiвником якого є по&
терпiлий, i веде облiк випадкiв гострих професiйних захворю&
вань (отруєнь).

У разi розслiдування нещасного випадку, що стався з осо&
бою, яка забезпечує себе роботою самостiйно, робочий орган
виконавчої дирекцiї Фонду, який призначив комiсiю, протягом
трьох дiб надсилає примiрник затвердженого акта форми Н&5
разом з примiрником затвердженого акта форми Н&1 (або фор&
ми НПВ), примiрником карти форми П&5 — у разi виявлення
гострого професiйного захворювання (отруєння):

— потерпiлому або особi, яка представляє його iнтереси;
— робочому органу виконавчої дирекцiї Фонду, в якому за&

реєстровано особу, яка забезпечує себе роботою самостiйно, ра&
зом з матерiалами розслiдування.
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Примiрник затвердженого акта форми Н&1 (або форми НПВ)
протягом трьох дiб надсилається:

— мiсцевiй держадмiнiстрацiї для здiйснення заходiв щодо
запобiгання подiбним випадкам;

— територiальному органу Держнаглядохоронпрацi за мiс&
цем настання нещасного випадку;

— профспiлковiй органiзацiї, представник якої брав участь
у роботi комiсiї.

Примiрник акта форми Н&5 разом з примiрником акта фор&
ми Н&1 (або форми НПВ), карти форми П&5 — у разi виявлення
гострого професiйного захворювання (отруєння), матерiалами
розслiдування пiдлягає зберiганню на пiдприємствi протягом
45 рокiв, у разi реорганiзацiї пiдприємства — передаються пра&
вонаступниковi, який бере на облiк цей нещасний випадок, а
у разi лiквiдацiї пiдприємства — до державного архiву. Також
у робочому органi виконавчої дирекцiї Фонду примiрник акта
форми Н&5 разом з примiрником акта форми Н&1 (або форми
НПВ), карти форми П&5 — у разi виявлення гострого професiй&
ного захворювання (отруєння) пiдлягає зберiганню протягом
45 рокiв.

Пiсля закiнчення перiоду тимчасової непрацездатностi або
у разi смертi потерпiлого внаслiдок травми, одержаної пiд час
нещасного випадку, роботодавець, який бере на облiк нещасний
випадок, складає повiдомлення про наслiдки нещасного випад&
ку за формою Н&2 згiдно з додатком 7 i в десятиденний строк
надсилає його органiзацiям i особам, яким надсилався акт фор&
ми Н&1 (або форми НПВ).

Нещасний випадок, про який своєчасно не було повiдомле&
но безпосереднього керiвника чи роботодавця потерпiлого або
внаслiдок якого втрата працездатностi настала не одразу, роз&
слiдується i береться на облiк згiдно з цим Порядком протягом
мiсяця пiсля надходження заяви потерпiлого чи особи, яка пред&
ставляє його iнтереси (незалежно вiд строку, коли вiн стався).

У разi реорганiзацiї пiдприємства, на якому стався такий ви&
падок, розслiдування проводиться його правонаступником, а у
разi лiквiдацiї пiдприємства встановлення факту нещасного ви&
падку розглядається у судовому порядку.

Нещасний випадок, що стався з працiвником на територiї
пiдприємства або в iншому мiсцi роботи пiд час перерви, що на&
дається згiдно з правилами внутрiшнього трудового розпоряд&
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ку пiдприємства, а також пiд час перебування працiвника на те&
риторiї пiдприємства у зв’язку з проведенням виробничої нара&
ди, одержанням заробiтної плати, проходженням обов’язкового
медичного огляду або проведенням з дозволу чи з iнiцiативи ро&
ботодавця професiйних та квалiфiкацiйних конкурсiв i трену&
вальних занять, розслiдується та береться на облiк.

Нещасний випадок, що стався на певному пiдприємствi з пра&
цiвником iншого пiдприємства пiд час виконання ним завдання
в iнтересах свого пiдприємства, розслiдується комiсiєю пiдпри&
ємства, на якому стався нещасний випадок, за участю представ&
никiв пiдприємства, працiвником якого є потерпiлий. Такий ви&
падок береться на облiк пiдприємством, працiвником якого є
потерпiлий.

Пiдприємство, на якому стався нещасний випадок, зберiгає
примiрник акта форми Н&1 протягом перiоду, необхiдного для
виконання передбачених актом профiлактичних заходiв щодо
запобiгання подiбним випадкам, але не менше нiж один рiк.

Нещасний випадок, що стався з працiвником, який тимча&
сово був переведений в установленому порядку на iнше пiдпри&
ємство або виконував роботи за сумiсництвом, розслiдується i
береться на облiк пiдприємством, на яке його було переведено
або на якому вiн працював за сумiсництвом.

Випадок, що стався з працiвником пiд час виконання робо&
ти пiд керiвництвом посадових осiб пiдприємства, на якому вiн
працює, на видiленiй територiї, об’єктi, дiльницi iншого пiдпри&
ємства, розслiдується i береться на облiк пiдприємством, пра&
цiвником якого є потерпiлий. У його розслiдуваннi бере участь
представник пiдприємства, на якому стався нещасний випадок.

Нещасний випадок, що стався з працiвником особового скла&
ду аварiйно&рятувальної служби, залученим до роботи на об’єк&
тах пiдприємства за договором (угодою) пiд керiвництвом поса&
дових осiб пiдприємства, розслiдується i береться на облiк цим
пiдприємством. У розслiдуваннi такого випадку бере участь пред&
ставник аварiйно&рятувальної служби.

Нещасний випадок, що стався з працiвником Державної
служби охорони або з працiвником суб’єкта господарювання,
який має лiцензiю на провадження дiяльностi з надання послуг,
пов’язаних з охороною державної та iншої власностi, а також
з охороною громадян, пiд час виконання своїх обов’язкiв, роз&
слiдується i береться на облiк Державною службою охорони та
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цим суб’єктом господарювання. У розслiдуваннi такого випад&
ку бере участь представник пiдприємства, де стався нещасний
випадок.

Нещасний випадок, що стався з водiєм транспортного засо&
бу, який виконував роботи у складi зведеної транспортної коло&
ни, сформованої пiдприємством, розслiдується цим пiдприєм&
ством за участю представника пiдприємства, яке направило во&
дiя на зазначенi роботи. Вiн береться на облiк пiдприємством,
яке сформувало транспортну колону.

Зазначенi вище випадки, що сталися з вихованцями, учня&
ми, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клiнiчними
ординаторами, аспiрантами, докторантами пiд час проходження
ними виробничого навчання, практики або виконання робiт на
пiдприємствi пiд керiвництвом його посадових осiб, розслiду&
ються i беруться на облiк цим пiдприємством. У розслiдуваннi
бере участь представник навчального закладу.

Нещаснi випадки, що сталися з водiями, машинiстами, пiло&
тами (екiпажем) транспортних засобiв (автомобiлiв, поїздiв, лi&
такiв, морських та рiчкових суден тощо) пiд час перебування в
рейсi, внаслiдок катастроф, аварiй та подiй на транспортi роз&
слiдуються вiдповiдно до цього Порядку з обов’язковим вико&
ристанням матерiалiв з розслiдування катастроф, аварiй та по&
дiй на транспортi, складених вiдповiдними органами.

Вiдомостi про обставини i причини катастроф, аварiй та по&
дiй на транспортi, що призвели до нещасних випадкiв, а також
про осiб, якi допустили порушення вимог законодавства, неза&
лежно вiд порушення кримiнальної справи передаються вiдпо&
вiдними органами у десятиденний строк пiсля закiнчення роз&
слiдування пiдприємству, працiвниками якого є потерпiлi.

Нещаснi випадки, що сталися з громадянами України, iно&
земцями та особами без громадянства, якi входять до складу
екiпажiв (бригад) транспортних засобiв (автомобiлiв, поїздiв,
лiтакiв, морських та рiчкових суден тощо), пiд час перебуван&
ня за кордоном (в портах, аеропортах, доках, станцiях, судно&
ремонтних заводах, майстернях тощо), розслiдуються анало&
гiчно, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами
України.

Контроль за своєчаснiстю i об’єктивнiстю розслiдування не&
щасних випадкiв, їх документальним оформленням та облiком,
виконанням заходiв щодо усунення причин нещасних випадкiв
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здiйснюють органи державного управлiння, органи державного
нагляду за охороною працi, виконавча дирекцiя Фонду та її ро&
бочi органи вiдповiдно до компетенцiї.

Громадський контроль здiйснюють профспiлки через свої
виборнi органи i представникiв, а також уповноваженi найма&
ними працiвниками особи з питань охорони працi.

Вищезазначенi органи та особи мають право вимагати у ме&
жах своєї компетенцiї вiд роботодавця проведення повторного
(додаткового) розслiдування нещасного випадку, затвердження
чи перегляду затвердженого акта форми Н&5, акта форми Н&1
(або форми НПВ), визнання нещасного випадку пов’язаним з
виробництвом i складення акта форми Н&1, якщо ними виявле&
но порушення вимог цього Порядку чи iнших нормативно&пра&
вових актiв з охорони працi.

Посадова особа органу Держнаглядохоронпрацi має право,
у разi вiдмови роботодавця скласти або затвердити акт фор&
ми Н&5, акт форми Н&1 (або форми НПВ) чи незгоди потерпi&
лого або особи, яка представляє його iнтереси, iз змiстом акта
форми Н&5, акта форми Н&1 (або форми НПВ), надходження
скарги або незгоди з висновками розслiдування про обставини
та причини нещасного випадку чи приховання нещасного ви&
падку, видавати обов’язковi до виконання роботодавцем або ро&
бочим органом виконавчої дирекцiї Фонду — у разi нещасного
випадку з особою, яка забезпечує себе роботою самостiйно, при&
писи за формою Н&9 щодо необхiдностi проведення розслiду&
вання (повторного розслiдування) нещасного випадку, затвер&
дження чи перегляду затвердженого акта форми Н&5, акта фор&
ми Н&1 (або форми НПВ), визнання чи невизнання нещасного
випадку пов’язаним з виробництвом i складення акта форми Н&1
(або форми НПВ).

Рiшення посадової особи органу Держнаглядохоронпрацi
може бути оскаржено у судовому порядку. На час розгляду спра&
ви у судi дiя припису припиняється.

Роботодавець зобов’язаний у п’ятиденний строк пiсля одер&
жання припису за формою Н&9 видати наказ про виконання за&
пропонованих у приписi заходiв, а також притягнути до вiдпо&
вiдальностi працiвникiв, якi допустили порушення законодавст&
ва про охорону працi. Про виконання цих заходiв роботодавець
повiдомляє письмово орган Держнаглядохоронпрацi, посадова
особа якого видала припис, в установлений ним строк.
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Спецiальне розслiдування нещасних випадкiв
Спецiальному розслiдуванню пiдлягають:
— нещаснi випадки iз смертельними наслiдками;
— груповi нещаснi випадки, якi сталися одночасно з двома

i бiльше працiвниками, незалежно вiд ступеня тяжкостi ушко&
дження їх здоров’я;

— випадки смертi працiвникiв на пiдприємствi;
— випадки зникнення працiвникiв пiд час виконання трудо&

вих (посадових) обов’язкiв;
— нещаснi випадки з тяжкими наслiдками, у тому числi з

можливою iнвалiднiстю потерпiлого (за рiшенням органiв Держ&
наглядохоронпрацi).

Вiднесення нещасних випадкiв до таких, що спричинили
тяжкi наслiдки, у тому числi до нещасних випадкiв з можливою
iнвалiднiстю потерпiлого, здiйснюється вiдповiдно до Класифi&
катора розподiлу травм за ступенем тяжкостi, що затверджуєть&
ся МОЗ.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок iз смер&
тельним наслiдком, нещасний випадок з тяжким наслiдком, ви&
падок смертi працiвника на пiдприємствi, а також випадок зник&
нення працiвника пiд час виконання ним трудових (посадових)
обов’язкiв роботодавець зобов’язаний негайно передати з вико&
ристанням засобiв зв’язку повiдомлення за формою згiдно з до&
датком 9:

— територiальному органу Держнаглядохоронпрацi за мiс&
цезнаходженням пiдприємства;

— органу прокуратури за мiсцем настання нещасного випадку;
— робочому органу виконавчої дирекцiї Фонду за мiсцезна&

ходженням пiдприємства;
— органу, до сфери управлiння якого належить пiдприємство

(у разi його вiдсутностi — мiсцевiй держадмiнiстрацiї);
— установi державної санiтарно&епiдемiологiчної служби, яка

обслуговує пiдприємство, — у разi гострих професiйних захво&
рювань (отруєнь);

— первиннiй органiзацiї профспiлки, членом якої є потерпiлий;
— органу з питань захисту населення i територiй вiд надзви&

чайних ситуацiй за мiсцем настання нещасного випадку та iн&
шим органам (у разi потреби).

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок iз смер&
тельним наслiдком, нещасний випадок, що спричинив тяжкi на&
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слiдки, а також про випадок смертi або зникнення пiд час вико&
нання робiт особи, яка забезпечує себе роботою самостiйно, ро&
бочий орган виконавчої дирекцiї Фонду зобов’язаний негайно
передати з використанням засобiв зв’язку повiдомлення за фор&
мою згiдно з додатком 9:

— територiальному органу Держнаглядохоронпрацi за мiс&
цем настання нещасного випадку;

— органу прокуратури за мiсцем настання нещасного випадку;
— мiсцевiй держадмiнiстрацiї;
— установi державної санiтарно&епiдемiологiчної служби за

мiсцем настання нещасного випадку — у разi гострих професiй&
них захворювань (отруєнь);

— органу з питань захисту населення i територiй вiд надзви&
чайних ситуацiй та iншим органам (у разi потреби). Зазначенi
органи (органiзацiї) повiдомляють про нещасний випадок орга&
ни (органiзацiї) вищого рiвня.

Спецiальне розслiдування нещасного випадку (крiм випад&
кiв, передбачених п. 43 Порядку) проводиться комiсiєю iз спе&
цiального розслiдування нещасного випадку (спецiальна ко&
мiсiя), що призначається наказом керiвника територiального
органу Держнаглядохоронпрацi за мiсцезнаходженням пiдпри&
ємства або за мiсцем настання нещасного випадку, якщо вiн
стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостiйно, чи вна&
слiдок дорожньо&транспортної пригоди, за погодженням з орга&
нами, представники яких входять до її складу.

До складу спецiальної комiсiї включаються:
— посадова особа територiального органу Держнаглядохо&

ронпрацi (голова комiсiї);
— представник робочого органу виконавчої дирекцiї Фонду

за мiсцезнаходженням пiдприємства або за мiсцем настання не&
щасного випадку, якщо вiн стався з особою, яка забезпечує себе
роботою самостiйно, чи внаслiдок дорожньо&транспортної при&
годи;

— представник органу, до сфери управлiння якого належить
пiдприємство, а у разi його вiдсутностi — мiсцевої держадмiнi&
страцiї, якщо нещасний випадок стався з особою, яка забезпе&
чує себе роботою самостiйно, чи внаслiдок дорожньо&транспорт&
ної пригоди;

— керiвник (спецiалiст) служби охорони працi пiдприємства
або iнший представник роботодавця;

Охорона працi 405



— представник первинної органiзацiї профспiлки пiдприєм&
ства, членом якої є потерпiлий, або уповноважена найманими
працiвниками особа з питань охорони працi, якщо потерпiлий
не є членом профспiлки;

— представник профспiлкового органу вищого рiвня;
— представник установи державної санiтарно&епiдемiологiч&

ної служби, яка обслуговує пiдприємство, або такої установи за
мiсцем настання нещасного випадку, якщо вiн стався з особою,
яка забезпечує себе роботою самостiйно, — у разi розслiдування
випадку гострого професiйного захворювання (отруєння);

— представник iнспекцiї державного технiчного нагляду Мiн&
агрополiтики — якщо нещасний випадок стався пiд час експлу&
атацiї зареєстрованих в iнспекцiї сiльськогосподарських машин
(трактори, самохiднi шасi, самохiднi сiльськогосподарськi, до&
рожньо&будiвельнi i мелiоративнi машини, тракторнi причепи,
обладнання тваринницьких ферм, посiвнi та збиральнi машини).

Залежно вiд кiлькостi загиблих, характеру i можливих на&
слiдкiв аварiї до складу спецiальної комiсiї можуть бути вклю&
ченi спецiалiсти органу з питань захисту населення i територiй
вiд надзвичайних ситуацiй, представники органiв охорони здо&
ров’я та iнших органiв.

Потерпiлий або особа, яка представляє його iнтереси, не
включається до складу спецiальної комiсiї, але має право брати
участь у її засiданнях, висловлювати свої пропозицiї. Якщо по&
страждав роботодавець, то орган, до сфери управлiння якого на&
лежить пiдприємство, а у разi його вiдсутностi — мiсцева держ&
адмiнiстрацiя або виконавчий орган мiсцевого самоврядування
зобов’язаний забезпечити належнi умови i сприяти роботi спе&
цiальної комiсiї.

Спецiальне розслiдування групового нещасного випадку, пiд
час якого загинуло 5 i бiльше осiб або травмовано 10 i бiльше
осiб, проводиться спецiальною комiсiєю, яка призначається на&
казом Держнаглядохоронпрацi. До складу цiєї комiсiї вклю&
чаються керiвники Держнаглядохоронпрацi, органу, до сфери
управлiння якого належить пiдприємство, мiсцевого органу ви&
конавчої влади, виконавчої дирекцiї Фонду, галузевого або те&
риторiального об’єднання профспiлок, роботодавця, представни&
ки первинних органiзацiй профспiлок, членами яких є потерпi&
лi, або уповноваженi найманими працiвниками особи з питань
охорони працi, якщо потерпiлi не є членами профспiлок, вiдпо&
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вiдного органу з питань захисту населення i територiй вiд над&
звичайних ситуацiй (у разi необхiдностi), органiв охорони здо&
ров’я та iнших органiв.

Спецiальне розслiдування групового нещасного випадку, пiд
час якого загинуло вiд 2 до 4 осiб, проводиться спецiальною ко&
мiсiєю, яка призначається наказом Держнаглядохоронпрацi або
за його дорученням наказом територiального органу Держна&
глядохоронпрацi. Залежно вiд кiлькостi загиблих, характеру i
можливих наслiдкiв аварiї, причетностi кiлькох пiдприємств
склад спецiальної комiсiї може бути доповнено представниками
iнших пiдприємств, установ i органiзацiй.

У разi коли Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято спецi&
альне рiшення щодо утворення комiсiї з розслiдування групово&
го нещасного випадку (аварiї, що призвела до нещасних випад&
кiв), головою спецiальної комiсiї призначається посадова особа
Держнаглядохоронпрацi, яка входить до складу комiсiї, утворе&
ної Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Спецiальне розслiдування нещасних випадкiв, що сталися з
працiвниками або особами, якi забезпечують себе роботою са&
мостiйно, i спричинили тяжкi наслiдки, у тому числi нещасних
випадкiв з можливою iнвалiднiстю потерпiлого, проводиться за
рiшенням територiального органу Держнаглядохоронпрацi за&
лежно вiд характеру i ступеня тяжкостi травми спецiальною ко&
мiсiєю.

Якщо територiальним органом Держнаглядохоронпрацi не
прийнято рiшення про проведення спецiального розслiдування
такого нещасного випадку, розслiдування проводиться робото&
давцем або вiдповiдним робочим органом виконавчої дирекцiї
Фонду.

Вiдомостi про обставини i причини катастроф, аварiй та по&
дiй на транспортi, що призвели до цих нещасних випадкiв, а та&
кож про осiб, якi допустили порушення вимог законодавства,
незалежно вiд порушення кримiнальної справи передаються ор&
ганами, якi в установленому порядку розслiдують їх обставини
i причини, у десятиденний строк пiсля закiнчення розслiдуван&
ня головi спецiальної комiсiї.

У разi коли нещасний випадок стався за кордоном i пред&
ставник Держнаглядохоронпрацi, вiдповiдного робочого органу
виконавчої дирекцiї Фонду, профспiлки, членом якої є потерпi&
лий, не можуть прибути на мiсце подiї, проведення розслiдуван&
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ня може бути доручено цими органами представниковi робото&
давця.

Спецiальне розслiдування нещасного випадку проводиться
протягом 10 робочих днiв. У разi необхiдностi строк спецiаль&
ного розслiдування може бути продовжений органом, який при&
значив спецiальну комiсiю.

Спецiальна комiсiя зобов’язана:
— обстежити мiсце, де стався нещасний випадок, одержати

письмовi чи уснi пояснення вiд роботодавця i його представни&
кiв, посадових осiб, працiвникiв пiдприємства, потерпiлого, як&
що це можливо, опитати iнших осiб — свiдкiв нещасного випад&
ку та осiб, причетних до нього;

— визначити вiдповiднiсть умов працi та її безпеки вимогам
законодавства про охорону працi;

— з’ясувати обставини i причини нещасного випадку;
— визначити, чи пов’язаний цей випадок з виробництвом;
— установити осiб, якi допустили порушення вимог законо&

давства про охорону працi, а також розробити заходи щодо за&
побiгання подiбним нещасним випадкам;

— зустрiтися з потерпiлими або членами їх сiмей чи особа&
ми, якi представляють їх iнтереси, з метою розгляду питань що&
до розв’язання соцiальних проблем, якi виникли внаслiдок не&
щасного випадку, внесення пропозицiй щодо їх розв’язання вiд&
повiдним органам, а також дати потерпiлим (членам їх сiмей,
особам, якi представляють iнтереси потерпiлих) роз’яснення що&
до їх прав у зв’язку з настанням нещасного випадку.

У разi потреби у проведеннi лабораторних дослiджень, ви&
пробувань, технiчних розрахункiв, експертизи для встановлення
причини нещасного випадку i розроблення заходiв щодо запо&
бiгання подiбним випадкам роботодавець зобов’язаний за рiшен&
ням спецiальної комiсiї утворити експертну комiсiю iз залучен&
ням до її роботи за рахунок коштiв пiдприємства експертiв —
спецiалiстiв науково&дослiдних, проектно&конструкторських, екс&
пертних та iнших органiзацiй, органiв виконавчої влади та дер&
жавного нагляду за охороною працi.

Пiсля ознайомлення з необхiдними матерiалами, обстеження
мiсця подiї та проведення лабораторних дослiджень, випробу&
вань, технiчних розрахункiв, експертизи експертна комiсiя скла=
дає висновок, у якому стисло викладаються обставини, визнача&
ються причини нещасного випадку, гострого професiйного захво&
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рювання (отруєння), зазначаються допущенi порушення вимог
нормативно&правових актiв з охорони працi, а також заходи що&
до запобiгання подiбним нещасним випадкам.

Медичнi заклади, заклади судово&медичної експертизи, ор&
гани прокуратури i внутрiшнiх справ та iншi органи зобов’язанi
безоплатно надавати на запит голови спецiальної комiсiї вiдпо&
вiднi матерiали та висновки, що стосуються нещасного випадку,
у визначенi цим Порядком строки розслiдування, а у випадках,
коли необхiднi висновки судово&гiстологiчної та судово&токси&
кологiчної експертизи, — пiсля проведення вiдповiдних дослi&
джень.

Пiд час спецiального розслiдування роботодавець зобов’я=
заний:

— зробити у разi необхiдностi фотознiмки мiсця, де стався
нещасний випадок, пошкоджених об’єктiв, машин, механiзмiв,
устатковання, iнструменту, а також надати спецiальнiй комiсiї
технiчну документацiю та iншi необхiднi матерiали;

— створити належнi умови для роботи спецiальної комiсiї,
забезпечити її для цiлей розслiдування транспортними засоба&
ми, засобами зв’язку, службовими примiщеннями;

— органiзувати у разi розслiдування випадкiв гострого про&
фесiйного захворювання (отруєння) медичне обстеження пра&
цiвникiв вiдповiдної дiльницi пiдприємства;

— забезпечити проведення необхiдних лабораторних дослi&
джень, випробувань, технiчних розрахункiв, експертизи тощо;

— органiзувати друкування, тиражування i оформлення в не&
обхiднiй кiлькостi матерiалiв спецiального розслiдування, перед&
бачених п. 54 Порядку.

За результатами спецiального розслiдування складаються
акт форми Н&5, акт форми Н&1 стосовно кожного потерпiлого,
нещасний випадок з яким визнано таким, що пов’язаний з виро&
бництвом, або форми НПВ в iншому випадку, карта форми П&5
стосовно кожного потерпiлого у разi настання гострого профе&
сiйного захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом,
а також оформляються iншi матерiали спецiального розслiду&
вання, передбаченi пунктами 54 i 55 цього Порядку.

В актi спецiального розслiдування нещасного випадку, який
стався внаслiдок аварiї, зазначається її категорiя.

Примiрники актiв форми Н&5, форми Н&1 (або форми НПВ)
пiдписуються головою i всiма членами спецiальної комiсiї про=
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тягом п’яти днiв пiсля оформлення матерiалiв спецiального роз&
слiдування.

У разi коли комiсiя iз спецiального розслiдування випад&
ку зникнення працiвника пiд час виконання ним трудових обо&
в’язкiв з урахуванням конкретних обставин дiйде висновку, що
зникнення працiвника зумовлено настанням нещасного випад&
ку, пов’язаного з виробництвом, акт форми Н&5 з таким виснов&
ком комiсiї видається сiм’ї цього працiвника або особi, яка пред&
ставляє його iнтереси, для звернення до суду iз заявою про ого&
лошення працiвника померлим.

Пiсля оголошення судом працiвника померлим орган Держ&
наглядохоронпрацi, який призначив комiсiю iз спецiального роз&
слiдування цього випадку, вiдповiдно до акта форми Н&5 ви&
знає цей випадок пов’язаним з виробництвом, складає акт фор&
ми Н&1, а роботодавець бере цей випадок на облiк в установле&
ному порядку.

Керiвник органу Держнаглядохоронпрацi або Держатомре&
гулювання, який призначив спецiальну комiсiю, повинен розгля&
нути i затвердити примiрники актiв форми Н&5 та форми Н&1
(або форми НПВ) протягом доби пiсля надходження матерiалiв
спецiального розслiдування.

До матерiалiв спецiального розслiдування належать:
— копiя рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про створення

комiсiї з розслiдування групового нещасного випадку (аварiї з
потерпiлими), якщо воно приймалось;

— копiя наказу органу Держнаглядохоронпрацi або Держ&
атомрегулювання про призначення спецiальної комiсiї;

— примiрник акта форми Н&5;
— примiрник акта форми Н&1 (або форми НПВ) стосовно

кожного потерпiлого;
— примiрник карти форми П&5 стосовно кожного потерпiло&

го у разi виявлення гострого професiйного захворювання (отру&
єння), пов’язаного з виробництвом;

— протокол огляду мiсця, де стався нещасний випадок, згiд&
но з додатком 10 Порядку;

— ескiз мiсця, де стався нещасний випадок, згiдно з додат&
ком 11 Порядку, необхiднi плани, схеми, фотознiмки такого мiс&
ця, пошкоджених об’єктiв, машин, механiзмiв, устатковання, iн&
струменту тощо;
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— висновок експертної комiсiї, якщо вона утворювалася, та
висновок експертизи (науково&технiчної, медичної тощо), якщо
вона проводилася;

— медичний висновок про причини смертi або характер i сту&
пiнь тяжкостi травми потерпiлого, а також про стан алкоголь&
ного, токсичного чи наркотичного сп’янiння;

— висновок лiкувально&профiлактичного закладу про роз&
слiдування випадкiв виявлення гострих професiйних захворю&
вань (отруєнь), результати санiтарно&гiгiєнiчних дослiджень фак&
торiв виробничого середовища i трудового процесу, проведених
установами, органiзацiями, лабораторiями, яким надано право
проводити такi дослiдження (у разi їх проведення);

— протоколи рiшень спецiальної комiсiї про розподiл функ&
цiй мiж членами цiєї комiсiї та про призначення експертної ко&
мiсiї;

— протоколи опитування та пояснювальнi записки потерпi&
лих, свiдкiв та iнших осiб, причетних до нещасного випадку;

— копiї документiв про проходження потерпiлим навчання
та iнструктажiв з охорони працi;

— витяги iз законiв та iнших нормативно&правових актiв з
охорони працi, вимоги яких були порушенi;

— копiї приписiв, протоколiв про адмiнiстративнi правопо&
рушення, що стосуються нещасного випадку, виданих робото&
давцевi посадовими особами органiв державного нагляду за охо&
роною працi до настання нещасного випадку i пiд час його роз&
слiдування;

— довiдка про матерiальну шкоду, заподiяну внаслiдок на&
стання нещасного випадку, та надання потерпiлому чи членам
його сiм’ї матерiальної допомоги.

Спецiальне розслiдування випадку смертi працiвника на пiд&
приємствi проводиться з урахуванням вимог пунктiв 15 i 17 По&
рядку.

Матерiали спецiального розслiдування випадку смертi
працiвника на пiдприємствi повиннi мiстити:

— копiю наказу органу Держнаглядохоронпрацi або Держ&
атомрегулювання про призначення комiсiї iз спецiального роз&
слiдування цього випадку;

— примiрник акта форми Н&5;
— примiрник акта форми Н&1 (або форми НПВ) стосовно по&

терпiлого;
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— примiрник карти форми П&5 стосовно потерпiлого у разi
настання гострого професiйного захворювання (отруєння), по&
в’язаного з виробництвом;

— протокол огляду мiсця, де стався такий випадок, за вста&
новленою формою;

— медичний висновок про причини смертi, а також про стан
алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’янiння;

— iншi документи залежно вiд обставин i причин цього ви&
падку.

Роботодавець у п’ятиденний строк пiсля затвердження акта
форми Н=5 зобов’язаний:

— видати наказ про виконання запропонованих спецiальною
комiсiєю заходiв та запобiгання виникненню подiбних випадкiв,
який обов’язково додається до матерiалiв спецiального розслi&
дування, а також притягнути згiдно iз законодавством до вiдпо&
вiдальностi працiвникiв, якi допустили порушення вимог зако&
нодавства про охорону працi, посадових (робочих) iнструкцiй.
Про виконання запропонованих заходiв роботодавець повiдом&
ляє у письмовiй формi органи, якi брали участь у розслiдуваннi,
у зазначенi в актi форми Н&5 строки;

— надiслати за рахунок пiдприємства копiї матерiалiв ор&
ганам прокуратури, iншим органам, представники яких брали
участь у спецiальному розслiдуваннi, Держнаглядохоронпрацi,
Нацiональному науково&дослiдному iнституту охорони працi,
виконавчiй дирекцiї Фонду, а у разi розслiдування випадкiв ви&
явлення гострого професiйного захворювання (отруєння) — та&
кож установi державної санiтарно&епiдемiологiчної служби, яка
обслуговує пiдприємство, працiвником якого є потерпiлий.

Примiрник затвердженого акта форми Н&5 разом з примiр&
ником затвердженого акта форми Н&1 (або форми НПВ), при&
мiрником карти форми П&5 — у разi гострого професiйного за&
хворювання (отруєння) надсилається:

— потерпiлому, членам його сiм’ї або особi, яка представляє
його iнтереси;

— робочому органу виконавчої дирекцiї Фонду за мiсцезна&
ходженням пiдприємства;

— територiальному органу Держнаглядохоронпрацi за мiс&
цезнаходженням пiдприємства.

Примiрник матерiалiв спецiального розслiдування залиша&
ється на пiдприємствi.
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У разi надходження скарги або незгоди з висновками спецiа=
льної комiсiї щодо обставин та причин нещасного випадку керi&
вник Держнаглядохоронпрацi або його територiального органу
з метою забезпечення об’єктивностi спецiального розслiдуван&
ня має право призначити повторне (додаткове) спецiальне роз&
слiдування такого випадку спецiальною комiсiєю в iншому скла&
дi i за результатами її роботи скасувати висновки попередньої
спецiальної комiсiї, вжити заходiв до активiзацiї роботи щодо
запобiгання виникненню подiбних випадкiв, притягнення до вiд&
повiдальностi посадових осiб пiдприємства та органiв Держна&
глядохоронпрацi, якi порушили вимоги законодавства про охо&
рону працi.

У разi незгоди роботодавця, потерпiлого або члена його сiм’ї
чи особи, яка представляє його iнтереси, iз змiстом затвердже&
ного акта форми Н&5, форми Н&1 (або форми НПВ) рiшення
спецiальної комiсiї може бути оскаржено у судовому порядку.

Звiтнiсть та iнформацiя про нещаснi випадки, аналiз їх
причин

Роботодавець на пiдставi актiв форми Н&1 та форми НПВ по&
дає вiдповiдним органiзацiям державну статистичну звiтнiсть
про потерпiлих за формою, затвердженою Держкомстатом, та
несе вiдповiдальнiсть за її достовiрнiсть.

Роботодавець зобов’язаний проводити аналiз причин не&
щасних випадкiв за пiдсумками кварталу, пiврiччя i року та роз&
робляти i виконувати заходи щодо запобiгання подiбним ви&
падкам.

Органи, до сфери управлiння яких належать пiдприємства,
мiсцевi держадмiнiстрацiї, зобов’язанi на пiдставi актiв фор&
ми Н&1 проводити аналiз обставин i причин нещасних випадкiв
за пiдсумками кожного пiврiччя i року в цiлому, доводити його
результати до вiдома пiдприємств, що належать до сфери їх
управлiння, а також розробляти i виконувати заходи щодо за&
побiгання подiбним випадкам.

Зв’язок професiйного захворювання з умовами працi пра&
цiвника визначається на пiдставi клiнiчних даних i санiтарно&
гiгiєнiчної характеристики умов працi, що складається устано&
вою державної санiтарно&епiдемiологiчної служби, яка обслу&
говує пiдприємство, де працює хворий, за участю спецiалiстiв
(представникiв) пiдприємства, первинної органiзацiї профспiл&
ки, членом якої є хворий.
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У разi пiдозри на професiйне захворювання лiкувально&про&
фiлактичний заклад направляє працiвника з вiдповiдними до&
кументами, перелiк яких визначено процедурою встановлення
зв’язку захворювання з умовами працi, на консультацiю до го&
ловного спецiалiста з професiйної патологiї мiста, областi.

У спiрних випадках для остаточного вирiшення питання про
наявнiсть професiйного захворювання особа направляється до
Iнституту медицини працi Академiї медичних наук (м. Київ).
У разi незгоди хворого або роботодавця з рiшенням Iнституту
щодо встановлення дiагнозу i зв’язку захворювання iз впливом
шкiдливих виробничих факторiв i трудового процесу воно мо&
же бути оскаржено в судовому порядку.

У разi реорганiзацiї пiдприємства, шкiдливi виробничi фак&
тори на якому призвели до настання професiйного захворюван&
ня, зазначене повiдомлення надсилається правонаступнику.

Безпосередня основна робота покладається на комiсiю з роз&
слiдування.

Комiсiя з розслiдування зобов’язана:
— розробити програму розслiдування причин виникнення

професiйного захворювання;
— розподiлити функцiї мiж членами комiсiї;
— розглянути питання про необхiднiсть залучення до її ро&

боти експертiв;
— провести розслiдування обставин та причин виникнення

професiйного захворювання;
— скласти акт розслiдування хронiчного професiйного за&

хворювання за формою П&4 (далi — акт форми П&4) згiдно з до&
датком 15, у якому вiдобразити заходи щодо запобiгання розвит&
ковi професiйного захворювання та забезпечення нормалiзацiї
умов працi, а також установити осiб, якi не виконали вiдповiднi
вимоги законодавства про охорону працi i про забезпечення са&
нiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

У разi коли роботодавець або iншi члени комiсiї вiдмовля&
ються пiдписати акт форми П&4, складається вiдповiдний акт,
який є невiд’ємною частиною акта форми П&4.

Акт форми П&4 затверджує головний державний санiтарний
лiкар областi (мiста, району), на водному, повiтряному, залiз&
ничному транспортi, Мiноборони, МВС, Держспецзв’язку, СБ
України, Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби, Державного де&
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партаменту з питань виконання покарань, Державного лiкуваль&
но&оздоровчого управлiння, якому пiдпорядкована установа дер&
жавної санiтарно&епiдемiологiчної служби, яка обслуговує пiд&
приємство.

Комiсiя з розслiдування проводить гiгiєнiчну оцiнку умов
працi працiвника за матерiалами ранiше проведених атестацiй
робочих мiсць, результатiв обстежень i дослiджень, проведених
вiдповiдними установами державної санiтарно&епiдемiологiчної
служби або санiтарними лабораторiями, атестованими в уста&
новленому порядку МОЗ, вивчає приписи органiв державного
нагляду за охороною працi, подання посадових осiб робочих ор&
ганiв виконавчої дирекцiї Фонду, iнструкцiї з охорони працi пра&
цiвника, акти проходження планових перiодичних медичних
оглядiв, накази та розпорядження адмiнiстрацiї пiдприємства
про порушення працiвником вимог правил та iнструкцiй з охо&
рони працi, строкiв проходження перiодичних медичних оглядiв,
картки облiку iндивiдуальних доз опромiнення на робочих мiс&
цях джерелами радiацiйного випромiнювання, одержує письмо&
вi пояснення посадових осiб, iнших працiвникiв з питань, пов’я&
заних з розслiдуванням причин професiйного захворювання.

Акт форми П&4 складається комiсiєю з розслiдування у шес&
ти примiрниках протягом трьох дiб пiсля закiнчення розслiду&
вання та надсилається роботодавцем потерпiлому, лiкувально&
профiлактичному закладу, що обслуговує це пiдприємство, ро&
бочому органу виконавчої дирекцiї Фонду та первиннiй органi&
зацiї профспiлки, членом якої є потерпiлий, або уповноваженiй
найманими працiвниками особi з питань охорони працi, якщо
потерпiлий не є членом профспiлки. Примiрник акта надсила&
ється установi державної санiтарно&епiдемiологiчної служби, яка
обслуговує пiдприємство, для аналiзу i контролю за виконан&
ням заходiв. Перший примiрник акта форми П&4 залишається
на пiдприємствi та зберiгається.

Роботодавець зобов’язаний у п’ятиденний строк пiсля закiн&
чення розслiдування причин професiйного захворювання роз&
глянути його матерiали та видати наказ про заходи щодо запо&
бiгання професiйним захворюванням, а також про притягнення
до вiдповiдальностi осiб, з вини яких допущено порушення са&
нiтарних норм i правил, що призвели до виникнення професiй&
ного захворювання.
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Пiдприємство, де виявлено професiйне захворювання, по&
винне повiдомити про це пiдприємство, працiвником якого є по&
терпiлий, та робочий орган виконавчої дирекцiї Фонду.

Реєстрацiя та облiк професiйних захворювань ведеться в
журналi спецiального зразка.

Розслiдування та облiк аварiй
Розслiдування проводиться у тому разi, коли сталася:
1) аварiя першої категорiї, внаслiдок якої:
— загинуло 5 чи травмовано 10 i бiльше осiб;
— спричинено викид отруйних, радiоактивних та небезпеч&

них речовин за межi санiтарно&захисної зони пiдприємства;
— збiльшилася концентрацiя забруднюючих речовин у нав&

колишньому природному середовищi бiльш як у 10 разiв;
— зруйновано будiвлi, споруди чи основнi конструкцiї об’єк&

та, що створило загрозу для життя i здоров’я працiвникiв пiд&
приємства чи населення;

2) аварiї другої категорiї, внаслiдок якої:
— загинуло до 5 чи травмовано вiд 4 до 10 осiб;
— зруйновано будiвлi, споруди чи основнi конструкцiї об’єк&

та, що створило загрозу для життя i здоров’я працiвникiв цеху,
дiльницi пiдприємства з чисельнiстю працюючих 100 чоловiк i
бiльше.

Випадки порушення технологiчних процесiв, роботи устат&
ковання, тимчасової зупинки виробництва внаслiдок спрацю&
вання автоматичних захисних блокувань та iншi локальнi пору&
шення у роботi цехiв, дiльниць i окремих об’єктiв, падiння опор
та обрив проводiв лiнiй електропередачi тощо не належать до
аварiй першої чи другої категорiї i розслiдуються вiдповiдно до
законодавства.

Роботодавець зобов’язаний негайно повiдомити про аварiю
територiальний орган Держнаглядохоронпрацi, орган, до сфе&
ри управлiння якого належить пiдприємство, вiдповiдну мiсце&
ву держадмiнiстрацiю, штаб цивiльної оборони та з надзвичай&
них ситуацiй, прокуратуру за мiсцем виникнення аварiї i вiдпо&
вiдний профспiлковий орган, а в разi травмування або загибелi
працiвникiв також вiдповiдний робочий орган виконавчої дирек&
цiї Фонду.

Якщо з приводу розслiдування аварiї, що не спричинила не&
щаснi випадки, не прийнято спецiальне рiшення Кабiнету Мiнi&
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стрiв України, розслiдування проводиться комiсiями, що утво&
рюються:

— у разi аварiї першої категорiї — наказом центрального
органу виконавчої влади чи розпорядженням мiсцевої держ&
адмiнiстрацiї за погодженням з вiдповiдними органами держав&
ного нагляду за охороною працi i МНС;

— у разi аварiї другої категорiї — наказом керiвника органу,
до сфери управлiння якого належить пiдприємство, чи розпо&
рядженням мiсцевої держадмiнiстрацiї за погодженням з вiдпо&
вiдними органами державного нагляду за охороною працi i МНС.
Головою комiсiї призначається представник органу, до сфери
управлiння якого належить пiдприємство, або представник ор&
гану державного нагляду за охороною працi чи МНС.

У ходi розслiдування комiсiя визначає характер аварiї, з’ясо&
вує обставини i причини, встановлює факти порушення вимог
законодавства про охорону працi, цивiльної оборони, правил
експлуатацiї устатковання та технологiчних регламентiв, визна&
чає якiсть виконання будiвельно&монтажних робiт або окремих
вузлiв i конструкцiй, їх вiдповiднiсть вимогам технiчних i нор&
мативних документiв та проекту, встановлює осiб, що несуть
вiдповiдальнiсть за виникнення аварiї, визначає заходи щодо
лiквiдацiї її наслiдкiв та запобiгання таким випадкам.

Комiсiя зобов’язана протягом десяти робочих днiв розслiду&
вати обставини i причини аварiї та скласти акт за формою Н&5.

За результатами розслiдування аварiї роботодавець видає
наказ, яким на пiдставi висновкiв комiсiї затверджує заходи що&
до запобiгання подiбним аварiям i притягає згiдно iз законодав&
ством до вiдповiдальностi працiвникiв за порушення вимог за&
конодавства про охорону працi.

Роботодавець згiдно з вимогами законодавства з питань за&
хисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй та охо&
рони працi затверджує:

— план запобiгання надзвичайним ситуацiям, у якому ви&
значаються можливi аварiї та iншi надзвичайнi ситуацiї техно&
генного та природного характеру, прогнозуються наслiдки, пе&
редбачаються заходи щодо їх лiквiдацiї, строки виконання цих
заходiв, а також сили i засоби, що залучаються з цiєю метою;

— план лiквiдацiї аварiй (надзвичайних ситуацiй), у якому
визначаються всi можливi аварiї та iншi надзвичайнi ситуацiї,
дiї посадових осiб i працiвникiв пiдприємства у разi їх настання,
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обов’язки особового складу аварiйно&рятувальних служб або пра&
цiвникiв iнших пiдприємств, якi залучаються до лiквiдацiї над&
звичайних ситуацiй.

Друкування, тиражування i оформлення в необхiднiй кiль&
костi матерiалiв розслiдування аварiї проводить пiдприємство,
де сталася аварiя, яке в п’ятиденний строк пiсля закiнчення роз&
слiдування надсилає їх прокуратурi та органам, представники
яких брали участь у розслiдуваннi.

У разi розслiдування аварiї, що не спричинила нещасних
випадкiв, примiрник акта форми Н&5 зберiгається на пiдприєм&
ствi до завершення виконання заходiв, визначених комiсiєю, але
не менше нiж два роки.

Роботодавець зобов’язаний проаналiзувати причини аварiї
та розробити заходи щодо запобiгання таким випадкам. У разi
коли аварiя сталася через проектнi недоробки або конструктив&
нi недолiки устаткування, для участi в роботi комiсiї залучають&
ся представники пiдприємства&розробника.

Роботодавець зобов’язаний надiслати пiдприємствам — роз&
робнику i виготовлювачу устаткування обґрунтованi рекламацiї,
а їх копiї — органам, до сфери управлiння яких належать пiд&
приємства (у разi вiдсутностi таких органiв — мiсцевiй держад&
мiнiстрацiї).

Контроль та нагляд за своєчасним i об’єктивним розслiду&
ванням, документальним оформленням та облiком аварiй, ви&
конанням заходiв щодо усунення їх причин покладається на ор&
гани державного управлiння охороною працi та органи держав&
ного нагляду за охороною працi.

Посадовi особи, якi проводили розслiдування нещасних ви&
падкiв, професiйних захворювань та аварiй, несуть вiдповiдаль&
нiсть згiдно iз законодавством за своєчасне i об’єктивне їх роз&
слiдування та обґрунтованiсть прийнятих рiшень.

§ 4. Правовий захист i охорона
працi жiнок, неповнолiтнiх
та осiб зi зниженою працездатнiстю
У статтi 24 Конституцiї України забезпечується рiвнiсть

прав жiнки i чоловiка наданням жiнкам рiвних з чоловiками мож&
ливостей у громадсько&полiтичнiй i культурнiй дiяльностi, у здо&
буттi освiти i професiйнiй пiдготовцi, у працi та винагородi за
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неї, спецiальними заходами щодо охорони працi i здоров’я жi&
нок, створенням умов, якi дають можливiсть поєднувати працю
з материнством; правовим захистом, матерiальною i моральною
пiдтримкою материнства i дитинства, включаючи надання опла&
чуваних вiдпусток та iнших пiльг вагiтним жiнкам i матерям.

Правова охорона працi жiнок
Глава 112 КЗпП присвячена захисту працi жiнок. Вiдповiд&

но до ст. 174 КЗпП не дозволяється застосування працi жiнок
на важких роботах i роботах з шкiдливими i небезпечними умо&
вами працi. Кабiнет Мiнiстрiв України постановою вiд 27 берез&
ня 1996 р. № 381 затвердив Програму вивiльнення жiнок з ви&
робництв, пов’язаних з важкою працею та шкiдливими умова&
ми, обмеження використання їх працi у нiчний час. Припинено
починаючи з 1996 р., прийняття на навчання жiнок за професiя&
ми, передбаченими Перелiком важких робiт i робiт зi шкiдливи&
ми умовами працi, на яких забороняється застосування працi
жiнок. Забороняється також залучення жiнок до пiдiймання i
перемiщення важких речей масою понад 10 кг до двох разiв на
годину i понад 7 кг постiйно протягом змiни (Граничнi норми
пiдiймання i перемiщення важких речей жiнками: затвердженi
наказом Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 10 грудня
1993 р. № 241).

Згiдно зi ст. 178 КЗпП вагiтним жiнкам, вiдповiдно до медич&
ного висновку, знижуються норми виробiтку (норми обслуго&
вування) або вони переводяться на iншу роботу, яка є легшою
i виключає вплив несприятливих виробничих чинникiв, iз збе&
реженням середнього заробiтку за попередньою роботою. На час
пошуку легшої роботи вагiтна жiнка вивiльняється вiд роботи
з несприятливими виробничими чинниками iз збереженням се&
реднього заробiтку за всi пропущенi внаслiдок цього робочi днi
за рахунок пiдприємства.

Жiнки при народженнi дитини i до набуття нею вiку трьох
рокiв у разi неможливостi виконання попередньої роботи пере&
водяться на iншу роботу iз збереженням середнього заробiтку
за попередньою роботою.

Вагiтнi жiнки та жiнки, що мають дiтей вiком до трьох ро&
кiв, а також жiнки, що мають дiтей вiком вiд 3 до 14 рокiв або
дитину&iнвалiда, без їх (жiнок) згоди не можуть залучатися до
роботи у нiчний час, до надурочної роботи i направлятись у вiд&
рядження.
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Не допускається нiчна робота всiх жiнок, за винятком робо&
ти в галузях народного господарства, де це спричинено особли&
вою необхiднiстю i дозволяється як тимчасовий захiд.

У перiод перебування у вiдпустцi по догляду за дитиною жi&
нки можуть працювати на умовах неповного робочого часу або
вдома. За ними в цей перiод зберiгається право на одержання
допомоги. Вiдпустки оформляються наказом чи розпоряджен&
ням власника, що є пiдставою для призначення допомоги за ра&
хунок коштiв державного соцiального страхування. Час вiдпус&
тки по догляду за дитиною зараховується як у загальний, так i в
безперервний стаж, i в стаж роботи за фахом. Однак цей стаж не
зараховується до стажу, який дає право на щорiчну оплачувану
вiдпустку. На пiдприємствах i в органiзацiях з широким засто&
суванням жiночої працi органiзуються дитячi садки, кiмнати для
годування грудних дiтей, кiмнати особистої гiгiєни жiнок. Гаран&
тiї, встановленi для матерiв, поширюються на родичiв, якi вихо&
вують дiтей без матерi.

Правовий статус молодi у трудових правовiдносинах
Значна перевага в трудових правах з наданням пiльг перед&

бачена в спецiальних нормах для неповнолiтнiх. Так, згiдно iз
ст. 187 КЗпП неповнолiтнi (особи, якi не досягли 18 рокiв) у
трудових правовiдносинах прирiвнюються у правах до повнолiт&
нiх, а у сферi охорони працi, робочого часу, вiдпусток i деяких
iнших умов працi користуються пiльгами, встановленими зако&
нодавством.

Для прийняття на роботу молодi мiсцевi органи державної
виконавчої влади встановлюють у межах, визначених Законом
України «Про зайнятiсть населення», квоту (броню) робочих
мiсць. Цi мiсця використовуються для направлення на вироб&
ництво осiб, якi закiнчили загальноосвiтнi школи i професiй&
нi навчально&виховнi заклади, а також iнших осiб молодших
18 рокiв. Районнi, мiськi ради затверджують плани влаштуван&
ня на роботу молодi, що закiнчує загальноосвiтнi школи, i забез&
печують виконання цих планiв усiма пiдприємствами. Вiдмова
у прийняттi на роботу i професiйне навчання особам, направле&
ним у рахунок бронi, забороняється. Така вiдмова може бути
оскаржена в судовому порядку.

Законодавство дозволяє приймати на роботу осiб з 16 рокiв
i, як виняток, з 15 рокiв (за згодою одного з батькiв чи особи, що
його замiняє). Для пiдготовки молодi до виробничої працi до&
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зволяється приймати на роботу учнiв загальноосвiтнiх шкiл,
профтехучилищ i середнiх спецiальних навчальних закладiв для
виконання легкої роботи, що не спричиняє шкоди здоров’ю i не
порушує процес навчання, у вiльний вiд роботи час при досяг&
неннi 14&рiчного вiку за згодою одного з батькiв або особи, що
його замiнює.

Вiдповiдно до ст. 189 КЗпП на кожному пiдприємствi пови&
нен вестися спецiальний облiк працiвникiв, якi не досягли 18 ро&
кiв, iз зазначенням дати народження.

Забороняється застосування працi осiб, молодших за 18 ро&
кiв, на важких роботах i на роботах iз шкiдливими або небезпеч&
ними умовами працi, на пiдземних роботах, на роботах, пов’я&
заних iз пiднiманням i перемiщенням важких речей, маса яких
перевищує встановленi для молодi граничнi норми. Перелiк важ&
ких робiт i робiт iз шкiдливими i небезпечними умовами працi,
на якi не можуть допускатись особи, молодшi за 18 рокiв, за&
тверджується наказом Мiнiстерства охорони здоров’я. Пересу&
вання або перенесення важких речей неповнолiтнiми як чоло&
вiчої, так i жiночої статi в межах граничних норм допускається
лише тодi, коли це пов’язано з виконанням ними постiйної ро&
боти i займає не бiльш як 1/3 їхнього робочого часу. При прохо&
дженнi виробничої практики цi особи можуть перебувати на ви&
робництвi по професiях i на роботах, вказаних у Перелiку, не
бiльш як 4 години на день за умови суворого дотримання на цих
виробництвах i роботах чинних правил i норм охорони працi. За&
бороняється з мотивiв виховання приймати осiб, що не досягли
18 рокiв, на роботи, пов’язанi з виробництвом, зберiганням i то&
ргiвлею спиртними напоями.

Згiдно зi ст. 191 КЗпП особи до 18 рокiв приймаються на
роботу з обов’язковим медичним оглядом i в подальшому до
21 року щорiчно пiдлягають медичному огляду за рахунок пiд&
приємства.

За ст. 192 КЗпП забороняється залучати робiтникiв молод&
ше 18 рокiв до нiчних, надурочних робiт i до робiт у вихiднi днi.

Норми виробiтку для молодих працiвникiв встановлюють&
ся з урахуванням норм виробiтку для дорослих пропорцiйно ско&
роченому робочому дню. Для тих, хто поступає на роботу пiсля
закiнчення загальноосвiтнiх шкiл, профтехучилищ або пройшов
навчання безпосередньо на виробництвi, у передбачених зако&
нодавством порядку i розмiрах i на вказанi строки можуть вста&
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новлюватися зниженi норми виробiтку, що затверджуються влас&
ником за погодженням iз профспiлковим органом.

Оплата працi при скороченому робочому днi (для осiб 16—
18 рокiв — 36 годин на тиждень, 15—16 рокiв та учнiв — 14—
15 годин i на перiод канiкул — 24 години на тиждень) здiйсню&
ється в такому самому розмiрi, як i робiтникам вiдповiдної кате&
горiї при повнiй тривалостi щоденної роботи.

Якщо неповнолiтнi допущенi до вiдрядних робiт, їхня праця
оплачується за вiдрядними розцiнками, встановленими для до&
рослих працiвникiв з доплатою за тарифною ставкою за час, як
тривалiсть щоденної роботи дорослих працiвникiв. Вiдпустка
для таких осiб тривалiстю 31 календарний день має бути надана
обов’язково (як правило, в лiтнiй перiод) i замiна її грошовою
компенсацiєю забороняється.

Батьки, усиновителi та пiклувальники неповнолiтнього, а та&
кож державнi органи, громадськi органiзацiї та посадовi особи,
на яких покладається нагляд i контроль за додержанням зако&
нодавства про працю, мають право вимагати розiрвання трудо&
вого договору з неповнолiтнiм, у тому числi й строкового, якщо
продовження його дiї загрожує здоров’ю неповнолiтнього або
порушує його законнi iнтереси. Звiльнення робiтникiв, молод&
ших за 18 рокiв, з iнiцiативи власника допускається лише за
згодою районної (мiської) комiсiї у справах неповнолiтнiх. При
цьому звiльнення на пiдставах, вказаних у п. 1 (реорганiзацiя,
лiквiдацiя, скорочення чисельностi або штату працiвникiв), п. 2
(невiдповiднiсть займанiй посадi внаслiдок недостатньої квалi&
фiкацiї або стану здоров’я), п. 6 (поновлення на роботi робiтни&
ка, який ранiше виконував цю роботу) ст. 40 КЗпП проводиться
лише у виключних випадках i не допускається без подальшого
працевлаштування.

Охорона працi осiб зi зниженою працездатнiстю
Особи зi зниженою працездатнiстю — це iнвалiди, грома=

дяни похилого вiку та iншi особи, якi внаслiдок iнвалiдностi, пен=
сiйного вiку, травми чи професiйного захворювання пiд час вико=
нання трудових обов’язкiв частково втратили працездатнiсть i
не можуть конкурувати на ринку працi з iншими працiвниками.

Iнвалiдом є особа зi стiйким розладом функцiй органiзму,
спричиненим захворюванням, у результатi травми або з уродже&
ними дефектами, що призводить до обмеження життєдiяльностi,
до потреби в соцiальнiй допомозi й захистi (ст. 2 Закону Украї&
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ни «Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi» вiд
21 березня 1991 р. (з подальшими змiнами)).

Громадянами похилого вiку визнаються: чоловiки у вiцi 60
i жiнки у вiцi 55 рокiв i старшi, а також особи, яким до досягнен&
ня загального пенсiйного вiку залишилося не бiльше пiвтора ро&
ку (ст. 10 Закону України «Про основнi засади соцiального за&
хисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Украї&
нi» вiд 16 грудня 1993 р.).

Норми чинного трудового законодавства України забезпе&
чують державну пiдтримку цiєї категорiї працiвникiв встанов&
ленням для них додаткових гарантiй.

Так, роботодавцi, вiдповiдно до законодавства, зобов’язанi
створювати для них умови працi з урахуванням рекомендацiй
МСЕК та iндивiдуальних програм реабiлiтацiї (постанова КМУ
вiд 22 лютого 1992 р. № 83). Методика складання iндивiдуаль&
ної програми реабiлiтацiї iнвалiда затверджується Мiнiстерством
охорони здоров’я України.

Реабiлiтацiя й адаптацiя iнвалiда — це комплекс заходiв,
спрямованих на вiдновлення здоров’я i здiбностей iнвалiда та
створення для нього необхiдних умов i рiвних можливостей у
всiх сферах життєдiяльностi. Їх метою є повернення особи до
працi, до повноцiнного життя.

Основнi види реабiлiтацiйної допомоги:
— медична (вiдновна терапiя i реконструктивна хiрургiя з

поступовим протезуванням);
— професiйна реабiлiтацiя (професiйна орiєнтацiя, профе&

сiйне навчання або переквалiфiкацiя, рацiональне працевлаш&
тування);

— соцiально&побутова (соцiально&побутове влаштування та
обслуговування).

Зайнятiсть iнвалiдiв забезпечується через встановлення квот
прийому на роботу iнвалiдiв, створення спецiальних робочих
мiсць для них. Вiдповiдно до цього Кабiнетом Мiнiстрiв Украї&
ни прийнято спецiальну постанову «Про органiзацiю робочих
мiсць та працевлаштування iнвалiдiв» вiд 3 травня 1995 р. № 314,
якою затверджене Положення про робоче мiсце iнвалiда i про
порядок працевлаштування iнвалiдiв.

Роботодавцi вiдповiдно до законодавства зобов’язанi орга&
нiзувати навчання, переквалiфiкацiю i працевлаштування iнва&
лiдiв згiдно з медичними рекомендацiями, встановити на їх про&
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хання неповний робочий день або неповний робочий тиждень, а
також створити пiльговi умови працi (ст. 172 КЗпП).

Законодавством заборонено залучати iнвалiдiв i громадян
похилого вiку до надурочних робiт i робiт у нiчнi змiни без їх&
ньої згоди (статтi 55, 63 i 172 КЗпП).

Вiдмова в укладеннi трудового договору або у просуваннi
по службi, звiльнення за iнiцiативою адмiнiстрацiї, переведення
iнвалiда на iншу роботу без його згоди з мотивiв iнвалiдностi не
допускається, окрiм випадкiв, коли за висновком медико&соцi&
альної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню
професiйних обов’язкiв, загрожує здоров’ю i безпецi працi iнших
осiб, або продовження трудової дiяльностi чи змiна її характеру
та обсягу загрожує погiршенню здоров’я iнвалiда (ст. 17 Закону
України «Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Украї&
нi» вiд 21 березня 1991 р. (з подальшими змiнами)). Особи зi
зниженою працездатнiстю нарiвнi з iншими громадянами ма&
ють право на зайняття iндивiдуальною та iншою трудовою дi&
яльнiстю. За працюючими пенсiонерами зберiгається право на
пенсiю. Для цiєї категорiї працiвникiв передбачено i ряд iнших
пiльг i гарантiй.

Питання
для самоконтролю

1. Дайте характеристику поняття охорони працi у широкому
та вузькому значеннях.

2. Яка класифiкацiя норм у сферi охорони працi?
3. На яких роботах забороняється праця молодi та жiнок?
4. Якi категорiї працiвникiв пiдлягають обов’язковому попе&

редньому медичному огляду при прийомi на роботу?
5. На яких роботах працiвникам видається спецодяг та iншi

засоби iндивiдуального захисту?
6. Чи має право адмiнiстрацiя стягувати шкоду з працiвника,

який втратив спецодяг?
7. Назвiть норми перенесення i перемiщення вантажiв, вста&

новленi для жiнок i молодi.
8. Який iснує порядок проведення розслiдування нещасних

випадкiв на виробництвi?
9. Якi спецiальнi правила з охорони працi встановленi жiнкам&

матерям?
10. До якої вiдповiдальностi можна притягувати посадових осiб

за недотримання правил охорони працi?

424 Модуль 7. Роздiл ХVI



Нормативнi акти
i лiтература
1. Конституцiя України // ВВР України. — 1996. — № 30. —

Ст. 141. — Ст. 43.
2. Кодекс законiв про працю України з постатейними матерiа&

лами / Укладачi: В. С. Ковальський, Л. П. Ляшко. — К.: Юрiнком
Iнтер, 2006. — С. 817—1000.

3. Про охорону працi: Закон України вiд 14 жовтня 1992 р. //
ВВР України. — 1992. — № 49. — Ст. 668.

4. Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку: Закон
України вiд 8 лютого 1995 р. // ВВР України. —1995. — № 12. — Ст. 81.

5. Про пожежну безпеку: Закон України вiд 17 грудня 1993 р. //
ВВР України. — 1994. — № 5. — Ст. 21.

6. Про забезпечення санiтарного та епiдемiологiчного благопо&
луччя населення: Закон України вiд 24 лютого 1994 р. // ВВР Украї&
ни. — 1994. — № 27. — Ст. 218.

7. Питання Державного комiтету України з нагляду за охороною
працi: Указ Президента України вiд 16 сiчня 2003 року № 29/2003 //
Офiцiйний вiсник України. — 2003. — № 4. — Ст. 99.

8. Деякi питання розслiдування та облiку нещасних випадкiв,
професiйних захворювань i аварiй на виробництвi: Постанова Ка&
бiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2004 р. № 1112 // Офiцiй&
ний Вiсник України 2004. — № 35. — Ст. 2337.

9. Деякi питання Державного департаменту нагляду за додер&
жанням законодавства про працю: Постанова Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 18 сiчня 2003 р. № 50 // Офiцiйний вiсник України. —
2003. — № 4. — Ст. 111.

10. Iнструкцiя з оформлення органами Держнаглядпрацi мате&
рiалiв про адмiнiстративнi правопорушення: Наказ Мiнiстерства пра&
цi та соцiальної полiтики України вiд 21 березня 2003 року № 72 //
Офiцiйний вiсник України. — 2003. — № 23. — Ст. 1104.

11. Положення про робоче мiсце iнвалiда i про порядок праце&
влаштування iнвалiдiв: Затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 3 травня 1995 року № 314 // Зiбрання постанов КМ
України. — 1995. — № 7. — Ст. 181.

12. Порядок органiзацiї та проведення медико&соцiальної екс&
пертизи втрати працездатностi: Затверджений постановою Кабiне&
ту Мiнiстрiв України вiд 4 квiтня 1994 р. № 221 // Зiбрання поста&
нов КМ України. — 1994. — № 8. — Ст. 190.

13. Генеральна угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України, всеукра&
їнськими обєднаннями органiзацiй роботодавцiв i пiдприємцiв та все&
українськими профспiлками i профоб’єднаннями на 2004—2005 ро&

Охорона працi 425



ки вiд 19 травня 2004 року // Урядовий кур’єр — 2004. — № 92;
Урядовий кур’єр. — 2004. — № 125.

14. Положення про порядок накладення штрафiв на пiдприєм&
ства, установи i органiзацiї за порушення нормативних актiв про
охорону працi: Затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украї&
ни вiд 17 вересня 1993 року № 754 // Зiбрання постанов КМ Украї&
ни. —1994. — № 1. — Ст. 24.

15. Типове положення про комiсiю з питань охорони працi пiд&
приємства: Затверджене наказом Державного комiтету України по
нагляду за охороною працi вiд 3 серпня 1993 року № 72 // Кодекс
законiв про працю України з постатейними матерiалами. — К.: Юрiн&
ком Iнтер, 1997. — С. 611.

16. Типове положення про навчання, iнструктаж i перевiрку
знань працiвникiв з питань охорони працi: Затверджене наказом
Державного комiтету України по нагляду за охороною працi вiд
4 квiтня 1994 року № 30 // Кодекс законiв про працю України з
постатейними матерiалами. — К.: Юрiнком Iнтер, 1997. — С. 617.

17. Порядок розробки та затвердження власником нормативних
актiв про охорону працi, якi дiють на пiдприємствi: Затверджений
наказом Державного комiтету України по нагляду за охороною пра&
цi вiд 21 грудня 1993 року // Праця i зарплата. —1994. —№ 17.

19. Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiа&
льним одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiду&
ального захисту: Затверджене наказом Державного комiтету Украї&
ни по нагляду за охороною працi вiд 29 жовтня 1996 року № 170 //
Кодекс законiв про працю України з постатейними матерiалами. —
К.: Юрiнком Iнтер, 1997. — С. 690.

20. О порядке бесплатной выдачи молока или других равно&
ценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на рабо&
тах с вредными условиями труда: Постановление Государственно&
го комитета СССР по труду и социальным вопросам и Президиума
ВЦСПС от 16 декабря 1987 года № 731/П&13 // Бюллетень Госком&
труда СССР. —1988. — № 4.

21. Перелiк важких робiт та робiт iз шкiдливими i небезпечни&
ми умовами працi, на яких забороняється застосування працi жiнок:
Затверджений наказом Мiнiстерства охорони здоров’я України вiд
29 грудня 1993 року № 256 // Законодавство України про охорону
працi: збiрник норма тивних актiв. — К., 1995. — Т. 3. — С. 32.

22. Граничнi норми пiдiймання i перемiщення важких речей жiн&
ками: Затвердженi наказом Мiнiстерства охорони здоров’я Украї&
ни вiд 10 грудня 1993 року № 241 // Законодавство України про
охорону працi: Збiрник нормативних актiв. — К., 1995. — Т. 3. — С. 61.

426 Модуль 7. Роздiл ХVI



23. Перелiк важких робiт i робiт з шкiдливими i небезпечними
умовами працi, на яких забороняється застосування працi неповно&
лiтнiх: Затверджений наказом Мiнiстерства охорони здоров’я Украї&
ни вiд 31 березня 1994 року № 46 // Iнформацiйний бюлетень Укра&
їнського державного центру правової iнформацiї. — 1994. — № 18.

24. Граничнi норми пiдiймання i перемiщення важких речей не&
повнолiтнiми: Затвердженi наказом Мiнiстерства охорони здоров’я
України вiд 22 березня 1996 р. № 59 // Бюлетень нормативних актiв
мiнiстерств i вiдомств України. — 1996. — № 6.

25. Порядок органiзацiї державного нагляду за охороною працi
в системi Держнаглядохоронпрацi: Затверджений наказом Держ&
наглядохоронпрацi України вiд 31 травня 1995 року № 82 // Зако&
нодавство України про охорону працi: збiрник нормативних доку&
ментiв. — К., 1995. — Т. 4. — С. 69.

26. Положення про громадських iнспекторiв працi: Затвердже&
не наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд
20 березня 1998 року № 43 // Людина i праця: Iнформацiйний бю&
летень Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України. — 1998. —
№ 5.

27. Про практику розгляду судами цивiльних справ за позова&
ми про вiдшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Су&
ду України вiд 27 березня 1992 року № 6 // Постанови Пленуму
Верховного Суду України в кримiнальних та цивiльних справах. —
К., 1995. — С. 310.

28. Про судову практику в справах про вiдшкодування моральної
(немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду Украї&
ни вiд 31 березня 1995 року № 4 // Збiрник постанов Пленуму Вер&
ховного Суду України. 1965—1985. — К., 1995. —Ч. 1. — С. 31.

29. Типове положення про представникiв профспiлок з питань
охорони працi: Затверджене постановою Президiї Федерацiї проф&
спiлок України вiд 22 квiтня 1994 року № П&13&11 // Кодекс зако&
нiв про працю України з постатейними матерiалами. — К.: Юрiн&
ком Iнтер, 1997. — С. 656.

30. Положення про комiсiю з питань охорони працi профспiл&
кового комiтету пiдприємства: Затверджене постановою Президiї
Федерацiї профспiлок України вiд 20 вересня 1994 року // Кодекс
законiв про працю України з постатейними матерiалами. — К.: Юрiн&
ком Iнтер, 1997. — С. 660.

31. Плаксин В. Вiдшкодування моральної шкоди по трудовому
праву // Право України. — 1995. — № 2. — С. 14—16.

32. Ярхо А. А. Законодательство об охране труда. — М.: Юрид.
лит., 1988. —112 с.

Охорона працi 427



Ðîçäië ÕVII

ÏIËÜÃÈ ÄËß ÎÑIÁ,
ÙÎ ÏÎªÄÍÓÞÒÜ ÐÎÁÎÒÓ
Ç ÍÀÂ×ÀÍÍßÌ

§ 1. Поняття та загальна характеристика
пiльг для працiвникiв,
що навчаються
Вiдповiдно до ст. 24 Конституцiї України всiм громадя&

нам забезпечуються рiвнi права у здобутi освiти i професiйнiй
пiдготовцi, а ст. 53 встановлює, що кожний громадянин має пра&
во на освiту. Держава гарантує загальнодоступнiсть i безкоштов&
нiсть дошкiльної, середньої та вищої освiти. Реорганiзацiя, пе&
репрофiлювання багатьох пiдприємств у поєднаннi з боротьбою
за ринки збуту вимагають конкурентоспроможної продукцiї, i,
вiдповiдно, високої квалiфiкацiї працiвникiв. Цього досягти мож&
на шляхом навчання новим професiям або пiдвищенням квалi&
фiкацiї. Наявнiсть рiзних форм навчання, зокрема заочної та ве&
чiрньої, дозволяють працiвникам поєднувати трудову дiяльнiсть
з навчанням. Для цiєї категорiї осiб законодавством встановле&
но низку пiльг, переваг порiвняно з iншими працюючими щодо
робочого часу, часу вiдпочинку та iн.

Види пiльг та їх обсяг для працiвникiв, що навчаються, ди&
ференцiюються залежно вiд форми навчання (заочна, вечiрня,
екстернат), виду навчального закладу (школа, вищий заклад
освiти рiзних форм акредитацiї) та курсу (класу) перебування.
Правовою основою для регулювання цих питань є глава XIV Ко&
дексу законiв про працю України та низка iнших нормативних
актiв. Власник зобов’язаний забезпечувати сприятливi умови пра&
цi для цiєї категорiї працiвникiв. Вiн може створювати додатко&
вi гарантiї для них з метою збереження найкращих фахiвцiв на
виробництвi. Пiльгами користуються лише особи, якi успiшно
навчаються в закладах освiти чи проходять виробниче навчан&
ня. Успiшне навчання — це повне виконання всiх завдань з дис&
циплiн, передбачених навчальним планом i складання всiх залi&
кiв та iспитiв конкретного семестру.
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§ 2. Пiльги для працiвникiв, якi навчаються,
та їх диференцiацiя
Робiтникам, що проходять виробниче навчання або на&

вчаються у навчальних закладах без вiдриву вiд виробництва,
власник зобов’язаний надавати необхiднi умови для поєднан&
ня роботи з навчанням. При пiдвищеннi квалiфiкацiї, розрядiв
або при просуваннi по роботi повиннi враховуватися успiшне
проходження робiтниками виробничого навчання, загальноос&
вiтня i професiйна пiдготовка, отримання ними вищої чи серед&
ньої спецiальної освiти. Теоретичнi заняття i виробниче навчан&
ня при пiдготовцi нових робiтникiв безпосередньо на виробниц&
твi шляхом iндивiдуального, бригадного й курсового навчання
провадяться в межах робочого часу, встановленого законодав&
ством про працю, робiтникiв вiдповiдного вiку, професiй i вироб&
ництв.

Пiд час виробничого навчання, пiдвищення професiйного
рiвня працiвникiв, переквалiфiкацiї чи опанування iнших спе&
цiальностей робiтники не можуть використовуватися на будь&
якiй роботi, що не стосується спецiальностi, яка ними вивчаєть&
ся. Пiсля навчання працiвникам надається робота вiдповiдно до
отриманої ними квалiфiкацiї i присвоєного розряду. За час ви&
робничого навчання чи переквалiфiкацiї робiтникам виплачу&
ється заробiтна плата (постанова КМ України вiд 28 червня
1997 р. № 700).

З метою впорядкування системи пiдготовки вищими навчаль&
ними закладами спецiалiстiв державного i недержавного секто&
рiв економiки та їх працевлаштування було видано Указ Прези&
дента України «Про заходи щодо реформування системи пiдго&
товки спецiалiстiв та працевлаштування випускникiв вищих на&
вчальних закладiв», яким введена договiрна форма пiдготовки
спецiалiстiв.

Законом України «Про сприяння соцiальному становленню
та розвитку молодi в Українi» вiд 5 лютого 1992 р. передбачено,
що держава гарантує працездатнiй молодi надання першого ро&
бочого мiсця пiсля закiнчення або припинення навчання у серед&
нiх загальноосвiтнiх i професiйних навчально&виховних закла&
дах, завершення професiйної пiдготовки та перепiдготовки на
строк, не менш двох рокiв. Для професiйної пiдготовки i пiдви&
щення квалiфiкацiї працiвникiв, особливо молодi, власник або
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уповноважений ним орган органiзує iндивiдуальне, бригадне,
курсове та iнше виробниче навчання за рахунок пiдприємства,
органiзацiї, установи.

Працiвникам, якi проходять виробниче навчання або навча&
ються в навчальних закладах без вiдриву вiд виробництва, влас&
ник або уповноважений ним орган повинен створювати необ&
хiднi умови для поєднання роботи з навчанням.

При пiдвищеннi квалiфiкацiйних розрядiв або при просу&
ваннi по роботi повиннi враховуватись успiшне проходження
працiвниками виробничого навчання, загальноосвiтня i профе&
сiйна пiдготовка, та успiшне проходження працiвниками навчан&
ня в навчальних закладах.

Теоретичнi заняття i виробниче навчання при пiдготовцi но&
вих робiтникiв безпосередньо на виробництвi шляхом iндивiду&
ального, бригадного i курсового навчання провадяться в межах
робочого часу, встановленого законодавством про працю для
працiвникiв вiдповiдних вiку, професiй i виробництв.

У перiод виробничого навчання, переквалiфiкацiї або на&
вчання iншим спецiальностям працiвники не можуть викорис&
товуватись на будь&якiй роботi, що не стосується спецiальностi,
яка вивчається ними.

Робiтниковi, який успiшно закiнчив виробниче навчання,
присвоюється квалiфiкацiя вiдповiдно до тарифно&квалiфiка&
цiйного довiдника i надається робота вiдповiдно до набутої ним
квалiфiкацiї та присвоєного розряду (ст. 206 КЗпП України).

Для працiвникiв, якi навчаються без вiдриву вiд виробниц&
тва в середнiх i професiйно&технiчних навчальних закладах, вста&
новлюється скорочений робочий тиждень або скорочена трива&
лiсть щоденної роботи iз збереженням заробiтної плати у вста&
новленому порядку; їм надаються також i iншi пiльги.

Для працiвникiв, якi успiшно навчаються в середнiх загаль&
ноосвiтнiх вечiрнiх (змiнних) школах, класах, групах з очною,
заочною формами навчання при загальноосвiтнiх школах, на пе&
рiод навчального року встановлюється скорочений робочий тиж=
день на один робочий день або на вiдповiдну йому кiлькiсть ро&
бочих годин (при скороченнi робочого дня протягом тижня). Цi
особи звiльняються вiд роботи протягом навчального року не
бiльш як на 36 робочих днiв при шестиденному робочому тижнi
або на вiдповiдну їм кiлькiсть робочих годин. При п’ятиденному
робочому тижнi кiлькiсть вiльних вiд роботи днiв змiнюється

430 Модуль 7. Роздiл ХVII



залежно вiд тривалостi робочої змiни при збереженнi кiлькостi
вiльних вiд роботи годин.

Зазначеним працiвникам за час звiльнення вiд роботи ви&
плачується 50 вiдсоткiв середньої заробiтної плати за основним
мiсцем роботи, але не нижче мiнiмального розмiру заробiтної
плати.

Власник або уповноважений ним орган може надавати без
шкоди для виробничої дiяльностi працiвникам, якi навчаються
в середнiх загальноосвiтнiх вечiрнiх (змiнних) школах, класах,
групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвiт&
нiх школах, за їх бажанням, у перiод навчального року без збе&
реження заробiтної плати один&два вiльних вiд роботи днi на
тиждень (ст. 210 КЗпП України).

Працiвникам, якi здобувають загальну середню освiту в се&
реднiх загальноосвiтнiх вечiрнiх (змiнних) школах, класах, гру&
пах з очною, заочною формами навчання при загальноосвiтнiх
школах, надається додаткова оплачувана вiдпустка на перiод
складання:

— випускних iспитiв в основнiй школi — тривалiстю 10 ка&
лендарних днiв;

— випускних iспитiв у старшiй школi — тривалiстю 23 кален&
дарних днi;

— перевiдних iспитiв в основнiй та старшiй школах — вiд
4 до 6 календарних днiв.

Працiвникам, якi складають iспити екстерном за основну або
старшу школу, надається додаткова оплачувана вiдпустка трива&
лiстю вiдповiдно 21 та 28 календарних днiв.

Працiвникам, якi навчаються в навчальних закладах без вiд&
риву вiд виробництва, щорiчнi вiдпустки за їх бажанням приєд&
нуються до часу проведення настановних занять, виконання ла&
бораторних робiт, складання залiкiв та iспитiв, часу пiдготовки
i захисту дипломного проекту та iнших робiт, передбачених на&
вчальною програмою.

Працiвникам, якi навчаються в середнiх загальноосвiтнiх ве&
чiрнiх (змiнних) школах, класах, групах з очною, заочною фор&
мами навчання при загальноосвiтнiх школах, щорiчнi вiдпустки
за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони мог&
ли бути використанi до початку навчання в цих закладах.

Працiвникам, якi успiшно навчаються в навчальних закла&
дах без вiдриву вiд виробництва та бажають приєднати вiдпустку
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до часу проведення настановних занять, виконання лаборатор&
них робiт, складання залiкiв та iспитiв, часу пiдготовки i захис&
ту дипломного проекту та iнших робiт, передбачених навчаль&
ною програмою, щорiчнi вiдпустки повної тривалостi за перший
рiк роботи надаються до настання шестимiсячного термiну без&
перервної роботи на даному пiдприємствi, в установi, органiзацiї.

Працiвникам, якi успiшно навчаються на вечiрнiх вiддiлен&
нях професiйно&технiчних навчальних закладiв, надається до&
даткова оплачувана вiдпустка для пiдготовки та складання iспи&
тiв загальною тривалiстю 35 календарних днiв протягом навчаль&
ного року.

Працiвникам, допущеним до вступних iспитiв у вищi навчаль&
нi заклади, надається вiдпустка без збереження заробiтної пла&
ти тривалiстю 15 календарних днiв без урахування часу, необ&
хiдного для проїзду до мiсцезнаходження навчального закладу
та назад.

Працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва
на пiдготовчих вiддiленнях при вищих навчальних закладах, у
перiод навчального року надається, за їх бажанням, один вiль&
ний вiд роботи день на тиждень без збереження заробiтної пла&
ти. Для складання випускних iспитiв їм надається додаткова вiд&
пустка на умовах, передбачених вище.

Працiвникам, якi успiшно навчаються без вiдриву вiд ви&
робництва у вищих навчальних закладах з вечiрньою та заоч&
ною формами навчання, надаються додатковi оплачуванi вiд&
пустки:

1) на перiод настановних занять, виконання лабораторних
робiт, складання залiкiв та iспитiв для тих, хто навчається на
першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

— першого та другого рiвнiв акредитацiї з вечiрньою фор&
мою навчання — 10 календарних днiв,

— третього та четвертого рiвнiв акредитацiї з вечiрньою фор&
мою навчання — 20 календарних днiв,

— незалежно вiд рiвня акредитацiї з заочною формою на&
вчання — 30 календарних днiв;

2) на перiод настановних занять, виконання лабораторних ро&
бiт, складання залiкiв та iспитiв для тих, хто навчається на тре&
тьому i наступних курсах у вищих навчальних закладах:

— першого та другого рiвнiв акредитацiї з вечiрньою фор&
мою навчання — 20 календарних днiв,
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— третього та четвертого рiвнiв акредитацiї з вечiрньою фор&
мою навчання — 30 календарних днiв,

— незалежно вiд рiвня акредитацiї з заочною формою на&
вчання — 40 календарних днiв;

3) на перiод складання державних iспитiв у вищих навчальних
закладах незалежно вiд рiвня акредитацiї — 30 календарних днiв;

4) на перiод пiдготовки та захисту дипломного проекту (ро&
боти) студентам, якi навчаються у вищих навчальних закладах
з вечiрньою та заочною формами навчання першого та другого
рiвнiв акредитацiї, — два мiсяцi, а у вищих навчальних закладах
третього i четвертого рiвнiв акредитацiї — чотири мiсяцi.

Тривалiсть додаткових оплачуваних вiдпусток працiвникам,
якi здобувають другу (наступну) вищу освiту за заочною (вечiр&
ньою) формою навчання у навчальних закладах пiслядипломної
освiти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму пiд&
порядкуваннi пiдроздiли пiслядипломної освiти, визначається
як для осiб, якi навчаються на третьому i наступних курсах ви&
щого навчального закладу вiдповiдного рiвня акредитацiї.

Працiвникам, допущеним до складання вступних iспитiв в
аспiрантуру з вiдривом або без вiдриву вiд виробництва, для пiд&
готовки та складання iспитiв надається один раз на рiк додатко&
ва оплачувана вiдпустка з розрахунку 10 календарних днiв на
кожний iспит.

Працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва
в аспiрантурi та успiшно виконують iндивiдуальний план пiд&
готовки, надається додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю
30 календарних днiв.

Для працiвникiв, якi навчаються у вищих навчальних закла&
дах з вечiрньою та заочною формами навчання, де навчальний
процес має свої особливостi, законодавством може встановлю&
ватися iнша тривалiсть вiдпусток у зв’язку з навчанням.

На час додаткових вiдпусток у зв’язку з навчанням (стат&
тi 211, 213, 216 КЗпП) за працiвниками за основним мiсцем ро&
боти зберiгається середня заробiтна плата.

Працiвникам, якi навчаються на останнiх курсах вищих на&
вчальних закладiв, протягом десяти навчальних мiсяцiв перед
початком виконання дипломного проекту (роботи) або складан&
ня державних iспитiв надається щотижнево при шестиденному
робочому тижнi один вiльний вiд роботи день для пiдготовки до
занять з оплатою його в розмiрi 50 вiдсоткiв одержуваної заро&
бiтної плати, але не нижче мiнiмального розмiру заробiтної плати.
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При п’ятиденному робочому тижнi кiлькiсть вiльних вiд ро&
боти днiв змiнюється залежно вiд тривалостi робочої змiни за
умови збереження загальної кiлькостi вiльних вiд роботи годин.

Протягом десяти навчальних мiсяцiв перед початком вико&
нання дипломного проекту (роботи) або складання державних
iспитiв працiвникам, за їх бажанням, може бути надано додат&
ково ще один&два вiльних вiд роботи днi на тиждень без збере&
ження заробiтної плати.

Працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в
аспiрантурi, за їх бажанням протягом чотирьох рокiв навчання
надається один вiльний вiд роботи день на тиждень з оплатою
його в розмiрi 50 вiдсоткiв середньої заробiтної плати працiвника.

Працiвникам, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в
аспiрантурi, протягом четвертого року навчання надається за їх
бажанням додатково ще один вiльний вiд роботи день на тиж&
день без збереження заробiтної плати.

Власник або уповноважений ним орган оплачує працiвни&
кам, якi навчаються у вищих навчальних закладах з вечiрньою
та заочною формами навчання, проїзд до мiсця знаходження на&
вчального закладу i назад один раз на рiк на настановнi заняття,
для виконання лабораторних робiт i складання залiкiв та iспи&
тiв — у розмiрi 50 вiдсоткiв вартостi проїзду (ст. 219 КЗпП).

У такому ж розмiрi провадиться оплата проїзду для пiдгото&
вки i захисту дипломного проекту (роботи) або складання дер&
жавних iспитiв.

Працiвникiв, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва в
середнiх i професiйно&технiчних навчальних закладах, заборо&
няється залучати в днi занять до надурочних робiт.

Питання
для самоконтролю

1. Що таке пiльги i до якої категорiї працiвникiв вони застосо&
вуються?

2. Назвiть нормативно&правовi акти, в яких йдеться про пiль&
ги для працiвникiв, що навчаються.

3. Якi пiльги мають особи, що поєднують роботу з навчанням?
4. Назвiть критерiї диференцiацiї пiльг для працiвникiв, що

навчаються.
5. Пiльги для працiвникiв, якi навчаються, та їх диференцiацiя.
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нету МiнiстрiвУкраїни вiд 7 червня 1999 року № 992 // Офiцiйний
вiсник України. —1999. — № 23. — Ст. 159.

8. Порядок, тривалiсть i умови надання щорiчних вiдпусток пра&
цiвникам, якi навчаються у вищих навчальних закладах з вечiрньою
та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особ&
ливостi, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
28 червня 1997 року № 634 // Офiцiйний вiсник України. — 1997. —
№ 27. — Ст. 52.

9. Типове положення про навчально&курсовий комбiнат (центр,
пункт) професiйного навчання, затверджене наказом Мiнiстерства
освiти України та Мiнiстерства працi України вiд 20 травня 1993 ро&
ку № 148/32 // Iнформацiйний бюлетень Українського державно&
го центру правової iнформацiї. — 1993. — № 12.

10. Положення про порядок квалiфiкацiйної атестацiї та при&
своєння квалiфiкацiї особам, якi здобувають професiйно&технiчну
освiту, затверджене наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полi&
тики України та Мiнiстерства освiти України вiд 31 грудня 1998 ро&
ку № 201/469 // Офiцiйний вiсник України. — 1999. — № 9. — Ст. 357.
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ÒÅÑÒÎÂI ÇÀÂÄÀÍÍß
çà ìîäóëåì 7

Охорона працi

1. Складовими елементами охорони працi є система:
а) санiтарно&гiгiєнiчних заходiв;
б) соцiально&економiчних заходiв;
в) правових норм з охорони працi;
г) органiзацiйно&технiчних заходiв;
д) лiкувально&профiлактичних заходiв.

2. Система норм з охорони працi подiляється на такi норми:
а) загального i особливого характеру;
б) загального i спецiального характеру;
в) загального i iндивiдуального характеру;
г) загального i локального характеру;
д) прикладного та обов’язкового характеру.

3. Норми охорони працi поширюються:
а) на всю територiю України;
б) на окремi пiдприємства, органiзацiї;
в) на вiдповiдних працiвникiв;
г) на окремi галузi промисловостi;
д) правильнi всi перерахованi випадки.

4. Суб’єктами iнституту охорони працi є:
а) працiвники та прирiвнянi до них громадяни України;
б) iноземнi громадяни та особи без громадянства;
в) юридичнi та фiзичнi особи як наймачi робочої сили;
г) усi сторони трудового договору.

5. Систему законодавства про охорону працi складають:
а) Закон України «Про охорону працi»;
б) Кодекс законiв про працю України;
в) Основи законодавства України про охорону працi;
г) спецiальнi норми права: положення, правила, iнструкцiї;
д) колективний договiр пiдприємства;
е) правила з технiки безпеки.

6. Основними принципами iнституту охорони працi є:
а) прiоритет життя i здоров’я працiвникiв;
б) соцiальний захист i встановлення єдиних нормативiв;
в) координацiя дiяльностi державних органiв з iншими;
г) мiжнародне спiвробiтництво.
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7. Спецiальнi права на охорону працi мають:
а) працюючi жiнки, неповнолiтнi та iнвалiди;
б) тимчасовi та сезоннi працiвники;
в) тiльки працiвники, зайнятi на роботах зi шкiдливими та не&

безпечними умовами працi;
г) працюючi за органiзованим набором;
д) особи, зайнятi на громадських роботах.

8. Права працiвникiв на охорону працi стосуються:
а) умов трудового договору;
б) зобов’язання власника поiнформувати працiвника пiд роз&

писку про умови працi та про пiльги й компенсацiї за роботу
в таких умовах;

в) заборони власниковi укладати трудовий договiр на роботу,
протипоказану працiвниковi.

9. Право на соцiальне страхування охоплює:
а) обов’язковiсть соцiального страхування;
б) надання пiльг i компенсацiй;
в) безплатне забезпечення працiвникiв iндивiдуальними засо&

бами захисту;
г) компенсацiю шкоди, заподiяної здоров’ю працiвника.

10. Охорона працi пiд час роботи включає права працiвникiв:
а) на створення належних умов працi;
б) на вiдмову вiд роботи;
в) на середнiй заробiток i на розiрвання трудового договору;
г) на легшу роботу за станом здоров’я, збереження мiсця роботи;
д) на обов’язкове надання додаткової вiдпустки.

11. Охорона працi жiнок забезпечується:
а) забороною їх працi на важких i небезпечних роботах;
б) встановленням переваги у зв’язку з материнством (додатко&

вi вiдпустки, неповний робочий час);
в) закрiпленням додаткових компенсацiй за надурочнi роботи.

12. Забезпечувати безпечнi умови працi зобов’язанi:
а) власник (або його уповноважений);
б) власник i виборний орган первинної профспiлкової органi&

зацiї;
в) власник, трудовий колектив, профспiлковий орган.

13. Обов’язки працiвника з питань охорони працi:
а) знати i виконувати норми з охорони працi;
б) умiти користуватися засобами колективного захисту;
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в) проходити перiодичнi медичнi огляди;
г) розписуватися в журналi iнструктажiв;
д) вживати заходiв щодо усунення загрози своєму життю i здо&

ров’ю.

14. Медичний огляд проводиться обов’язково:
а) при прийняттi на роботу осiб, молодших 18 рокiв;
б) при прийняттi працiвникiв на роботу з шкiдливими умова&

ми працi;
в) при прийняттi на керiвну посаду;
г) при прийняттi на посаду електрика.

15. Перiодичнi медогляди проводяться:
а) для працiвникiв вiком до 21 року;
б) для всiх працюючих на пiдприємствах виробничої сфери;
в) для працiвникiв вiком до 23 рокiв.

16. За порушення працiвником правил з охорони працi до ньо&
го може бути застосовано:
а) дисциплiнарну вiдповiдальнiсть;
б) кримiнальну вiдповiдальнiсть;
в) заходи громадського впливу;
г) матерiальну вiдповiдальнiсть;
д) моральну вiдповiдальнiсть.

17. До засобiв iндивiдуального захисту працiвникiв належать:
а) захиснi окуляри;
б) респiратор, спецодяг i спецвзуття;
в) лiкувально&профiлактичне харчування;
г) молоко як нейтралiзатор шкiдливого вплiву;
д) пiдсолена вода.

18. Переведення працiвника на легшу роботу за станом здо&
ров’я:
а) здiйснюється на розсуд власника;
б) можливе тiльки за згодою працiвника;
в) здiйснюється без згоди працiвника.
г) належить до обов’язкiв працiвника.

19. Перiодичнi медичнi огляди обов’язково проводяться для:
а) водiїв усiх транспортних засобiв;
б) осiб, якi працюють на роботах з важкими умовами працi;
в) неповнолiтнiх;
г) вчителiв;
д) усiх зазначених осiб.
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20. Кошти на заходи з охорони працi:
а) видiляються та цiльово використовуються в установленому

законом порядку;
б) використовуються в порядку, визначеному колективним до&

говором;
в) використовуються на розсуд власника.

21. За спецодяг i спецвзуття можна отримати компенсацiю:
а) компенсацiя законом заборонена;
б) можна за угодою сторiн;
в) так, якщо працiвник придбав їх за свої кошти;
г) так, якщо старий одяг ще не зношений, а можна отримувати

новий.

22. Медичнi огляди проводяться з метою:
а) пофiлактики захворювань працiвникiв;
б) своєчасного проведення лiкування;
в) постiйного контролю за станом здоров’я працiвникiв;
г) недопущення захворювання iнших (епiдемiя);
д) громадської безпеки та охорони здоров’я населення;
е) у всiх зазначених випадках.

23. У разi ухилення працiвника вiд проходження медичного огля&
ду (якщо вiн є обов’язковим) власник:
а) має право притягнути працiвника до дисциплiнарної вiдпо&

вiдальностi;
б) зобов’язаний вiдсторонити працiвника вiд роботи без збере&

ження заробiтної плати;
в) органiзовує позачерговий медогляд;
г) має право звiльнити працiвника;
д) має право накласти штраф (не бiльше однiєї зарплати)

24. До органiв державного управлiння з охорони працi належать:
а) Кабiнет Мiнiстрiв України;
б) державний комiтет по нагляду за охороною працi;
в) мiнiстерство працi та соцiальної полiтики;
г) мiнiстерство юстицiї;
д) профспiлковi органiзацiї та трудовi колективи.

25. Громадський контроль за додержанням норм з охорони пра&
цi здiйснюють:
а) трудовi колективи (через уповноважених);
б) ради трудових колективiв;
в) роботодавець разом з профспiлковим органом;
г) виборнi органи профспiлкових органiзацiй.
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26. За порушення норм з охорони працi на пiдприємствi, уста&
новi, органiзацiї роботодавцi пiдлягають:
а) штрафу — один вiдсоток мiсячного фонду заробiтної плати

пiдприємства;
б) накладенню штрафiв органами Держкомiтету України по на&

гляду за охороною працi;
в) штрафу в 100 неоподатковуваних мiнiмумiв за кожний не&

щасний випадок з вини власника;
г) штрафу — 50 неоподатковуваних мiнiмумiв за кожний не&

щасний випадок з вини власника.

27. Розслiдування та облiк нещасних випадкiв охоплює:
а) обов’язок власника розслiдувати нещаснi випадки, аварiї,

профзахворювання, вести їх облiк;
б) участь представника профспiлкової органiзацiї в розслiду&

ваннi;
в) складання акта за встановленою формою не пiзнiше трьох днiв

з моменту закiнчення розслiдування;
г) зобов’язання видати один примiрник акта потерпiлому чи за&

iнтересованiй особi;
д) усi наведенi випадки.

28. Служба охорони працi на пiдприємствi:
а) створюється власником на пiдставi Типового положення;
б) не залежна нi вiд кого;
в) пiдпорядкована керiвниковi пiдприємства;
г) має право видавати керiвникам структурних пiдроздiлiв пiд&

приємств обов’язковi приписи щодо усунення недолiкiв, зу&
пиняти роботу виробництва та iн.

д) може бути лiквiдована лише за згодою з виборним органом
первинної профспiлкової органiзацiї.

29. Вiдшкодування громадянам збиткiв, завданих порушенням
ними вимог охорони працi передбачено:
а) в законодавствi про оплату працi;
б) не передбачено в законодавствi;
в) в законодавствi про соцiальне страхування;
г) у Правилах внутрiшнього трудового розпорядку.

30. У разi порушення вимог охорони працi власник вiдшкодо&
вує витрати:
а) на лiкування та професiйну реабiлiтацiю потерпiлих;
б) оплату та догляд за потерпiлим;
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в) на ритуальнi послуги пiд час поховання загиблих;
г) пiднайом потерпiлим житла;
д) на придбання приладiв, апаратiв для дiагностики хвороби;
е) не вiдшкодовує.

31. Комiсiя з питань охорони працi створюється на пiдприємст&
вах:
а) де працює 15 i бiльше чоловiк;
б) де працює 30 i бiльше чоловiк;
в) де працює 50 i бiльше чоловiк;
г) де працює 100 i бiльше чоловiк.

32. Фiнансування охорони працi здiйснюється:
а) благодiйними установами;
б) власником пiдприємства;
в) державними органами;
г) органами мiсцевого та регiонального самоврядування;
д) за рахунок коштiв профспiлкових органiв.

33. Шкода заподiяна власником здоров’ю працiвника компен&
сується у розмiрi:
а) у повному розмiрi втраченого заробiтку;
б) 50 вiдсоткiв втраченого заробiтку;
в) втрат на лiкування, протезування;
г) однiєї середньої заробiтної плати.

34. Не беруться на облiк i не фiксуються акти за формою Н&1
про нещаснi випадки, що сталися з особами:
а) якi слiдували на роботу чи поверталися з роботи пiшки, на

громадському чи власному транспортi;
б) якi перебували в нетверезому станi;
в) якi навмисне заподiяли шкоди своєму здоров’ю;
д) якi виконували роботу пiсля закiнчення робочого часу.
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ÌÎÄÓËÜ 8

Ðîçäië ÕVIII

ÒÐÓÄÎÂI ÑÏÎÐÈ

§ 1. Поняття трудових спорiв,
їх види та причини виникнення
Вiдповiдно до ст. 55 Конституцiї України кожен має

право будь&якими не забороненими законом засобами захища&
ти свої права i свободи вiд порушень i протиправних посягань,
права i свободи людини i громадянина захищаються судом. Та&
кож кожному гарантується право на оскарження в судi рiшень,
дiй чи бездiяльностi органiв державної влади, органiв мiсцевого
самоврядування, посадових i службових осiб. Особи мають право
звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верхов&
ної Ради України з прав людини. Кожен має право, пiсля вико&
ристання всiх нацiональних засобiв правового захисту, зверта&
тися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнарод&
них судових установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних
органiзацiй, членом або учасником яких є Україна. У трудових
правовiдносинах це може реалiзовуватися при виникненнi тру&
дових спорiв. Кожен має право на правову допомогу (ст. 59 Кон&
ституцiї України).

Трудовi спори — це не врегульованi шляхом безпосереднiх пе=
реговорiв суперечностi (конфлiкти) мiж власником пiдприємства,
установи, органiзацiї (або його уповноваженим) i працiвником
(групою працiвникiв, профспiлками або iншим уповноваженим
трудовим колективом органом), що виникають з приводу засто=
сування норм законодавства про працю, змiни iснуючих умов пра=
цi або встановлення нових i вирiшуються у визначеному чинним
законодавством порядку.

До трудових належать спори щодо порушення норм про:
— порядок переведення на iншу роботу;
— припинення або розiрвання трудового договору;



— оплату працi й виплату заробiтної плати;
— виплату винагороди (надбавок) за вислугу рокiв;
— виплату винагороди за результатами рiчної роботи пiд&

приємства, гарантiйних та компенсацiйних сум;
— тривалiсть вiдпустки, порядок її надання та подiлу на час&

тини;
— порядок застосування дисциплiнарного стягнення;
— порядок видачi й використання спецодягу, спецвзуття, iн&

ших засобiв iндивiдуального захисту;
— надання лiкувально&профiлактичного харчування, моло&

ка або iнших рiвноцiнних продуктiв;
— порядок застосування норм працi та їх змiни тощо.
Причини виникнення трудових спорiв:
1) суб’єктивного характеру — недостатня правова свiдомiсть

працiвникiв; правова необiзнанiсть не тiльки працюючих, а й ке&
рiвникiв; помилки однiєї iз сторiн у спорi про наявнiсть або вiд&
сутнiсть фактичних обставин, з якими закон пов’язує виникнен&
ня, змiну чи припинення певних правовiдносин;

2) об’єктивного характеру — суперечностi мiж вiдносно ста&
бiльними нормами права i динамiчними конкретними життєви&
ми ситуацiями, до яких вони застосовуються;

3) органiзацiйно&правового характеру — пов’язанi з недолiка&
ми в нормотворчiй дiяльностi, прогалинами у чинному законо&
давствi, двозначнiстю трактування окремих норм, вiдсутнiстю ко&
дифiкацiї всiх чинних норм з трудового права (на сьогоднi дiють
нормативнi акти прийнятi, наприклад, ще у 1929, 1931 роках);

4) органiзацiйно&господарського характеру — розрив госпо&
дарських зв’язкiв; порушення в проведеннi облiку; вiдсутнiсть
достатньої кiлькостi власних енергоносiїв; наявнiсть значної кiль&
костi структурних одиниць оборонного комплексу, що потребу&
ють конверсiї та призвели до спаду виробництва; вимушена не&
повна зайнятiсть i безробiття; зниження реальних доходiв знач&
ної частини населення (особливо сiльська мiсцевiсть); наявнiсть
заборгованостi з виплат зарплат, пенсiй та iнших виплат.

Види трудових спорiв:
1. За участю сторiн правовiдносин у сферi працi:
— спори мiж працiвником i власником або його уповнова&

женим (на iндивiдуальному рiвнi);
— спори мiж найманими працiвниками, трудовими колек&

тивами (їх об’єднаннями) або професiйними спiлками (iншими
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уповноваженими трудовими колективами органами) та власни&
ком (об’єднаннями власникiв) або їхнiми уповноваженими (на
виробничому, галузевому, регiональному та державному рiвнях);

2. За змiстом та кiлькiстю суб’єктiв:
— iндивiдуальнi;
— колективнi;
3. За характером:
— спори про застосування чинних норм законодавства про

працю (позовнi);
— спори про встановлення нових чи змiну iснуючих умов

працi (непозовнi);
4. За порядком розгляду (за пiдвiдомчiстю):
— спори, що розглядаються в загальному порядку (КТС,

суд);
— спори, що розглядаються в судовому порядку (суд);
— спори, що розглядаються в особливому (спецiальному) по&

рядку (розгляд спорiв суддiв, прокурорсько&слiдчих працiвни&
кiв, звернення працiвникiв до органiв прокуратури за захистом
своїх трудових прав та iн.).

Майже будь&який трудовий спiр можна розглядати й харак&
теризувати з позицiї кожного виду.

§ 2. Iндивiдуальнi
трудовi спори
Вiдповiдно до ст. 124 Конституцiї України правосуддя

в Українi здiйснюється виключно судами. Делегування функцiй
судiв, а також привласнення цих функцiй iншими органами чи
посадовими особами не допускаються. Юрисдикцiя судiв поши&
рюється на всi правовiдносини, що виникають у державi (в тому
числi трудовi). Найчастiше це реалiзовується у трудовому правi
при вирiшеннi iндивiдуальних трудових спорiв.

Iндивiдуальнi трудовi спори — це не врегульованi розбiж=
ностi мiж працiвником i роботодавцем з питань застосування
законодавчих та iнших нормативно=правових актiв про працю,
або змiни умов трудового договору, iнших угод про працю та пе=
реданих на розгляд компетентних з вирiшення спорiв органiв вiд=
повiдно до чинного законодавства.

Iндивiдуальнi трудовi спори є найпоширенiшими серед iсну&
ючих. Порядок вирiшення залежить вiд їх юридичної природи.
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Так, трудовi спори позовного характеру розглядаються комiсiями
з трудових спорiв i районними (мiськими) — мiсцевими судами.

Органiзацiя комiсiй по трудових спорах, їх компетенцiя.
Комiсiя по трудових спорах є первинним органом досудово&

го розгляду та вирiшення бiльшостi трудових спорiв, що вини&
кають на пiдприємствi мiж працiвниками й роботодавцями.

Згiдно iз ст. 223 КЗпП створення комiсiй по трудових спо&
рах передбачено на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, а
також в їхнiх структурних пiдроздiлах з кiлькiстю працюючих
не менше 15 осiб. Вона обирається загальними зборами (конфе&
ренцiєю) трудового колективу. Чисельнiсть, склад i строк пов&
новажень КТС визначаються також зборами трудового колек&
тиву. Збори вважаються правочинними, якщо на них присутнi
понад половину загальної кiлькостi членiв колективу, а конфе&
ренцiя — якщо вона зiбрала 2/3 делегатiв. Рiшення про обрання
КТС (її членiв) приймається бiльшiстю голосiв. Порядок обран&
ня, висування кандидатiв у члени КТС, порядок голосування
(вiдкрите чи таємне) встановлюються зборами (конференцiєю).
Кiлькiсть робiтникiв у складi комiсiї має становити не менш як
половину її складу. Комiсiя по трудових спорах обирає iз свого
складу голову, його заступникiв i секретаря.

Комiсiя по трудових спорах надiлена правом викликати свiд&
кiв, доручати проведення рiзноманiтних перевiрок, вимагати вiд
власника необхiднi розрахунки й документи. Вона має печатку
встановленого зразка, її рiшення обов’язковi до виконання (у ра&
зi незгоди рiшення можна оскаржити до суду).

Власник зобов’язаний створити всi необхiднi умови для ро&
боти КТС: надати примiщення, друкарську та iншу технiку, не&
обхiдну лiтературу, органiзувати дiловодство, облiк i зберiгання
заяв працiвникiв i справ, пiдготовку й видачу копiй рiшень i т. iн.

Порядок i строки розгляду трудових спорiв у КТС.
Для звернення працiвника в КТС встановлено тримiсячний

строк вiд того дня, коли вiн дiзнався або повинен був дiзнатися
про порушення свого права. Стаття 225 КЗпП передбачає обо&
в’язкову реєстрацiю заяв працiвникiв, що подаються до КТС,
проте ч. 6 ст. 223 КЗпП вiдносить облiк та зберiгання таких заяв
до обов’язкiв власника, тобто сторони, що протистоїть працiв&
никовi у трудовому спорi. У такому разi працiвник має право ви&
магати розписку чи аналогiчний документ, який би засвiдчив,
що його заяву прийнято i це належним чином оформлено.
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Спiр має розглядатися, як правило, у присутностi працiвни&
ка (заява про розгляд може бути подана за його вiдсутностi че&
рез представника). Засiдання КТС вважається правомочним за
присутностi не менше 2/3 її складу. Працiвник або власник має
право заявити вiдвiд будь&кому з членiв КТС. Рiшення прийма&
ється бiльшiстю голосiв. У рiшеннi КТС вказуються: назва пiд&
приємства, прiзвище, iм’я та по батьковi працiвника, дата звер&
нення i дата розгляду спору, суть спору, прiзвища членiв ко&
мiсiї, власника чи його представника, пiдсумки голосування й
мотивоване рiшення комiсiї.

Копiя рiшення в триденний строк видається працiвниковi,
власнику або їхнiм представникам.

Комiсiя по трудових спорах зобов’язана розглянути трудо&
вий спiр у десятиденний строк з дня подання працiвником за&
яви. Рiшення КТС пiдлягає виконанню у триденний строк пiсля
закiнчення десяти днiв на його оскарження згiдно зi ст. 229 КЗпП.
Якщо рiшення комiсiї по трудових спорах оскаржено до суду,
воно не пiдлягає виконанню до винесення судом ухвали про за&
лишення в силi рiшення КТС i набрання ним законної сили. Рi&
шення про поновлення на роботi пiдлягають негайному вико&
нанню. Пiсля перебiгу строку добровiльного виконання рiшення
КТС у разi, коли власник не оскаржив це рiшення i не виконав
його, працiвник має право вимагати видати йому посвiдчення,
що має силу виконавчого листа (ст. 230 КЗпП), пiдписане голо&
вою або заступником голови КТС i засвiдчене печаткою КТС.
Працiвник має право пред’явити посвiдчення до мiсцевого суду
не пiзнiше тримiсячного строку з дня його одержання.

Строки при вирiшеннi трудових спорiв:
Усi строки при вирiшеннi трудових спорiв можна подiлити

на такi групи:
— строки звернення до органiв по вирiшенню спорiв;
— строки вирiшення спорiв;
— строки виконання рiшень з трудових спорiв.
Порядок i строки розгляду трудових спорiв в судовому по=

рядку.
У районних (мiських) — мiсцевих судах розглядаються тру&

довi спори за заявами:
1) працiвника чи власника або уповноваженого ним органу,

коли вони не згоднi з рiшенням комiсiї по трудових спорах пiд&
приємства, установи, органiзацiї (пiдроздiлу);
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2) прокурора, якщо вiн вважає, що рiшення комiсiї по тру&
дових спорах суперечить чинному законодавству.

Безпосередньо в районних (мiських) судах розглядаються
трудовi спори за заявами:

1) працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, де комiсiї
по трудових спорах не обираються;

2) працiвникiв про поновлення на роботi незалежно вiд пiд&
став припинення трудового договору, змiну дати i формулюван&
ня причини звiльнення, оплату за час вимушеного прогулу або
виконання нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорiв пра&
цiвникiв, указаних у ч. 3 ст. 221 i ст. 222 КЗпП;

3) керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї (фiлiї, пред&
ставництва, вiддiлення та iншого вiдокремленого пiдроздiлу),
його заступникiв; головного бухгалтера пiдприємства, устано&
ви, органiзацiї, його заступникiв; службових осiб митних орга&
нiв, державних податкових iнспекцiй, яким присвоєно персо&
нальнi звання; службових осiб державної контрольно&ревiзiй&
ної служби та органiв державного контролю за цiнами; керiвних
працiвникiв, якi обираються, затверджуються або призначають&
ся на посади державними органами, органами мiсцевого та регiо&
нального самоврядування, а також громадськими органiзацiями
та iншими об’єднаннями громадян, з питань звiльнення, змiни
дати i формулювання причини звiльнення, переведення на iн&
шу роботу, оплати за час вимушеного прогулу i накладання дис&
циплiнарних стягнень, за винятком спорiв працiвникiв, указа&
них у ч. 3. ст. 221 i ст. 222 КЗпП;

4) власника або уповноваженого ним органу про вiдшкоду&
вання працiвниками матерiальної шкоди, заподiяної пiдприєм&
ству, установi, органiзацiї;

5) працiвникiв у питаннi застосування законодавства про
працю, яке вiдповiдно до чинного законодавства попередньо бу&
ло вирiшено власником або уповноваженим ним органом i проф&
спiлковим органом пiдприємства, установи, органiзацiї (пiдроз&
дiлу) у межах наданих їм прав.

Безпосередньо в районних (мiських) судах розглядаються
також спори про вiдмову у прийняттi на роботу:

1) працiвникiв, запрошених на роботу в порядку переведен&
ня з iншого пiдприємства, установи, органiзацiї;

2) молодих спецiалiстiв, якi закiнчили вищий навчальний
заклад i в установленому порядку направленi на роботу на дане
пiдприємство, в установу, органiзацiю;
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3) вагiтних жiнок, жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох ро&
кiв або дитину&iнвалiда, а одиноких матерiв — при наявностi ди&
тини вiком до чотирнадцяти рокiв;

4) виборних працiвникiв пiсля закiнчення строку повнова&
жень;

5) працiвникiв, яким надано право поворотного прийняття
на роботу;

6) iнших осiб, з якими власник або уповноважений ним ор&
ган вiдповiдно до чинного законодавства зобов’язаний укласти
трудовий договiр.

Строки звернення до районного (мiського) суду за вирiшен&
ням трудових спорiв регулюються ст. 233 КЗпП. А саме: працiв&
ник може звернутися з заявою про вирiшення трудового спору
безпосередньо до районного, районного у мiстi, мiського чи мiськ&
районного суду в тримiсячний строк з дня, коли вiн дiзнався
або повинен був дiзнатися про порушення свого права, а у спра&
вах про звiльнення — в мiсячний строк з дня вручення копiї на=
казу про звiльнення або з дня видачi трудової книжки.

У разi порушення законодавства про оплату працi працiвник
має право звернутися до суду з позовом про стягнення належ&
ної йому заробiтної плати без обмеження будь=яким строком.

Для звернення власника або уповноваженого ним органу до
суду в питаннях стягнення з працiвника матерiальної шкоди,
заподiяної пiдприємству, установi, органiзацiї, встановлюється
строк в один рiк з дня виявлення заподiяної працiвником шкоди.

Встановлений частиною третьою цiєї статтi строк застосо&
вується i при зверненнi до суду вищестоящого органу або про&
курора. У разi пропуску з поважних причин строкiв, установле&
них цiєю статтею, мiсцевий суд може їх поновити.

Порядок обчислення строкiв позовної давностi i процесуаль=
них строкiв визначається трудовим i процесуальним законодав&
ством. Строки, що встановленi законом або призначаються су&
дом, обчислюються роками, мiсяцями, тижнями i днями. Строк
може визначатися також вказiвкою на подiю, яка повинна обо&
в’язково настати. Строк, що обчислюється роками закiнчується
у вiдповiдний мiсяць i число останнього року строку (7 черв&
ня 2008 року — 7 червня 2009 року); мiсяцями — минає вiдпо&
вiдного числа останнього мiсяця строку, якщо такого числа не&
має, — в останнiй день цього мiсяця; тижнями — розпочинаєть&
ся з дня, що є наступним за тим днем, з якого починається строк
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i закiнчується у той самий за назвою день, з якого визначено йо&
го початок (наприклад, п’ятниця). Перебiг строкiв, якi призна&
ченi календарними днями, розпочинається з дня, що є наступ&
ним з календарної дати, яка визначає його початок. До десяти&
денного строку включаються всi календарнi днi, в тому числi
святковi, вихiднi та неробочi. Якщо кiнець строку припадає на
неробочий день, то останнiм днем строку вважається перший за
ним робочий день.

Рiшення комiсiї по трудових спорах, оскаржене до суду, не
пiдлягає виконанню до винесення судом рiшення про залишен&
ня в силi рiшення КТС i набрання цим рiшенням законної сили.

З прийняттям у 1996 р. Конституцiї України, якою визна&
чено, що правосуддя в Українi здiйснюється виключно судами
(ст. 124), працiвники отримали право безпосередньо звертатися
до суду для вирiшення будь&якого трудового спору (минаючи
КТС), а суд не має права вiдмовити їм у прийняттi позовної за&
яви на тiй пiдставi, що її вимоги можуть бути розглянутi в пе&
редбаченому законодавством досудовому порядку.

Розгляд трудових спорiв про поновлення на роботi.
Вiдповiдно до ст. 235 КЗпП поновленню на роботi пiдлягає

працiвник, який був звiльнений без законної пiдстави або неза&
конно переведений на iншу роботу. Поновлення полягає в тому,
що працiвнику надається та сама робота, тобто вiдновлюються
порушенi трудовi права працiвника. Суд, не скасовуючи наказу
i не змiнюючи пiдстав припинення трудового договору, зобов’я&
заний поновити працiвника на попереднiй роботi, крiм випадку
лiквiдацiї пiдприємства. В останньому випадку суд зобов’язує
лiквiдацiйну комiсiю або власника чи правонаступника випла&
тити працiвниковi зарплату за весь час вимушеного прогулу.

Моментом, з якого незаконно звiльненого працiвника мож&
на вважати поновленим на роботi, є день видання наказу про
звiльнення. У разi звiльнення без законної пiдстави або неза&
конного переведення на iншу роботу працiвник повинен бути
поновлений на попереднiй роботi органом, який розглядає тру&
довий спiр.

При винесеннi рiшення про поновлення на роботi орган,
який розглядає трудовий спiр, одночасно приймає рiшення про
виплату працiвниковi середнього заробiтку за час вимушеного
прогулу або рiзницi в заробiтку за час виконання нижчеоплачу&
ваної роботи, але не бiльш як за один рiк. Якщо заява про понов&
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лення на роботi розглядається бiльше одного року, не з вини
працiвника, орган, який розглядає трудовий спiр, виносить рi&
шення про виплату середнього заробiтку за весь час вимушеного
прогулу.

У разi визнання формулювання причини звiльнення непра&
вильним або таким, що не вiдповiдає чинному законодавству,
у випадках, коли це не тягне за собою поновлення працiвника
на роботi, орган, який розглядає трудовий спiр, зобов’язаний
змiнити формулювання i вказати в рiшеннi причину звiльнен&
ня у точнiй вiдповiдностi з формулюванням чинного законо&
давства та з посиланням на вiдповiдну статтю (пункт) закону.
Якщо неправильне формулювання причини звiльнення в тру&
довiй книжцi перешкоджало працевлаштуванню працiвника,
орган, який розглядає трудовий спiр, одночасно приймає рiшен&
ня про виплату йому середнього заробiтку за час вимушеного
прогулу в порядку i на умовах, передбачених частиною другою
цiєї статтi.

У разi затримки видачi трудової книжки з вини власника
або уповноваженого ним органу працiвниковi виплачується се&
реднiй заробiток за весь час вимушеного прогулу.

Рiшення про поновлення на роботi незаконно звiльненого
або переведеного на iншу роботу працiвника, прийняте органом,
який розглядає трудовий спiр, пiдлягає негайному виконанню.

До середньомiсячної зарплати, яка пiдлягає виплатi у випад&
ку поновлення працiвника, включаються: основна зарплата, до&
плати i надбавки, премiї, винагорода за пiдсумками року, щомi&
сячнi премiї, якi припадають згiдно з розрахунковою вiдомiс&
тю на заробiтну плату. Не враховуються: доплати за виконання
окремих доручень, що не входять в обов’язок працiвникiв, одно&
разовi виплати, компенсацiйнi виплати на вiдрядження, доходи
(дивiденди), премiї за винаходи i рацiоналiзаторськi пропозицiї
тощо. Нарахування виплат за останнi два мiсяцi провадяться
шляхом множення середньоденного (годинного) заробiтку на
число робочих днiв або годин.

При розглядi справ про поновлення на роботi суди вiдповiд&
но до постанови ВСУ «Про практику розгляду судами трудо&
вих спорiв» вiд 6 листопада 1992 р. № 9 повиннi з’ясовувати, з
яких пiдстав звiльнено працiвника згiдно з наказом чи розпоря&
дженням, i перевiряти їх вiдповiднiсть закону. Суд не має права
визнати звiльнення правильним виходячи з обставин, з якими
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власник не пов’язував звiльнення. Якщо обставинам, якi стали
пiдставою звiльнення, дана неправильна юридична квалiфiка&
цiя, суд може змiнити формулювання причин i привести його у
вiдповiднiсть з чинним законодавством про працю. Якщо в день
розгляду справи в судi вiдповiдач видав наказ про поновлення
працiвника на роботi, позивач може порушити питання про за&
криття провадження по справi або вiдкладення її слухання до
з’ясування дiйсних намiрiв власника. Якщо такого клопотання
позивач не подасть, справа має розглядатися по сутi, а в разi ви&
знання факту поновлення на роботi дiйсним суд повинен вiдмо&
вити працiвниковi в позовi про поновлення на роботi. Сторони
мають право укласти мирову угоду. Але суд повинен з’ясувати,
чи не суперечить ця угода закону i чи не порушуються нею iн&
тереси держави, права й iнтереси сторiн. Затверджуючи миро&
ву угоду, суд має право винести окрему ухвалу про виявленi при
розглядi справи порушення закону i усунення причин, що їх
породжують. При поновленнi працiвника на роботi i стягнен&
нi на його користь зарплати за весь час вимушеного прогулу
суд може покласти на службову особу обов’язок вiдшкодувати
пiдприємству збитки, заподiянi у зв’язку з оплатою незаконно
звiльненому чи переведеному працiвниковi часу вимушеного
прогулу.

§ 3. Колективнi
трудовi спори
Поняття колективних трудових спорiв i порядок їх ви=

рiшення.
Правовою основою вирiшення колективних трудових спо&

рiв є Закон України «Про порядок вирiшення колективних тру&
дових спорiв (конфлiктiв)» вiд 3 березня 1998 р. та ряд iнших
нормативно&правових актiв.

Колективнi трудовi спори — це розбiжностi, що виникли
мiж сторонами соцiально=трудових вiдносин стосовно: встанов=
лення нових або змiни iснуючих соцiально=економiчних умов пра=
цi та виробничого побуту; укладення чи змiни колективного до=
говору; виконання колективного договору, угоди або окремих їх
положень; невиконання вимог законодавства про працю та зачi=
пають iнтереси всiх або групи працiвникiв пiдприємств, уста=
нов, органiзацiй, незалежно вiд форм власностi.
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Сторони колективного трудового спору:
— на виробничому рiвнi — найманi працiвники (окремi ка&

тегорiї працiвникiв) пiдприємства, установи, органiзацiї чи їх
структурних пiдроздiлiв або профспiлкова чи iнша уповнова&
жена найманими працiвниками органiзацiя та власник пiдпри&
ємства;

— на галузевому та територiальному рiвнях — об’єднання
найманих працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй од&
нiєї або кiлькох галузей (професiй) або адмiнiстративно&тери&
торiальних одиниць чи їх представникiв через об’єднання проф&
спiлок або iншi уповноваженi цими працiвниками органи, об’єд&
нання власникiв або уповноваженi ними органи чи представ&
ники;

— на нацiональному рiвнi — об’єднання найманих працiвни&
кiв пiдприємств, установ, органiзацiй, кiлькох галузей або адмi&
нiстративно&територiальних одиниць через об’єднання профспi&
лок або iншi уповноваженi цими працiвниками органи та об’єд&
нання власникiв або уповноваженi ними органи чи представни&
ки на територiї бiльшостi адмiнiстративно&територiальних оди&
ниць України, передбачених ч. 2 ст. 133 Конституцiї України.
Гарантом&посередником виступає держава через Кабiнет Мiнi&
стрiв України.

Уповноважений найманими працiвниками на представниц&
тво орган є єдиним представником їх повноважень до моменту
припинення такого спору (конфлiкту).

Вимоги найманих працiвникiв на виробничому рiвнi фор&
муються i затверджуються загальними зборами (конференцiєю)
найманих працiвникiв або формуються шляхом збору пiдписiв
i вважаються чинними за наявностi не менш як половини пiд&
писiв членiв колективу пiдприємства, установи, органiзацiї чи їх
структурного пiдроздiлу. Разом з висуненням вимог збори ви&
сувають орган чи особу, що представлятиме їхнi iнтереси. Ви&
моги на галузевому, територiальному чи нацiональному рiвнi
формуються i затверджуються:

— якщо iнтереси найманих працiвникiв представляє проф&
спiлка, об’єднання профспiлок, — рiшенням виборного органу
вiдповiдної профспiлки;

— якщо iнтереси найманих працiвникiв представляють iншi
уповноваженi ними органiзацiї (органи), — конференцiєю пред&
ставникiв, установ, органiзацiй, обраних зборами (конференцiєю)
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працiвникiв пiдприємств, якi перебувають у станi трудового спо&
ру (конфлiкту).

Вимоги оформляються вiдповiдним протоколом i надсила&
ються власнику або уповноваженому ним органу.

Власник зобов’язаний у триденний строк розглянути й по&
вiдомити своє рiшення у письмовому виглядi, пiдписане й еко&
номiчно обґрунтоване. Якщо це питання не в компетенцiї влас&
ника, вiн у триденний строк надсилає його вищестоящому ор&
гану управлiння. Загальний строк розгляду вимог i прийняття
рiшення з урахуванням часу пересилання не повинен переви&
щувати 30 днiв з дня одержання цих вимог власником до мо&
менту одержання рiшення працiвниками чи уповноваженим ни&
ми органом.

Конфлiкт виникає з моменту, коли представницький орган
працiвникiв одержав вiд власника повну або часткову вiдмову,
або коли строки закiнчилися, а вiдповiдь не надiйшла. Про ви&
никнення конфлiкту орган, що представляє iнтереси працiв&
никiв або профспiлки, повинен у триденний строк повiдомити
письмово власника, мiсцевий орган виконавчої влади, орган мiс&
цевого самоврядування за мiсцем знаходження пiдприємства та
Нацiональну службу посередництва i примирення (НСПП).

Розгляд колективного трудового спору (конфлiкту) з питань
встановлення нових або змiни iснуючих соцiально&економiчних
умов працi та виробничого побуту, укладення чи змiни колек&
тивного договору здiйснюється примирною комiсiєю, а у разi
неприйняття рiшення у строки, визначенi законом (ст. 9 Закону
України «Про порядок вирiшення колективних трудових спо&
рiв (конфлiктiв)»), а також з питань виконання умов колектив&
ного договору (угоди) чи невиконання вимог законодавства про
працю — трудовим арбiтражем. Сприяє встановленню взаємодiї
мiж сторонами, проведенню переговорiв та бере участь у прий&
няттi взаємоприйнятного рiшення незалежний посередник (ви&
значена за спiльним вибором сторiн особа). Його, як правило,
залучає до роботи примирна комiсiя.

Органи з вирiшення колективних трудових спорiв, їх ком 
петенцiя.

Колективнi трудовi спори з питань встановлення нових, змi&
ни iснуючих соцiально&економiчних умов працi, виробничого
побуту або укладення чи змiни колективного договору, угоди
або окремих їх положень розглядається примирною комiсiєю.
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Цей орган призначений для вироблення рiшення, яке б задо&
вольняло сторони трудового спору (конфлiкту), складається з
представникiв сторiн i утворюється за iнiцiативою однiєї з них
на виробничому рiвнi — у триденний; на галузевому i терито&
рiальному — у п’ятиденний; на нацiональному — у десятиден&
ний строк з моменту виникнення колективного трудового спору
з однакової кiлькостi представникiв сторiн.

На перiод ведення переговорiв i пiдготовки рiшення при&
мирної комiсiї її членам надається вiльний вiд роботи час. У разi
потреби примирна комiсiя може залучати до свого складу неза 
лежного посередника — визначеної спiльним рiшенням особи,
яка б сприяла встановленню взаємодiї мiж сторонами, прове&
денню переговорiв i брала участь у виробленнi примирною ко&
мiсiєю рiшення; консультувалася зi сторонами трудового спору,
центральними мiсцевими органами виконавчої влади, органами
мiсцевого самоврядування та iншими зацiкавленими органами.

Сторони спору зобов’язанi надавати комiсiї необхiдну iнфор&
мацiю. Колективнi трудовi спори розглядаються виробничою
примирною комiсiєю у 5=денний, галузевою та територiальною —
10=денний, на нацiональному рiвнi — 15=денний строк з момен=
ту утворення комiсiї. За згодою сторiн цi строки можуть бути
подовженi. Рiшення комiсiї оформляється протоколом, має для
обох сторiн обов’язкову силу й виконується у порядку i строки,
встановленi цим рiшенням. Пiсля прийняття рiшення щодо ви&
рiшення трудового спору (конфлiкту) комiсiя припиняє свою
роботу. У разi неприйняття примирною комiсiєю рiшення у за&
значенi строки колективнi трудовi спори (конфлiкти) розгля&
даються трудовим арбiтражем з питань: виконання колек&
тивного договору, угоди або окремих їх положень; невиконання
вимог законодавства про працю. Цей орган складається iз залу&
чених сторонами фахiвцiв, експертiв та iнших осiб i приймає рi&
шення по сутi трудового спору (конфлiкту). Вiн утворюється
за iнiцiативою однiєї iз сторiн або незалежного посередника у
триденний строк. Кiлькiсний i персональний склад трудового
арбiтражу визначається за згодою сторiн. До його складу мо&
жуть також входити народнi депутати України, представники
органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування та
iншi особи. Голова обирається з числа його членiв. Органiзацiй&
не i матерiально&технiчне забезпечення роботи здiйснюється за
домовленiстю сторiн або в рiвних частках. Спiр розглядається з
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обов’язковою присутнiстю представникiв обох сторiн, а в разi
потреби — представникiв iнших зацiкавлених органiв та органi&
зацiй. Рiшення має бути прийняте в десятиденний строк з дня
його створення, а в окремих випадках термiн може бути подов&
жений за рiшенням бiльшостi членiв трудового арбiтражу до
20 днiв. Рiшення оформляється протоколом, пiдписується всiма
його членами та є обов’язковим до виконання, якщо сторони
про це попередньо домовилися. Жодна iз сторiн не має права
ухилятися вiд участi в примирнiй процедурi. Якщо примирнi
органи не змогли врегулювати розбiжностi мiж сторонами, при&
чини розбiжностей з обґрунтуванням позицiї кожної сторони у
письмовiй формi доводяться до вiдома кожної iз сторiн спору.
Найманi працiвники, уповноважений ними орган або профспiл&
ка мають право з метою виконання висунутих вимог застосову&
вати всi дозволенi законодавством засоби.

Крiм вище названих органiв, якi вирiшують колективнi тру&
довi спори, до примирення сторiн може залучатися Нацiональ 
на служба посередництва та примирення. Нацiональна слу&
жба посередництва i примирення — це державна структура, що
утворюється Президентом України та формується з висококва&
лiфiкованих експертiв i фахiвцiв з питань вирiшення колектив&
них трудових спорiв i має свої вiддiлення в Автономної Респуб&
лiки Крим та областях. Дiяльнiсть НСПП сприяє полiпшенню
трудових вiдносин та запобiганню виникненню трудових колек&
тивних спорiв, їх прогнозуванню та своєчасному вирiшенню,
здiйсненню посередництва для вирiшення таких спорiв. Рiшен&
ня вищезазначеної служби мають рекомендацiйний характер i
повиннi розглядатися сторонами спору та вiдповiдними цент&
ральними або мiсцевими органами виконавчої влади, органа&
ми мiсцевого самоврядування. Сторони спору пiсля додержан&
ня передбачених примирних процедур мають право звернутися
до НСПП, яка розглядає всi матерiали у 10&денний строк i над&
силає сторонам свої рекомендацiї. Якщо у вимогах працiвникiв
є питання, вирiшення яких вiдповiдно до законодавства вiдне&
сено до компетенцiї центральних або мiсцевих органiв виконав&
чої влади, органiв мiсцевого самоврядування, НСПП надси&
лає свої рекомендацiї разом з вiдповiдними матерiалами керiв&
никам цих органiв, якi повиннi розглянути їх у 7&денний строк
i проiнформувати про прийнятi ними рiшення сторiн спору i
НСПП.
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У випадках, передбачених ст. 24 Закону України «Про по&
рядок вирiшення колективних трудових спорiв», i коли рекомен&
дацiї Нацiональної служби посередництва i примирення щодо
вирiшення колективного трудового спору сторонами не врахо&
вано, Нацiональна служба посередництва i примирення зверта&
ється iз заявою про вирiшення колективного трудового спору
(конфлiкту) вiдповiдно до Верховного Суду Автономної Рес&
публiки Крим, обласного, мiських (мiсцевих) Київського i Сева&
стопольського судiв.

Страйк як крайнiй засiб вирiшення колективних трудо 
вих спорiв. Умови проведення страйку.

У випадку, коли сторони не зумiли домовитись, в тому чис&
лi коли роботодавець не йде на поступки, трудовий колектив
може застосовувати такий вид впливу, як страйк.

Страйк — це тимчасове колективне добровiльне припинення
роботи працiвниками (невихiд на роботу, невиконання своїх тру=
дових обов’язкiв) пiдприємства, установи, органiзацiї (структур=
ного пiдроздiлу) з метою вирiшення колективного трудового спо=
ру (конфлiкту).

Страйк застосовується як крайнiй засiб (коли всi iншi мож&
ливостi вичерпано) вирiшення колективного трудового спору
(конфлiкту) у зв’язку з вiдмовою власника або уповноваженого
ним органу (представника) задовольнити вимоги найманих пра&
цiвникiв або уповноваженого ними органу, профспiлки, об’єд&
нання профспiлок чи уповноваженого нею (ними) органу.

Вiдповiдно до ст. 44 Конституцiї України тi, хто працюють,
мають право на страйк для захисту своїх економiчних i соцiаль&
них iнтересiв. Страйк може бути розпочато, якщо примирнi про&
цедури не привели до вирiшення колективного трудового спо&
ру, або власник чи уповноважений ним орган (представник)
ухиляється вiд примирних процедур, або не виконує угоди, до&
сягнутої в ходi вирiшення колективного трудового спору.

Рiшення про оголошення страйку на пiдприємствi прийма&
ється за поданням органу профспiлкової чи iншої органiзацiї
найманих працiвникiв, уповноваженої вiдповiдно до ст. 3 За&
кону України «Про порядок вирiшення колективних трудових
спорiв» представляти iнтереси найманих працiвникiв, загаль&
ними зборами (конференцiєю) найманих працiвникiв шляхом
голосування i вважається прийнятим, якщо за нього проголо&
сувала бiльшiсть найманих працiвникiв або 2/3 делегатiв кон&
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ференцiї. Рiшення про оголошення страйку оформляється про&
токолом.

Рекомендацiї щодо оголошення (не оголошення) галузевого
чи територiального страйку приймаються на галузевому чи те&
риторiальному рiвнях на конференцiї, зборах, пленумi або iн&
шому виборному органi представникiв найманих працiвникiв
або профспiлок i надсилаються вiдповiдним трудовим колекти&
вам чи профспiлкам.

Найманi працiвники пiдприємств галузi чи адмiнiстратив&
но&територiальних одиниць самостiйно приймають рiшення про
оголошення (не оголошення) страйку на своєму пiдприємствi.
Страйк вважається галузевим чи територiальним, якщо на пiд&
приємствах, на яких оголошено страйк, кiлькiсть працюючих
становить бiльш як половину загальної кiлькостi працюючих
вiдповiдної галузi чи територiї. При цьому нiкого не може бути
примушено до участi або до неучастi у страйку (ст. 44. Консти&
туцiї України).

Орган (особа), який очолює страйк, зобов’язаний письмо&
во попередити власника або уповноважений ним орган (пред&
ставника) не пiзнiш як за сiм днiв до початку страйку, а у ра&
зi прийняття рiшення про страйк на безперервно дiючому ви&
робництвi — за 15 днiв. Власник або уповноважений ним орган
(представник) зобов’язаний у найкоротший строк попередити
постачальникiв i споживачiв, транспортнi органiзацiї, а також
iншi зацiкавленi пiдприємства, установи, органiзацiї щодо рiшен&
ня найманих працiвникiв про оголошення страйку. Мiсцепере&
бування пiд час страйку працiвникiв, якi беруть у ньому участь,
визначається органом (особою), що керує страйком, за пого&
дженням з власником або уповноваженим ним органом (пред&
ставником).

У разi проведення зборiв, мiтингiв, пiкетiв за межами пiд&
приємства орган (особа), який очолює страйк, повинен повiдо&
мити про запланований захiд мiсцевий орган виконавчої влади
чи орган мiсцевого самоврядування не пiзнiш як за три днi.

Страйк на пiдприємствi очолює орган (особа), що визнача&
ється загальними зборами (конференцiєю) найманих працiвни&
кiв при прийняттi рiшення про оголошення страйку. Галузевий
або територiальний страйк очолює (координує) орган (особа),
визначений конференцiєю, зборами, пленумом чи iншим ви&
борним органом представникiв найманих працiвникiв, проф&
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спiлкових чи iнших органiзацiй працiвникiв, уповноважених
представляти вiдповiднi трудовi колективи. Орган (особа), що
очолює страйк, дiє пiд час страйку в межах прав, передбачених
чинним законодавством, iнформує працiвникiв про хiд вирiшен&
ня колективного трудового спору (конфлiкту). Повноваження
органу (особи) як керiвника страйку припиняються, якщо сто&
рони пiдписали угоду про врегулювання колективного трудо&
вого спору, а також у разi прийняття рiшення про вiдмiну або
про припинення страйку.

Пiд час страйку сторони колективного трудового спору зобо&
в’язанi продовжувати пошук шляхiв його вирiшення, викорис&
товуючи для цього всi наявнi можливостi. Угода про вирiшення
колективного трудового спору пiдписується керiвником або iн&
шим повноважним представником органу, що очолює страйк, i
власником або уповноваженим ним органом. Контроль за вико&
нанням умов цiєї угоди здiйснюється сторонами колективного
трудового спору або уповноваженими ними органами.

Порядок здiйснення права на страйк встановлюється зако&
ном з урахуванням необхiдностi забезпечення нацiональної без&
пеки, охорони здоров’я, прав i свобод iнших людей. Заборона
страйку можлива лише на пiдставi закону (ст. 44 Конституцiї
України).

Незаконними визнаються страйки:
а) оголошенi з вимогами про змiну конституцiйного ладу,

державних кордонiв та адмiнiстративно&територiального устрою
України, а також з вимогами, що порушують права людини;

б) оголошенi без додержання найманими працiвниками,
профспiлкою, об’єднанням профспiлок чи уповноваженими ни&
ми органами положень Закону України «Про вирiшення колек&
тивного трудового спору (конфлiкту)»;

в) розпочатi з порушенням найманими працiвниками, проф&
спiлкою, об’єднанням профспiлок чи уповноваженими ними ор&
ганами вимог вищезазначеного Закону;

г) якi оголошенi або проводяться пiд час здiйснення при&
мирних процедур.

Заява власника або уповноваженого ним органу (представ&
ника) про визнання страйку незаконним розглядається в су&
довому порядку. Справа щодо цiєї заяви має бути розглянута
судом, включаючи строки пiдготовки справи до судового роз&
гляду, не пiзнiш як у семиденний строк. Рiшення суду про ви&
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знання страйку незаконним зобов’язує учасникiв страйку прий&
няти рiшення про припинення або вiдмiну оголошеного страйку,
а працiвникiв — розпочати роботу не пiзнiше наступної доби
пiсля дня вручення копiї рiшення суду органу (особi), що очо&
лює страйк.

Забороняється проведення страйку за умов, якщо припи&
нення працiвниками роботи створює загрозу життю i здоров’ю
людей, довкiллю або перешкоджає запобiганню стихiйному ли&
ху, аварiям, катастрофам, епiдемiям та епiзоотiям чи лiквiдацiї їх
наслiдкiв. Забороняється проведення страйку працiвникiв (крiм
технiчного й обслуговуючого персоналу) органiв прокуратури,
суду, Збройних Сил України, органiв державної влади, безпеки
та правопорядку. У разi оголошення надзвичайного стану Вер&
ховна Рада України або Президент України можуть заборонити
проведення страйкiв на строк, що не перевищує одного мiсяця.
Подальша заборона має бути схвалена спiльним актом Верхов&
ної Ради України i Президента України. У разi оголошення во&
єнного стану автоматично наступає заборона проведення страй&
кiв до моменту його вiдмiни.

Власник або уповноважений ним орган (представник), мiс&
цевий орган виконавчої влади або орган мiсцевого самовряду&
вання i орган (особа), що очолює страйк, зобов’язанi вжити не&
обхiдних заходiв до забезпечення пiд час страйку життєздатнос&
тi пiдприємства, збереження майна, додержання законностi та
громадського порядку, недопущення загрози життю i здоров’ю
людей, навколишньому природному середовищу.

Пiд час страйку для працiвникiв передбачено ряд гарантiй.
Так, участь у страйку працiвникiв, за винятком страйкiв, визна&
них судом незаконними, не розглядається як порушення тру&
дової дисциплiни i не може бути пiдставою для притягнення до
дисциплiнарної вiдповiдальностi. За рiшенням найманих пра&
цiвникiв чи профспiлки може бути створено страйковий фонд
з добровiльних внескiв i пожертвувань. За працiвниками, якi
не брали участi у страйку, але у зв’язку з його проведенням не
мали можливостi виконувати свої трудовi обов’язки, зберiга&
ється заробiтна плата у розмiрах, не нижчих вiд установлених
законодавством i укладеним на цьому пiдприємствi колектив&
ним договором як за час простою не з вини працiвника. Облiк
таких працiвникiв є обов’язком власника або уповноваженого
ним органу.
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Органiзацiя страйку, визнаного судом незаконним, або участь
в ньому є порушенням трудової дисциплiни. Час страйку пра&
цiвникам, якi беруть в ньому участь, не оплачується. Час участi
працiвника у страйку, що визнаний судом незаконним, не зара&
ховується до загального й безперервного трудового стажу.

Питання
для самоконтролю

1. Розкрийте поняття трудових спорiв, охарактеризуйте їх за
видами.

2. Назвiть причини виникнення трудових спорiв.
3. Якi нормативнi акти регулюють трудовi процесуальнi вiд&

носини щодо вирiшення трудових спорiв?
4. Який iснує порядок створення комiсiї по трудових спорах

та який порядок її роботи?
5. Якi трудовi спори розглядає КТС?
6. Який порядок розгляду трудових спорiв можливий пiсля

прийняття Конституцiї України (1996 р.)?
7. Якi трудовi спори розглядаються безпосередньо судом?
8. Якi строки встановлено для звернення в органи, що розгля&

дають трудовi спори?
9. Визначте правовий статус Нацiональної служби посередниц&

тва та примирення.
10. Який порядок розгляду колективних трудових спорiв?
11. Якi органи розглядають колективнi трудовi спори?
12. Назвiть випадки та порядок проведення страйку.
13. Назвiть випадки обмеження застосування страйку.

Нормативнi акти
i лiтература
1. Конституцiя України // ВВР України. — 1996. — № 30. —

Ст. 141.
2. Кодекс законiв про працю України з постатейними матерiа&

лами / Укладачi: В. С. Ковальський, Л. П. Ляшко. — К.: Юрiнком
Iнтер, 2006. — С. 1001—1026.

3. Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конф&
лiктiв): Закон України вiд 3 березня 1998 року // ВВР України. —
1998. — № 34. — Ст. 227.

4. Положення про Нацiональну Раду соцiального партнерства:
Затверджене Указом Президента України вiд 23 травня 1993 року //
Голос України. — 1993. — 15 грудня.
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5. Положення про Нацiональну службу посередництва i при&
мирення: Затверджене Указом Президента України вiд 17 лис&
топада 1998 року № 1258/98 // Праця i зарплата. —1998. — № 23
(159).

6. Про практику застосування Конституцiї України при здiйс&
неннi правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України
вiд 1 листопада 1996 року № 9 // Юридичний вiсник України. —
1996. — № 48.

7. Про практику розгляду судами трудових спорiв: Постано&
ва Пленуму Верховного Суду України вiд 6 листопада 1992 року
№ 9 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримiналь&
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Ðîçäië ÕIX

ÍÀÃËßÄ I ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÇÀ ÄÎÒÐÈÌÀÍÍßÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ
ÏÐÎ ÏÐÀÖÞ

§ 1. Поняття та змiст нагляду i контролю
за дотриманням законодавства про працю
Вiдповiдно до ст. 43 Конституцiї України держава ство&

рює умови для здiйснення громадянами права на працю. Для за&
безпечення реалiзацiї цього конституцiйного положення в країнi
створено систему спецiальних державних органiв, якi здiйсню&
ють нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю.
При цьому одним з головних законодавчих принципiв їх дiяль&
ностi є незалежнiсть вiд власника пiдприємства, в тому числi
коли власник пiдприємства — держава.

Нагляд за охороною працi — це особлива правова форма пра=
возастосовної дiяльностi шляхом реалiзацiї захисної функцiї по до=
держанню законностi в трудових правовiдносинах, вiдповiдностi
дiй роботодавця приписам трудового законодавства.

Значна роль у забезпеченнi нагляду та контролю належить
Державнiй iнспекцiї працi Мiнiстерства працi та соцiальної по&
лiтики, яка створена вiдповiдно до постанови КМ України «Про
створення державної iнспекцiї працi Мiнiстерства працi» вiд
2 серпня 1996 р. № 906. Цiєю ж постановою КМ України за&
тверджено i Положення про державну iнспекцiю працi.

У змiстi бiльшостi спецiальних законiв, що стосуються окре&
мих iнститутiв трудового права («Про оплату працi», «Про охо&
рону працi», «Про вiдпустки» тощо), мiстяться норми про конт&
роль за додержанням вiдповiдного закону. Наприклад, вiдпо&
вiдно до ст. 35 Закону України «Про оплату працi» контроль за
додержанням законодавства про оплату працi на пiдприємствах
здiйснюють:

1) Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики України та його
органи;

2) фiнансовi органи;
3) органи Державної податкової служби;
4) профспiлки та iншi органiзацiї, що виражають iнтереси

працiвникiв.
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Контроль — це дiяльнiсть спецiальних органiв i посадових
осiб, якi згiдно з чинним законодавством перевiряють дотриман=
ня законодавства про працю як на пiдприємствах, в установах,
органiзацiях, що безпосередньо їм пiдпорядковуються, так i на тих,
якi не перебувають у їх безпосередньому вiданнi, з правом втру=
чання у внутрiшньогосподарську дiяльнiсть. Це також система за&
ходiв спостереження та перевiрки виконання сторонами колек&
тивного договору норм чинного законодавства та умов договору.

Контролем визнається органiзацiйно&управлiнська дiяль&
нiсть, що здiйснюється вищими вiдомчими органами, проф&
спiлками, представниками трудових колективiв, органами мiс&
цевого самоврядування.

Види контролю:
1) Залежно вiд вiдомчого пiдпорядкування:
— вiдомчий (внутрiшнiй);
— позавiдомчий (зовнiшнiй);
2) Залежно вiд органiв, якi здiйснюють контроль:
— державний;
— громадський;
3) Залежно вiд часу проведення:
— попереджувальний (на стадiї розроблення нормативних

актiв);
— поточний.
Види органiв, якi здiйснюють нагляд i контроль:
1) Державний нагляд i контроль:
— центральнi та мiсцевi органи (ст. 259 КЗпПУ) — прокура&

тура, мiнiстерства, вiдомства, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї;
— спецiально уповноваженi органи (ст. 260 КЗпПУ) — Дер&

жавний департамент нагляду за додержанням законодавства про
працю Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України, Дер&
жавний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi
та гiрничого нагляду, Державний комiтет ядерного регулюван&
ня, органи пожежної безпеки у системi Мiнiстерства з надзви&
чайних ситуацiй, органи та заклади санiтарно&епiдемiологiчної
служби Мiнiстерства охорони здоров’я, комiсiя з питань охоро&
ни працi пiдприємства тощо;

2) Громадський нагляд:
— професiйнi спiлки та їх об’єднання (статтi 244 i 259 КЗпП) —

(комiсiя з питань охорони працi профспiлкового органу, пред&
ставник профспiлок з питань охорони працi);
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— громадськi iнспектори з охорони працi;
— трудовi колективи.
Нагляд i контроль — це рiзнi поняття, але завдання i мета

їх здiйснення однаковi: забезпечення законностi в застосуваннi
норм трудового права, попередженнi правопорушень та їх усу&
неннi. Вiдмiннiсть мiж ними полягає у повноваженнях органiв,
що здiйснюють цi функцiї, та методах i формах органiзацiї їх
роботи.

§ 2. Державний нагляд i контроль
за дотриманням законодавства про працю
та охорону працi
Державний нагляд за дотриманням законодавства

про працю та охорону працi — це дiяльнiсть уповноважених
державою органiв та осiб по перевiрцi дотримання законодавства
про працю на пiдприємствах, в установах, органiзацiях всiх форм
власностi, якi не перебувають в їхньому пiдпорядкуваннi, без
втручання в їх внутрiшню господарську дiяльнiсть.

Орган, що здiйснює нагляд, може вказати на допущенi по&
рушення, заявити подання щодо їх усунення, але не покарати,
оскiльки вiн не має вiдомчих повноважень щодо органiзацiї, яка
перевiряється. Вищим державним органом, що здiйснює держав&
не управлiння охороною працi, є Кабiнет Мiнiстрiв України. Вiн
розробляє i забезпечує реалiзацiю нацiональної програми по&
лiпшення стану безпеки, гiгiєни працi та виробничого середови&
ща, визначає функцiї загальних i галузевих мiнiстерств щодо
охорони працi та встановлює порядок створення i використан&
ня фондiв охорони працi.

Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики здiйснює держав&
ну експертизу умов працi, визначає порядок та проводить конт&
роль за якiстю i своєчасним проведенням атестацiї робочих мiсць
щодо їх вiдповiдностi нормативним актам з охорони працi.

Державний нагляд за додержанням законодавчих та iнших
нормативних актiв з охорони працi здiйснюють органи проку&
ратури України, Державний комiтет України з промислової без&
пеки, охорони працi та гiрничого нагляду, Державний комiтет
ядерного регулювання, органи пожежної безпеки у системi Мi&
нiстерства надзвичайних ситуацiй, Державний департамент по
нагляду за додержанням законодавства про працю Мiнiстерства
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працi та соцiальної полiтики України, органи та заклади санiтар&
но&епiдемiологiчної служби Мiнiстерства охорони здоров’я.

Вищий нагляд за додержанням i правильним застосуванням
законiв здiйснює Генеральний прокурор i пiдпорядкованi йому
прокурори. Прокуратура здiйснює свої повноваження на пiдста&
вi Закону України «Про прокуратуру» вiд 5 листопада 1991 р.
незалежно вiд будь&яких органiв державної влади й посадових
осiб i пiдконтрольна тiльки Верховнiй Радi України.

Прокурор має право отримувати будь&якi матерiали й доку&
менти, одержувати iнформацiю про стан дотримання законностi
та вживати заходiв щодо її забезпечення. У разi виявлення по&
рушень вiн може: опротестувати виданi акти, порушити кримi&
нальну справу, розпочати справу дисциплiнарного проваджен&
ня про адмiнiстративне правопорушення, дати приписи, внести
подання щодо усунення порушень законодавства та умов, що їм
сприяє.

Протест прокурора зупиняє дiю опротестованого акта i пiд&
лягає обов’язковому розгляду вiдповiдним органом або поса&
довою особою у десятиденний строк пiсля його надходження
з повiдомленням про наслiдки розгляду протесту в такий са&
мий термiн прокурору (ст. 21 Закону України «Про прокура&
туру»).

Державний департамент нагляду за додержанням законодав&
ства про працю (Держнаглядпрацi) є урядовим органом держав&
ного управлiння, який, дiє у складi Мiнiстерства працi i соцiаль&
ної полiтики та пiдпорядковується йому на пiдставi Положення
про Державний департамент нагляду за додержанням законо&
давства про працю (затв. постановою КМУ вiд 18 сiчня 2003 р.
№ 50). У межах своїх повноважень Держнаглядпрацi органiзо&
вує виконання актiв законодавства та здiйснює систематичний
контроль за їх реалiзацiєю.

Основними завданнями Держнаглядпрацi є: забезпечення за&
хисту прав працiвникiв шляхом здiйснення державного нагля&
ду за додержанням законодавства про працю (крiм питань охо&
рони працi) та загальнообов’язкове державне соцiальне страху&
вання вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного
захворювання; надання працiвникам i роботодавцям рекоменда&
цiй та пропозицiй з питань застосування законодавства про пра&
цю та загальнообов’язкове державне соцiальне страхування.
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Держнаглядпрацi вiдповiдно до покладених на нього завдань:
здiйснює контроль додержання законодавства про працю та за&
гальнообов’язкове державне соцiальне страхування в частинi за&
безпечення реалiзацiї прав i гарантiй працiвникiв шляхом про&
ведення перевiрок роботодавцiв та робочих органiв виконавчих
дирекцiй фондiв загальнообов’язкового державного соцiально&
го страхування; спiвпрацює з органiзацiями працiвникiв i робо&
тодавцiв з метою впровадження законодавства про працю та за&
гальнообов’язкове державне соцiальне страхування; забезпечує
iнформування населення щодо стану додержання законодавства
про працю та загальнообов’язкове державне соцiальне страхуван&
ня; подає методичну допомогу роботодавцям, проводить роз’яс&
нювальну та консультацiйну роботу з питань, що належать до
його компетенцiї; забезпечує у межах своєї компетенцiї реалiза&
цiю державної полiтики стосовно державної таємницi, контроль
за її збереженням у Держнаглядпрацi та пiдпорядкованих орга&
нах; виконує iншi функцiї.

Держнаглядпрацi має право: утворювати експертнi i робочi
групи, залучати спецiалiстiв органiв виконавчої влади та органiв
мiсцевого самоврядування, роботодавцiв, представникiв об’єд&
нань громадян (за погодженням з їх керiвниками), а також гро&
мадських iнспекторiв працi для проведення перевiрок i розгля&
ду питань, що належать до його компетенцiї, та громадян (на їх
вимогу) у разi проведення перевiрки за їх зверненням; одержу&
вати в установленому законодавством порядку вiд органiв ви&
конавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, роботодав&
цiв, робочих органiв виконавчих дирекцiй фондiв загальнообо&
в’язкового державного соцiального страхування iнформацiю,
документи i матерiали, необхiднi для виконання покладених на
нього завдань; проводити в установленому порядку наради, кон&
ференцiї, семiнари з питань, що належать до його компетенцiї;
видавати накази органiзацiйно&розпорядчого характеру.

Державний нагляд за охороною працi здiйснюють посадовi
особи Держнаглядпрацi — головнi державнi iнспектори працi, їх
заступники, державнi iнспектори працi та посадовi особи депар&
таменту i територiальних структурних одиниць.

Посадовi особи Держнаглядпрацi мають право: безперешкод&
но в будь&який час без попереднього iнформування з пред’явлен&
ням службового посвiдчення вiдвiдувати для перевiрки додер&
жання законодавства про працю та загальнообов’язкове державне
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соцiальне страхування адмiнiстративнi i виробничi примiщення
роботодавцiв, робочi органи виконавчих дирекцiй фондiв загаль&
нообов’язкового державного соцiального страхування; ознайом&
люватися з iнформацiєю, документами i матерiалами та одер&
жувати вiд роботодавцiв, робочих органiв виконавчих дирекцiй
фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страху&
вання копiї або витяги з документiв, ведення яких передбачено
законодавством про працю та загальнообов’язкове державне со&
цiальне страхування, необхiдних для виконання їх повноважень.
Вимагати вiд роботодавцiв або працiвникiв необхiднi пояснен&
ня. Для проведення перевiрки роботодавцем надається робоче
мiсце з можливiстю ведення конфiденцiйної розмови з працiв&
никами, створюються з цiєю метою iншi належнi умови; давати
посадовим особам органiв виконавчої влади та мiсцевого само&
врядування, роботодавцiв, робочих органiв виконавчих дирек&
цiй фондiв загальнообов’язкового державного соцiального стра&
хування приписи щодо усунення порушень законодавства про
працю та загальнообов’язкове державне соцiальне страхування
в частинi забезпечення реалiзацiї прав i гарантiй працiвникiв, якi
пiдлягають обов’язковому виконанню з письмовим повiдомлен&
ням про вжитi заходи у мiсячний або в iнший, зазначений у при&
писi строк; складати у випадках, передбачених законом, прото&
коли про адмiнiстративнi правопорушення, а також розглядати
справи про такi правопорушення та накладати адмiнiстративнi
стягнення згiдно iз законодавством; вносити роботодавцям про&
позицiї про накладення дисциплiнарних стягнень на посадових
осiб, винних у порушеннi законодавства про працю та загально&
обов’язкове державне соцiальне страхування, передавати мате&
рiали про порушення до правоохоронних органiв.

Державний нагляд у сферi соцiального страхування вiд не&
щасного випадку здiйснюють Мiнпрацi, Держпромгiрнагляд, Го&
ловКРУ. Здiйснення державного нагляду в Автономнiй Респуб&
лiцi Крим та областях може бути покладено органами державно&
го нагляду на вiдповiднi територiальнi органи.

Мiнпрацi є головним органом у системi органiв державного
нагляду щодо забезпечення здiйснення державного нагляду за
додержанням Фондом законодавства про страхування вiд не&
щасного випадку.

Мiнпрацi перевiряє питання додержання встановленого по&
рядку щодо: управлiння страхуванням вiд нещасних випадкiв;
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здiйснення страхування вiд нещасних випадкiв та проведення
реєстрацiї страхувальникiв; розрахунку розмiру, збирання та аку&
мулювання страхових внескiв страхувальникiв, у тому числi що&
до обґрунтованостi встановлення знижки до страхових внескiв
(за низький рiвень травматизму, професiйної захворюваностi та
належний стан охорони працi) чи надбавки (за високий рiвень
травматизму, професiйної захворюваностi та неналежний стан
охорони працi) страхувальникiв; здiйснення застрахованим та
особам, якi перебувають на їх утриманнi, страхових виплат i на&
дання соцiальних послуг; виконання обов’язкiв, пов’язаних з ко&
ординацiєю страхової дiяльностi.

Держпромгiрнагляд перевiряє питання додержання встанов&
леного порядку: проведення профiлактичних заходiв, спрямова&
них на усунення шкiдливих i небезпечних виробничих факторiв,
запобiгання нещасним випадкам на виробництвi, професiйним
захворюванням та iншим випадкам загрози здоров’ю застрахо&
ваних, викликаним умовами працi; фiнансування Нацiональної,
галузевих i регiональних програм полiпшення стану безпеки, гi&
гiєни працi та виробничого середовища.

ГоловКРУ перевiряє фiнансову дiяльнiсть виконавчої дире&
кцiї Фонду та її робочих органiв, а саме: перерахування, облiк i
цiльове використання страхових коштiв, матерiальних цiннос&
тей, їх збереження, стан i достовiрнiсть бухгалтерського облiку
та фiнансової звiтностi; розмiщення тимчасово вiльних коштiв,
у тому числi резерву коштiв Фонду; використання i збереження
державного та комунального майна, в тому числi переданого в
користування.

Державний комiтет ядерного регулювання (указ Прези&
дента України вiд 6.03.2001 року № 155, постанова КМУ вiд
27.12.2006 року № 1830) здiйснює державний нагляд за додер&
жанням норм i правил ядерної та радiацiйної безпеки об’єктiв
ядерної енергетики, визначає критерiї та затверджує норми i
правила ядерної та радiацiйної безпеки, здiйснює нагляд за роз&
робленням i проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання
аварiям на об’єктах ядерної енергетики i т. iн.

Органи пожежної безпеки здiйснюють контроль за дотри&
манням вимог законодавства з питань пожежної безпеки керiв&
никами органiв державної виконавчої влади, керiвниками та iн&
шими посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй
та громадянами тощо.
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Основними методами роботи при здiйсненнi державного на&
гляду за охороною працi є проведення перiодичних перевiрок пiд&
приємств щодо органiзацiї робiт з охорони працi, вiдповiдностi
споруд, устаткування i обладнання технологiчним вимогам нор&
мативних актiв про охорону працi.

Види перевiрок: плановi — проводяться не частiше, нiж один
раз на рiк за планом&графiком, який щороку затверджується Мi&
нiстерством працi та соцiальної полiтики за погодженням з Держ&
промгiрнаглядом та ГоловКРУ; позаплановi — проводяться на
вмотивовану письмову вимогу органiв виконавчої влади, вико&
навчих органiв мiсцевих рад, прокуратури, за рiшенням нагля&
дової ради або Фондом соцiального страхування вiд нещасних
випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань; опера=
тивнi — провадяться державним iнспектором працi або iншою
посадовою особою протягом робочого дня); цiльовi — перевiрка
конкретних питань з охорони працi одним або групою iнспекто&
рiв; комплекснi — повна i детальна перевiрка стану безпеки i умов
працi на пiдприємствi групою iнспекторiв або комiсiєю (Типове
положення про комiсiю з питань охорони працi пiдприємства за&
тверджене наказом Державного комiтету України з промислової
безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду вiд 25.09.2007 року).

Пiд час проведення перевiрок посадовi особи органiв дер&
жавного нагляду вiдповiдно до затвердженого перелiку питань:
ознайомлюються з матерiалами попереднiх перевiрок (за перiод
не менше нiж за один рiк) та вiдповiдною iнформацiєю, докумен&
тами i матерiалами; контролюють врахування пропозицiй ауди&
торiв, виконання вимог попереднiх актiв та подань щодо усу&
нення порушень законодавства про страхування вiд нещасного
випадку, якщо вони мали мiсце, у разi потреби вживають додат&
кових заходiв до їх усунення; одержують вiд посадових осiб вико&
навчої дирекцiї та її робочих органiв витяги або копiї докумен&
тiв, ведення яких передбачено законодавством, а також письмовi
довiдки та пояснення з питань, що перевiряються; звертаються
у разi потреби до iнших органiв державного нагляду щодо про&
ведення спiльних перевiрок у межах повноважень, визначених
законодавством; взаємодiють з iншими центральними i мiсцеви&
ми органами виконавчої влади, органами мiсцевого самовряду&
вання, правоохоронними, iншими контролюючими органами, а
також у разi потреби з громадськими органiзацiями.
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У разi виявлення пiд час перевiрки порушень законодавства
про страхування вiд нещасного випадку посадовi особи органiв
державного нагляду вiдповiдно до компетенцiї: надають посадо&
вим особам виконавчої дирекцiї Фонду або її робочого органу
обов’язковi до виконання подання щодо усунення порушень; по&
рушують перед правлiнням, виконавчою дирекцiєю Фонду та її
робочим органом питання про притягнення до вiдповiдальностi
та про невiдповiднiсть займанiй посадi осiб, якi допустили цi по&
рушення; у разi потреби надсилають матерiали перевiрки орга&
нам прокуратури для вирiшення питань щодо притягнення до
кримiнальної вiдповiдальностi осiб, якi допустили порушення;
вживають iнших заходiв до усунення порушень вiдповiдно до
законодавства та компетенцiї.

За результатами складається акт перевiрки у трьох примiр&
никах.

Вiдповiдальнiсть за викладенi в актi результати перевiрки не&
суть посадовi особи органiв державного нагляду, якi проводили
перевiрку. Кожен з примiрникiв акта пiдписується всiма учасни&
ками перевiрки. Один примiрник акта у п’ятиденний строк пере&
дається керiвниковi або вiдповiдальнiй особi органу Фонду, дру&
гий — керiвниковi органу державного нагляду, третiй — Мiнпрацi.

Мiнпрацi щороку iнформує Кабiнет Мiнiстрiв України про
роботу органiв державного нагляду, зокрема щодо проведених
перевiрок, їх пiдсумкiв та вжиття заходiв щодо усунення вияв&
лених порушень.

Державний нагляд за охороною працi здiйснює також ряд iн&
ших уповноважених державою органiв.

§ 3. Повноваження профспiлкових органiв
при здiйсненнi ними контролю
за дотриманням законодавства про працю
Професiйнi спiлки представляють iнтереси працiвни&

кiв у галузi виробництва, працi, побуту i культури. Однiєю iз га&
рантiй дотримання власником законодавства про працю є конт&
роль з боку профспiлок.

Гарантiї дiяльностi профспiлок.
Для здiйснення контролю за додержанням законодавства

про працю, правил з охорони працi, за виконанням колективних
договорiв i за житлово&побутовим обслуговуванням працiвни&
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кiв члени профспiлкових органiв пiдприємств, установ, органi&
зацiй i вищестоящих профспiлкових органiв, а також iншi пов&
новажнi представники цих органiв мають право:

— безперешкодно вiдвiдувати й оглядати мiсця роботи на
пiдприємствi, в установi, органiзацiї, де працюють члени проф&
спiлок (цехи, вiддiли, майстернi тощо);

— вимагати й одержувати вiд власника або уповноваженого
ним органу, iншої посадової особи вiдповiднi документи, вiдо&
мостi та пояснення щодо умов працi, виконання колективних
договорiв, додержання законодавства про працю та соцiально&
економiчних прав працiвникiв;

— безпосередньо звертатися в уснiй або письмовiй формi до
власника або уповноваженого ним органу, посадових осiб з проф&
спiлкових питань;

— перевiряти роботу закладiв торгiвлi, громадського харчу&
вання, охорони здоров’я, дитячих закладiв, гуртожиткiв, транс&
портних пiдприємств i пiдприємств побутового обслуговуван&
ня, що належать або надають послуги пiдприємству, установi,
органiзацiї, в яких працюють члени профспiлок;

— розмiщувати власну iнформацiю у примiщеннях i на те&
риторiї пiдприємства, установи, органiзацiї в доступних для пра&
цiвникiв мiсцях;

— перевiряти розрахунки з оплати працi та державного соцi&
ального страхування, використання коштiв на соцiальнi й куль&
турнi заходи та житлове будiвництво (ст. 248 КЗпП).

Пiдприємство, установа, органiзацiя зобов’язанi безкоштов&
но надавати профспiлковому комiтету пiдприємства, установи,
органiзацiї необхiднi примiщення з усiм обладнанням, опален&
ням, освiтленням, прибиранням, охороною для роботи самого
комiтету i для проведення зборiв працiвникiв. У цi примiщення
допускається вiльний вхiд вiдвiдувачiв (ст. 249 КЗпП).

Власник або уповноважений ним орган безкоштовно на&
дає профспiлковому органу пiдприємства, установи, органiзацiї
транспорт i засоби зв’язку. Будинки, примiщення, споруди, са&
ди i парки, призначенi для ведення культурно&освiтньої, оздо&
ровчої, фiзкультурної i спортивної роботи серед працiвникiв
пiдприємства, установи, органiзацiї i членiв їхнiх сiмей, а також
оздоровчi дитячi табори та будинки вiдпочинку, якi перебува&
ють на їхньому балансi i передаються в безплатне користування
профспiлковому комiтету. Орендованi пiдприємством, устано&
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вою, органiзацiєю будинки, примiщення i споруди, призначенi
для зазначених цiлей, також передаються в безплатне користу&
вання профспiлковому органу. Господарське утримання, ремонт,
опалення, освiтлення, прибирання, охорона, а також обладнан&
ня зазначених будинкiв, примiщень i споруд проводяться за ра&
хунок пiдприємства, установи, органiзацiї. Вони повиннi також
вiдраховувати кошти профспiлковим органам на культурно&ма&
сову роботу.

§ 4. Юридична вiдповiдальнiсть
за порушення законодавства про працю
й охорону працi
Вiдповiдальнiсть виступає гарантом обов’язкового ви&

конання сторонами трудових правовiдносин своїх обов’язкiв i
дотримання норм чинного законодавства. У будь&якому суспiль&
ствi вчинялися, вчиняються i, швидше за все будуть вчинятися
дiяння, якi є неправомiрними i, вiдповiдно, вимагають застосу&
вання заходiв примусу.

Iдею вiдповiдальностi, що зародилася iз появою суспiльства1,
розглядають протягом усього перiоду її розвитку як частину со&
цiальної проблеми, адже вiдповiдальнiсть — це одночасно i свi&
домiсть, i стимул, i санкцiя. Вона може як спонукати до певної
дiяльностi, так i утримувати вiд здiйснення певних дiй.

Поведiнка суб’єктiв трудових правовiдносин є соцiальною
поведiнкою, яка характеризується такими ознаками:

1) має зовнiшньо виражений характер у виглядi дiї або без&
дiяльностi;

2) таке дiяння може бути як соцiально корисним (правомiр&
на поведiнка) або як соцiально шкiдливим (правопорушення);

3) має свiдомо виражений характер, тобто передбачає усвi&
домлення суб’єктом результатiв своєї поведiнки;

4) має вольовий характер, тобто передбачає наявнiсть конт&
ролю за поведiнкою суб’єкта з боку його волi.

5) має властивiсть викликати певнi наслiдки.
Усi вчинки суб’єктiв трудового права можна подiлити на

вчинки суспiльно кориснi та шкiдливi. Вiдповiдно розрiзняють
правомiрну та протиправну поведiнку суб’єктiв трудового права.
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Правомiрна поведiнка — суспiльно необхiдна, бажана i до=
пустима поведiнка суб’єктiв трудового права (дiя чи бездiяль=
нiсть), що полягає в дотриманнi ними приписiв норм права. Це
поведiнка, яка вiдповiдає приписам правових норм i охороня&
ється державою (наприклад, дотримання правил внутрiшнього
трудового розпорядку, не завдання матерiальної шкоди).

Неправомiрна (протиправна) поведiнка (правопорушен 
ня) — суспiльно небезпечне (шкiдливе) протиправне винне дiяння
(дiя або бездiяльнiсть) делiктоздатної особи — суб’єкта трудо=
вого права, що зумовлює юридичну вiдповiдальнiсть. Така поведi&
нка полягає в порушеннi приписiв норм суб’єктами трудового
права i породжує правопорушення (наприклад, порушення ре&
жиму роботи, невиконнаня умов колективного договору).

Реальна правомiрна та неправомiрна поведiнка суб’єкта тру&
дового права складає змiст юридичної вiдповiдальностi. Однак,
якщо кримiнальне, адмiнiстративне право мiстять в складi своїх
норм ефективнi санкцiї, то трудове право здебiльшого зверта&
ється до iнших галузей за «допомогою», захистом. Саме значна
частина норм iнших галузей права заставляють своїми санкцiя&
ми дотримуватись виконанння норм трудового права.

Особи, виннi в порушеннi законодавства про працю, можуть
притягатися до рiзних видiв юридичної вiдповiдальностi: дис&
циплiнарної, матерiальної, цивiльно&правової, адмiнiстративної
та кримiнальної. Перших два види вiдповiдальностi розгляда&
лися окремо.

Особливiстю цивiльно&правової вiдповiдальностi є те, що
вiдшкодуванню пiдлягає не тiльки пряма дiйсна шкода, а й упу&
щена вигода чи не отриманi доходи. Цей вид юридичної вiд&
повiдальностi наступає i в окремих випадках при iснуваннi тру&
дових правовiдносин (нанесення збиткiв пiдприємству працiв&
ником не при виконаннi трудових обов’язкiв (п. 18 постано&
ви Пленуму Верховного Суду України вiд 29 грудня 1992 р.
№ 14). У цих випадках застосовуються статтi 611, 1166 i 1192
ЦК України.

Численнi норми, за якими працiвник може бути притягну&
тий до адмiнiстративної вiдповiдальностi рiзними державними
органами, мiстяться в Кодексi про адмiнiстративнi правопору&
шення України, Митному кодексi, Законi України «Про держав&
ну податкову службу» та iнших нормативних актах. Так, адмi&
нiстративна вiдповiдальнiсть передбачена за порушення вимог
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законодавства про працю (ст. 41 КЗпП), ухилення вiд участi в
переговорах щодо укладення, змiни або доповнення колектив&
ного договору, угоди, невиконання їх умов (статтями 411—413

КпАП України), порушення вимог законодавчих та iнших нор&
мативних актiв з безпечного ведення робiт у галузях промисло&
востi (ст. 93 КпАП України) та iн.

Санкцiями, передбаченими в цих нормах за порушення за&
конодавства про працю й охорону працi є штрафи вiд одного до
двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

У кримiнальному законодавствi є понад 20 статей про вiд&
повiдальнiсть за порушення законодавства про працю. Найбiльш
поширенi у застосуваннi такi: перешкоджання законнiй дiяль&
ностi професiйних спiлок, полiтичних партiй, громадських ор&
ганiзацiй (ст. 170), перешкоджання законнiй професiйнiй дiяль&
ностi журналiстiв (ст. 171), грубе порушення законодавства про
працю (ст. 172), грубе порушення угоди про працю (ст. 173),
примушування до участi у страйку або перешкоджання участi
у страйку (ст. 174), невиплата заробiтної плати, стипендiї, пен&
сiї чи iнших установлених законом виплат (ст. 175), порушення
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 270),
в тому числi окремi роздiли: Х — «Злочини проти безпеки ви&
робництва» (статтi 271—275); роздiл ХI — «Злочини проти без&
пеки руху та експлуатацiї транспорту» (статтi 276, 286 i 287), а
також Роздiл XVII — «Злочини у сферi службової дiяльнос&
тi» (статтi 364—367). За порушення вимог цих статей наступає
вiдповiдальнiсть у виглядi штрафiв до 200 неоподатковуваних
мiнiмумiв або до 12 рокiв (максимально) позбавлення волi залеж&
но вiд ступеня суспiльної небезпеки дiяння.

Питання
для самоконтролю

1. Дайте визначення нагляду за дотриманням законодавства
про працю.

2. У чому полягає змiст нагляду i контролю за дотриманням
законодавства про працю? Розмежуйте їх.

3. Назвiть види контролю, який здiйснюється на пiдприємст&
вах, в установах, органiзацiях.

4. Якi органи здiйснюють державний нагляд i контроль за до&
триманням законодавства про працю та охорону працi?
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5. Якi є основнi методи роботи при здiйсненнi нагляду за охо�
роною працi?

6. Назвiть повноваження профспiлкових органiв при здiйс�
неннi ними контролю за дотриманням законодавства про
працю.

7. Яка вiдповiдальнiсть наступає за порушення законодавства
про працю та охорону працi?

8. Якi види юридичної вiдповiдальностi наступають за пору�
шення норм трудового права?
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Ðîçäië ÕÕ

ÌIÆÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ
ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÏÐÀÖI

§ 1. Поняття мiжнародно�правового
регулювання працi та його змiст
Мiжнародно	правове регулювання працi — це регла�

ментування за допомогою мiжнародних угод (договорiв) та iн�
ших мiжнародно�правових засобiв питань, пов’язаних iз засто�
суванням найманої працi, покращання її умов, охороною працi,
захистом iндивiдуальних i колективних iнтересiв працiвникiв.

Формальним вираженням такого регулювання є система
норм i стандартiв з регулювання працi, яку держави, що приєд�
налися до вiдповiдного мiжнародного договору, використову�
ють у нацiональному трудовому законодавствi.

Суб’єкти мiжнародно�правового регулювання працi: Орга�
нiзацiя Об’єднаних Нацiй (ООН) та її спецiалiзований орган —
Мiжнародна органiзацiя працi (МОП), а також регiональнi об’єд�
нання держав (Рада Європи, Європейський Союз).
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У Конституцiї України (ст. 9) та у Кодексi законiв про пра&
цю України (ст. 81) закрiплено принцип прiоритету мiжнарод&
но&правових норм перед нормами нацiонального законодавства
у разi їх ратифiкацiї.

Головним джерелом мiжнародно&правового регулювання пра&
цi є конвенцiї та рекомендацiї, прийнятi МОП.

До документiв ООН, якi регулюють трудовi права, вiдно&
сять Загальну декларацiю прав людини (1948), Мiжнародний
пакт про економiчнi, соцiальнi i культурнi права (1966), Мiжна&
родний пакт про громадянськi i полiтичнi права (1966), такi мiж&
народнi конвенцiї ООН, як «Про лiквiдацiю расової дискримi&
нацiї» (1966), «Про дискримiнацiю жiнок» (1979), «Про захист
прав мiгрантiв i членiв їх сiмей» (1990), та iн.

Серед найважливiших актiв, прийнятих на регiональному
рiвнi Радою Європи, є Європейська конвенцiя про захист прав
людини i основних свобод (1950) та Європейська соцiальна хар&
тiя (1961). Головним документом Європейського Союзу вважа&
ється Хартiя основних прав працiвникiв.

§ 2. Мiжнародна органiзацiя працi, її структура,
завдання та роль в удосконаленнi правого
регулювання вiдносин у сферi працi
Мiжнародна органiзацiя працi була створена в 1919 р.

на основi Версальського мирного договору як автономна орга&
нiзацiя Лiги Нацiй. На першому пленарному засiданнi конфе&
ренцiї було створено комiсiю з питань мiжнародного трудового
законодавства. Комiсiя вивчила можливiсть спiльних дiй дер&
жав з питань працi, розробила проект статуту нової мiжнарод&
ної органiзацiї, який пiдписали одночасно з договором 28 червня
1919 року. Ця дата й визнана днем створення МОП. На перших
порах членами МОП стали 44 держави: 31 член Лiги Нацiй, тоб&
то країни&переможцi в першiй свiтовiй вiйнi, якi пiдписали Вер&
сальський мирний договiр, та 13 держав, що були запрошенi при&
єднатися до статутiв Лiги Нацiй i МОП. У 1954 р. членами МОП
стали Радянський Союз, Українська Радянська Соцiалiстична
Республiка i Бiлоруська Радянська Соцiалiстична Республiка.
Вiдповiдно до статей 3 i 4 Статуту МОП кожна держава — член
Органiзацiї Об’єднаних Нацiй може бути членом МОП. Для
цього необхiдно лише сповiстити Генерального директора Мiж&
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народного бюро працi про прийняття зобов’язань, що виплива&
ють iз Статуту МОП.

Кожна країна в МОП презентована чотирма делегатами: два
делегати вiд уряду, один — вiд пiдприємцiв i один — вiд працiв&
никiв. Кожний з чотирьох делегатiв має право голосувати iнди&
вiдуально з кожного питання, що розглядає МОП. Мета i зав&
дання МОП викладенi в преамбулi до Статуту органiзацiї та в
Декларацiї, що прийнята на 26&й сесiї Генеральної конференцiї
МОП у Фiладельфiї 10 травня 1944 року. У Декларацiї прого&
лошенi основнi принципи, на яких повинна базуватися дiяль&
нiсть МОП.

Мiжнародна органiзацiя працi у своєму складi має три основ&
нi органи — Генеральну конференцiю, Адмiнiстративну Раду та
Мiжнародне бюро працi. Вищим органом органiзацiї є Гене&
ральна конференцiя, або Мiжнародна конференцiя працi. Голов&
ним змiстом її роботи є розроблення i прийняття конвенцiй i
рекомендацiй по працi. Виконавчий орган МОП — Адмiнiстра&
тивна Рада. До її складу входять 56 членiв: 28 презентують уря&
ди, 14 — представники пiдприємцiв i 14 — представники працiв&
никiв. Iз 28 представникiв урядiв 10 призначаються урядами
найбiльш важливих у промисловому вiдношеннi країн. До їх
числа увiйшли: Бразилiя, Iндiя, КНР, США, ФРН, Францiя,
Росiя, Японiя. Постiйним секретарiатом МОП є Мiжнародне
бюро працi на чолi з Генеральним директором, який признача&
ється Адмiнiстративною Радою. Генеральний директор, у свою
чергу, призначає персонал секретарiату з осiб рiзних нацiональ&
ностей, громадян рiзних держав. Крiм основних органiв до скла&
ду Мiжнародної Органiзацiї Працi входять ряд постiйних i тим&
часових комiтетiв i комiсiй. До них належать, наприклад, про&
мисловi комiтети, що створенi для вивчення умов працi в рiзних
галузях промисловостi, комiтет по свободi об’єднань, комiтет
експертiв по застосуванню конвенцiй i рекомендацiй, кореспон&
дентськi комiтети та iн.

§ 3. Джерела мiжнародно>правового
регулювання працi
Вiдносини мiж суб’єктами мiжнародного права врегу&

льовуються договорами, якими визначаються взаємнi або бага&
тостороннi вiдносини, встановлюючи для їх учасникiв вiдповiднi
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права та обов’язки згiдно з основними принципами мiжнарод&
ного права.

Мiжнародний договiр — це угода двох чи декiлькох держав
про встановлення, змiну або припинення прав та обов’язкiв у
рiзних вiдносинах мiж ними у формi договору, угоди, пакту, кон&
венцiї, протоколу, заключного акта тощо. Термiн «мiжнародний
договiр» застосовується на практицi як: угода, конвенцiя, пакт,
протокол, трактат, спiльна заява, меморандум, регламент, обмiн
нотами та iн. Значна частина цих термiнiв вживається i в мiж&
народному трудовому правi.

Найважливiшими нормативно&нормативними актами нормо&
творчостi Мiжнародної органiзацiї працi є розроблення i прий&
няття конвенцiй i рекомендацiй — основних форм, за допомогою
яких МОП здiйснює мiжнародне правове регулювання працi.

Мета конвенцiй — створити для держави, що їх ратифiкува&
ла, зобов’язання по внесенню певних змiн у нацiональне зако&
нодавство про працю. Статут МОП передбачає, що пiсля прий&
няття конвенцiї, вона надсилається всiм членам органiзацiї для
ратифiкацiї, i кожний член органiзацiї зобов’язується протягом
року пiсля закриття конференцiї винести конвенцiю на роз&
гляд органу влади, в компетенцiю якої входить це питання, для
оформлення її як закону або для вжиття заходiв iншого поряд&
ку. Якщо член органiзацiї одержав згоду компетентної влади або
влад, вiн повiдомляє про ратифiкацiю конвенцiї, що вiдбулася,
Генерального директора МОП i вживає таких заходiв, якi бу&
дуть необхiднi для ефективного застосування положень даної
конвенцiї (п. 5 ст. 19 Статуту МОП).

Конвенцiя — правовий акт, який набирає сили мiжнародно&
го зобов’язання тiльки пiсля ратифiкацiї її не менш як двома
країнами членами Мiжнародної органiзацiї працi. Ратифiкованi
конвенцiї мають обов’язкову силу щодо тих членiв МОП, якi ра&
тифiкували її. Основними елементами структури конвенцiї (як
i будь&якого договору) є: назва, преамбула (вступна частина),
основнi положення договору, заключнi положення, тлумачен&
ня, доповнення або припинення договору.

Рекомендацiя МОП не покладає на держави будь&яких зобо&
в’язань i не пiдлягає ратифiкацiї. Прийняттям рекомендацiї Мiж&
народна органiзацiя працi закликає держави, щоб їх нацiональнi
норми трудового права були, по можливостi, приведенi у вiдпо&
вiднiсть з нормами, що закрiпленi в рекомендацiї. Аналогiчний
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характер мають конвенцiї i для держав, якi їх не ратифiкували.
Прийнято вважати, що в своїй сукупностi конвенцiї i рекомен&
дацiї створюють Мiжнародний кодекс працi — систематизований,
але позбавлений обов’язкової юридичної сили збiрник мiжна&
родних норм, прийнятих Генеральною конференцiєю МОП. Мiж&
народний кодекс працi видавався у 1939, 1941 та 1951 роках. Ви&
даний у 1951 р. том 1 Мiжнародного кодексу працi роздiлений
на 12 книг за тематичним принципом. Книги, у свою чергу, подi&
ленi на глави та роздiли, кожний з яких складається з двох частин:

а) зобов’язання країн, що ратифiкували дану конвенцiю;
б) рекомендацiї країнам, що вмiщенi в нормах МОП.
При цьому зазначається, з якої конвенцiї та рекомендацiї

взята та чи iнша норма.
Джерелами мiжнародного трудового права є також двосто=

роннi й багатостороннi договори, що мають за мету регулювання
певних питань у галузi трудового права. Якщо багатостороннi
угоди охоплюють широке коло суб’єктiв правового регулюван&
ня, то двостороннi договори укладаються державами здебiль&
шого з питань взаємного працевлаштування своїх громадян за
межами територiї країни та соцiального захисту працiвникiв&
мiгрантiв i членiв їх сiмей. Так, мiж Україною та iншими країна&
ми пiдписано ряд двостороннiх угод, зокрема: Угода мiж Урядом
України i Урядом Росiйської Федерацiї про трудову дiяльнiсть
i соцiальний захист громадян України i Росiї, якi працюють за
межами кордонiв своїх країн вiд 14.01.1993 р.; Угода мiж Урядом
України та Урядом Республiки Молдова про трудову дiяльнiсть
i соцiальний захист громадян України та Республiки Молдова,
якi працюють за межами кордонiв своїх держав вiд 13.12.1993 р.;
Угода мiж Урядом України та Урядом Латвiйської Республiки
про трудову дiяльнiсть та соцiальний захист осiб, якi постiйно
проживають в Українi та Латвiї i працюють на територiях обох
держав вiд 21.11.1995 р.; Угода мiж Урядом України та Урядом
Литовської Республiки про взаємне працевлаштування грома&
дян вiд 28.03.1995 р.; Угода мiж Урядом України i Урядом Со&
цiалiстичної Республiки В’єтнам про взаємне працевлаштуван&
ня громадян та їх соцiальний захист вiд 08.04.1996 р.; Угода мiж
Урядом України та Урядом Республiки Польща про взаємне
працевлаштування працiвникiв вiд 16.02.1994 р.; Угода мiж Уря&
дом України та Урядом Республiки Вiрменiя про трудову дiяль&
нiсть та соцiальний захист громадян України та Республiки Вiр&
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менiя, якi працюють за межами своїх держав (Угоду ратифi&
ковано Законом № 152/96&ВР вiд 26.04.1996); Угода (у формi
обмiну нотами) мiж Урядом України та Урядом Турецької Рес&
публiки про взаємне працевлаштування членiв сiмей спiвробiт&
никiв закордонних установ вiд 11.06.2002 р.; Угода мiж Кабiне&
том Мiнiстрiв України i Урядом Азербайджанської Республiки
про трудову дiяльнiсть i соцiальний захист громадян України,
якi тимчасово працюють на територiї Азербайджанської Респу&
блiки, та громадян Азербайджанської Республiки, якi тимчасо&
во працюють на територiї України (Угоду ратифiковано Зако&
ном № 3465&IV вiд 22.02.2006 р.); Угода мiж Урядом України i
Урядом Аргентинської Республiки про працевлаштування чле&
нiв сiмей спiвробiтникiв дипломатичних представництв та пра&
цiвникiв консульських установ (Угоду ратифiковано Законом
№ 1691&III вiд 20.04.2000 р.); Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв
України та Федеральною Радою Швейцарської Конфедерацiї про
обмiн стажистами (Угоду подано на ратифiкацiю Постановами
КМ № 1339 вiд 08.10.2004 р., № 323 вiд 09.04.2008 р.); Протокол
до Угоди мiж Урядом України й Урядом Чеської Республiки про
взаємне працевлаштування громадян України та громадян Че&
ської Республiки на 1997 рiк вiд 29.11.1996 р.; Угода мiж Уря&
дом України та Урядом Чеської Республiки про взаємне праце&
влаштування громадян України та громадян Чеської Республiки
(Угоду ратифiковано Законом № 577/96&ВР вiд 06.12.1996 р.);
Угода мiж Урядом України i Урядом США щодо працевлаш&
тування утриманцiв службовцiв Уряду України та США вiд
21.11.1994 р. у формi обмiну нотами) та iн. Якщо двостороннi i
багатостороннi угоди встановлюють iншi правила, нiж тi, що їх
мiстить законодавство України про працю, то застосовуються
правила цих угод i, вiдповiдно, вони також виступають джере&
лом трудового права України.

Джерелами виступають також консульськi конвенцiї, на&
приклад: Консульська конвенцiя мiж Україною i Республi&
кою Македонiя (Конвенцiю ратифiковано Законом № 2327&III
вiд 22.03.2001 р.) (дата пiдписання: 10.04.2000; ратифiкацiї:
22.03.2001; набуття чинностi: 20.06.2003); Консульська кон&
венцiя мiж Україною та Iталiйською Республiкою (Конвенцiю
ратифiковано Законом № 2315&IV вiд 12.01.2005) (дата пiд&
писання: 23.12.2003; дата ратифiкацiї: 12.01.2005; дата набуття
чинностi: 01.11.2006).
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Рiдше на практицi зустрiчаються меморандуми, наприклад,
Меморандум про взаєморозумiння мiж Мiнiстерством працi та
соцiальної полiтики України та Мiнiстерством працi Сполуче&
них Штатiв Америки (дата пiдписання: 26.07.2000; дата набуття
чинностi: 26.07.2000); Меморандум про спiвпрацю мiж Мiнiстер&
ством працi та соцiальної полiтики України та Литовською бiр&
жею працi на 2001—2005 роки (дата пiдписання: 19.13.2002; да&
та набуття чинностi: 19.03.2002) та договори мiж галузевими мi=
нiстерствами або уповноваженими особами, наприклад Договiр
мiж Мiнiстром працi України i Мiнiстром працi та соцiальної по&
лiтики Республiки Польща про спiвробiтництво в галузi працi
та соцiальної полiтики вiд 13.02.2003 р. (дата набуття чинностi:
27.03.2005 р.). Усi цi угоди вiдiграють значну роль у регулюван&
нi мiжнародних трудових правовiдносин.

§ 4. Загальна характеристика
трудового законодавства країн СНД
Трудове законодавство України (в тому числi країн, що

утворились внаслiдок розвалу СРСР) та країн СНД має, звичай&
но, бiльше спiльних рис, нiж вiдмiнностей. Тут слiд враховува&
ти спiльнi iсторичнi витоки та пiдґрунтя формування трудово&
го законодавства цих держав. Особливим шаблоном для цього
стали прийнятi 15 липня 1970 р. Основи законодавства Союзу
РСР i союзних республiк про працю, в яких закрiплювались за&
гальнi принципи трудового права i норми, що регулюють трудо&
вi вiдносини. В подальшому, на основi них, з початку 70&х рокiв
почали прийматися практично однаковi за змiстом Кодекси за&
конiв про працю (10 грудня 1971 року Кодекс законiв про пра&
цю УРСР), республiканськi закони дублювали союзнi. Однако&
во, в межах Основ законодавства Союзу РСР i союзних респуб&
лiк про працю, регулювались трудовi вiдносини у всiх союзних
республiках незалежно вiд iнститутiв трудового права.

Пiсля розвалу СРСР (1991 р.), змiни економiчних умов, ство&
рення пiдприємств рiзних форм власностi в кожнiй новостворе&
нiй державi почало формуватись своє трудове законодавство.
Тому, якщо предмет, метод, переважна частина функцiй та прин&
ципiв залишились незмiнними, то в рядi iнститутiв з’явилися но&
вели. Так, подальшого розвитку дiстало законодавство про ко&
лективнi договори та угоди — соцiальне партнерство, про зай&
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нятiсть населення та правовi гарантiї для безробiтних, з’явився
новий вид договору про працю — контракт (зi своїми плюсами та
мiнусами), новий суб’єкт трудового договору — роботодавець&
фiзична особа, зазнали змiн норми, якi регулюють вiдносини з
часу вiдпочинку, оплати працi, матерiальної вiдповiдальностi, охо&
рони працi, нагляду та контролю за дотриманням законодавства
про працю та охорону працi, порядок вирiшення трудових спорiв.

Частина новостворених країн прийняла новi трудовi кодек&
си, проте в Українi цей кодифiкацiйний процес затримується, хо&
ча є проекти трудових кодексiв. У зв’язку з цим намiтилася тен&
денцiя виникнення вiдмiнностей мiж трудовим законодавством
України та окремих країн СНД. Так, багато термiнiв у КЗпП
України не подається та не розкривається їх змiст, не кажучи про
наявнiсть значної кiлькостi оцiночних понять, наприклад: «втра&
та довiри», «аморальний поступок», «грубе порушення трудових
обов’язкiв» та iн. Одночасно, у ст. 1 Трудового кодексу Респуб&
лiки Бiлорусь1 даються дефiнiцiї незначної кiлькостi понять (хо&
ча з порушенням системи). Є й iншi вiдмiнностi, окремi з яких
можна було б навести у виглядi таблицi, наприклад:

Кодекс
законiв про працю України

Трудовий кодекс
Республiки Бiлорусь

Не подається визначення соцiаль&
ного партнерства та не розкрива&
ється його змiст

Подається визначення соцiаль&
ного партнерства та коротко
розкривається його змiст (стат&
тi 352—355)

Трудовий договiр може бути укла&
дений як в уснiй, так i в письмовiй
формi (ст. 24 КЗпП)

Трудовий договiр може бути
укладений лише в письмовiй
формi (ст. 18 ТК)

Не розмежованi чiтко поняття пе&
реведення, перемiщення, змiна iс&
тотних умов працi (ст. 32 КЗпП)

Розмежованi поняття переведен&
ня, перемiщення, змiна iстотних
умов працi (статтi 30—32 ТК)

Розглядається контракт як окре&
мий вид договору про працю

У кодексi немає такого поняття

Норма про iндексацiю заробiтної
плати призупинена

Є норма про iндексацiю заробiт&
ної плати (ст. 58 ТК)
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Таблицю можна було б продовжити, розглядаючи кожний
iнститут трудового права.

Є вiдмiнностi й мiж трудовим законодавством України та Ро&
сiйської Федерацiї, наприклад:

Трудове законодавство
України

Трудове законодавство
Росiйської Федерацiї

Неповно визначаються суб’єкти
трудового права

Деталiзується перелiк суб’єктiв
трудового права

Трудовий договiр може бути
укладений як в уснiй, так i в
письмовiй формi

Трудовий договiр може бути укла&
дений лише у письмовiй формi

Контракт розглядається як окре&
мий вид договору про працю

Мiж строковим трудовим догово&
ром та контрактом ставиться
знак рiвностi

Норма про iндексацiю заробiтної
плати призупинена

Є норма про iндексацiю заробiт&
ної плати

У КЗпП України не передбачено
окремим роздiлом матерiальну
вiдповiдальнiсть роботодавця

У Трудовому кодексi РФ матерi&
альну вiдповiдальнiсть робото&
давця передбачено окремим роз&
дiлом

Окрiм цього, є вiдмiнностi в змiстi норм про зайнятiсть на&
селення, час вiдпочинку (вiдпустки, порядок їх надання, види,
тривалiсть), оплату працi, матерiальну вiдповiдальнiсть, нагляд
та контроль за дотриманням законодавства про працю, порядок
вирiшення трудових спорiв та види i компетенцiя органiв з їх ви&
рiшення (особливо, коли йдеться про колективнi трудовi спори).
У цiлому трудове законодавство України має свої переваги та
слабкi сторони. Тому важко оцiнити, трудове законодавство якої
країни краще з позицiї правових гарантiй.

Це тiльки окремi штрихи вiдмiнностей. Проте навiть вони
говорять про необхiднiсть проведення кодифiкацiї трудового за&
конодавства, приведення в порядок та логiчну систему всiх чин&
них на сьогоднi його правових норм, вiдповiднiсть їх вимогам
практики. Особливо важливо, щоб у процесi цiєї роботи не бу&
ли втраченi всi попереднi напрацювання теоретикiв та прак&
тикiв щодо збереження iснуючих гарантiй для сторiн трудових
правовiдносин у нормах трудового права України.
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§ 5. Загальна характеристика
трудового законодавства
iнших зарубiжних держав
Регулювання трудових вiдносин в економiчно розвину&

тих держав здiйснюється за двома основними напрямами: шля&
хом законодавчого регулювання працi та шляхом укладення ко&
лективних договорiв з питань працi. Законодавство про працю
розраховане на загальне користування, яке не має на метi врегу&
лювати трудовi вiдносини в їх повному обсязi, визначити всi чи
конкретнi умови працi. Державнiй регламентацiї пiдлягають ли&
ше основнi, принциповi питання. Щодо конкретних умов працi
(тривалiсть робочого часу, розмiр заробiтної платнi та iнше) дер&
жава, як правило, обмежується законодавчим закрiпленням лише
основних засад, завдяки яким сторони можуть визначити умо&
ви за взаємною згодою i закрiпити їх у договiрному порядку.

У сферi взаємовiдносин найманих працiвникiв i роботодав&
цiв держава проводить полiтику «державного невтручання»,
яка ґрунтується на доктринi «тарифної автономiї» (у Велико&
британiї, Нiдерландах). Характерною рисою тут є визнання пра&
ва профспiлок i роботодавцiв самостiйно (без державного втру&
чання) визначати умови працi (зокрема, в колективних дого&
ворах).

Соцiальне партнерство
Концепцiя соцiального партнерства набула значного поши&

рення в країнах з розвинутою економiкою. В сучасних умовах
вона є основою регулювання вiдносин мiж суб’єктами найманої
працi та роботодавцiв. Її сутнiсть полягає в проведеннi полiти&
ки, яка зводила б до мiнiмуму або виключала взагалi можли&
вiсть виникнення соцiальних конфлiктiв у сферi виробництва.
Збереження соцiального порозумiння на пiдприємствi є голов&
ним змiстом та метою соцiального партнерства.

Соцiальне партнерство в зарубiжних країнах тiсно пов’яза&
не з поняттям «соцiальна автономiя». Термiн «соцiальна авто&
номiя» означає можливiсть для об’єднань працiвникiв i об’єд&
нань роботодавцiв самостiйно, без втручання держави вирiшу&
вати низку проблем, тому соцiальне партнерство можливе лише
за умови соцiальної автономiї партнерiв.

Сфера соцiальної автономiї охоплює участь працiвникiв в
управлiннi виробництвом, участь об’єднань працiвникiв i об’єд&
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нань роботодавцiв в дiяльностi адмiнiстративних i судових орга&
нiв з питань працi i соцiального страхування, регулювання тру&
дових вiдносин посередництвом колективних договорiв, вирiшен&
ня трудових конфлiктiв, тобто мова йде про передачу державою
ряду своїх функцiй органiзацiям роботодавцiв i найманих пра&
цiвникiв. Це полягає у визнаннi державою iнституту колектив&
них договорiв i наданнi юридичної сили нормам, якi в ньому мiс&
тяться. На основi соцiальної автономiї соцiальнi партнери мо&
жуть створювати свої органи, з допомогою яких вони регулюють
свої взаємовiдносини. Роль держави зводиться до закрiплення
мiнiмальних норм&гарантiй в галузi працi, а також здiйснення
контролю за дотриманням соцiальними партнерами чинного за&
конодавства.

Метi збереження миру на пiдприємствi служить i традицiй&
не для багатьох країн введення обов’язкової процедури прими&
рення сторiн у випадку виникнення колективних трудових кон&
флiктiв. Спроби досягнути мирного їх вирiшення здiйснюються
як всерединi пiдприємств шляхом створення спецiальних орга&
нiв, так i шляхом зацiкавлення незалежних посередникiв. Чин&
ний порядок судового розгляду (як у спецiалiзованих судах, так
i в судах загальної юрисдикцiї) також виходить iз прiоритету
мирного урегулювання над силовими методами. Це виражаєть&
ся в тому, що законодавство про страйки всiх країн мiстить нор&
ми як про зобов’язання попереднього мирного урегулювання,
так i про необхiднiсть здiйснення спроб примирення навiть пiд
час самого страйку. Окрiм того, в усiх країнах порядок прове&
дення страйкiв детально регламентований з метою зведення до
мiнiмуму їх негативних наслiдкiв для пiдприємств. Законода&
вець виходить iз спiльностi iнтересiв працiвникiв та роботодав&
ця з метою збереження економiчного потенцiалу пiдприємства.

Межi соцiальної автономiї партнерiв в зарубiжних країнах
визначаються виходячи iз загальної мети регулювання, а також
його предмета. За загальним правилом соцiальне партнерство
повинно здiйснюватись таким чином, щоб не завдати шкоди
бiльшостi суб’єктiв правовiдносин. Мова йде про проведення та&
кої полiтики, при якiй боротьба за права працiвникiв розгляда&
лася б як крайнiй засiб.

За предметом регулювання соцiальна автономiя, як прави&
ло, обмежується встановленням умов працi та рiвня заробiтної
плати. Iншi питання вiдносяться до компетенцiї держави.
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За загальним правилом, яке дiє в колективно&договiрнiй прак&
тицi, змiст колективних договорiв визначається за згодою сто&
рiн. Однак законодавство про працю окремих країн (Францiя,
Бельгiя) в певнiй мiрi визначає змiст колективних договорiв або
мiстить загальнi умови про такий змiст (Нiмеччина, Австрiя).
При цьому держава майже не обмежує права сторiн при встано&
вленнi рiвня умов працi. В бiльшостi країн нi законодавство, нi
судова практика не перешкоджають прийняттю колективними
договорами бiльш пiльгових умов працi, нiж було передбачено
законодавством.

Змiст iнституту колективних договорiв, ступiнь його поши&
рення, мiсце в системi трудового права в рiзних країнах не одна&
ковi. Найбiльшого поширення колективнi договори отримали в
англосаксонських країнах (США, Канада). Дещо iнше станови&
ще займає система колективних договорiв в європейських краї&
нах, де переважає законодавство про працю.

Iз врахуванням iсторичних передумов становлення та роз&
витку законодавства окремих країн, у змiстi питань колектив&
но&договiрного регулювання умов працi є iстотнi змiни в окре&
мих групах держав (Великобританiя, США, Канада), (Iталiя,
Францiя, Нiмеччина, Швейцарiя), а також в країнах Схiдної
Європи (Болгарiя, Угорщина, Польща, Румунiя) та країнах ко&
лишнього СРСР (Росiйська Федерацiя, Україна, Республiка Бi&
лорусь та iн.). Зокрема, це стосується законодавства i практики
застосування з таких питань, як види соцiального партнерства,
сфера поширення, змiст та порядок укладення, контроль та вiд&
повiдальнiсть за невиконання колективного договору.

Основна вiдмiннiсть звичайно закладена в джерелах право&
вого регулювання вiдносин соцiального партнерства. Розгляне&
мо правовi основи регулювання соцiального партнерства в окре&
мих країнах.

Болгарiя. Основними нормативними актами, що регулюють
вiдносини з колективного договору та особливої тристоронньої
форми спiвробiтництва в галузi трудових вiдносин, є Трудовий
кодекс 1986 р. i пiдзаконнi акти. У числi останнiх можуть бути
названi Положення про принципи, порядок i умови надання ор&
ганiзацiям робiтникiв, службовцiв i роботодавцiв права пред&
ставництва в тристоронньому спiвробiтництвi на нацiонально&
му рiвнi. Правила функцiонування нацiональної системи три&
стороннього спiвробiтництва. В 1990 р. прийнятий Закон про
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розгляд трудових спорiв, який також частково торкається цих
питань.

Великобританiя. Колективнi договори офiцiйно законодав&
ством не урегульованi. Закон про профспiлки i трудовi вiдноси&
ни 1974 р. (зi змiнами 1976 р.) оголосив колективнi договори не
обов’язковими. Так, у ст. 18 Закону передбачається, що укладе&
нi колективнi договори не мають обов’язкової юридичної сили,
якщо про це не зазначено в самому договорi.

Угорщина. Правове регулювання колективних договорiв здiйс&
нюється Законом ХХII 1992 р. про Кодекс законiв про працю,
у якому мiститься окрема глава про колективнi договори, що
входить до складу роздiлу про вiдносини, якi пов’язанi з трудо&
вими.

Нiмеччина. Законодавче регулювання колективних (тариф&
них) договорiв закрiплено в наступних нормативних актах: За&
конi про тарифний договiр вiд 9 квiтня 1949 р. в редакцiї вiд
25 серпня 1969 р., постановi про реалiзацiю Закону про тариф&
ний договiр вiд 20 лютого 1970 р. (в редакцiї вiд 16 сiчня 1989 р.).

Iталiя. Основним законодавчим джерелом колективно&до&
говiрного регулювання трудових вiдносин є глава третя книги
п’ятої Цивiльного кодексу Iталiї 1942 р.

Польща. Регулювання трудових вiдносин здiйснюється вiд&
повiдно до наступних нормативних актiв:

— Трудовим кодексом 1974 р.; законом про змiни Трудового
кодексу вiд 24 листопада 1986 р., в якому з’явилась нова редак&
цiя роздiлу II «Колективнi трудовi договори i колективнi угоди
на пiдприємствах», розпорядженням Ради Мiнiстрiв про дета&
льний порядок укладення, розiрвання та реєстрацiю колектив&
них трудових договорiв, а також про укладення i реєстрацiю ко&
лективних угод на пiдприємствi вiд 30 квiтня 1987 р.

США. На федеральному рiвнi порядок i умови укладення
колективних договорiв регулюються наступними актами: Зако&
ном про трудовi вiдносини 1935 р. (Закон Вагнера); Законом
про справедливi умови працi 1938 р.; Законом про вiдносини ро&
бiтникiв та роботодавцiв 1947 р. (Закон Тафта — Хартлi); Закон
про надання звiтiв та вiдомостей у трудових вiдносинах 1959 р.
(Закон Лендрама — Грiффiна).

Перерахованi акти не поширюються на сiльськогосподар&
ських робiтникiв, працiвникiв, якi мiгрують i сезонних робiт&
никiв, на державних працiвникiв i службовцiв. Усi зазначенi за&
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кони входять у роздiл 29 Зводу законiв США, який переви&
дається кожнi чотири роки з усiма внесеними доповненнями i
змiнами.

Законодавство, яке регулює дiяльнiсть федеральних i дер&
жавних службовцiв, працiвникiв державних пiдприємств, закла&
дiв, органiзацiй, розроблено бiльш детально. До нього вiдносять&
ся: Закон про оплату федеральних службовцiв 1945 р.; Закон
про неробочi святковi днi для цивiльних державних службовцiв
i посадових осiб 1959 р.; Закон про класифiкацiю посад на феде&
ральнiй службi.

Усi федеральнi законодавчi акти, якi регулюють дiяльнiсть
державних працiвникiв, зiбранi у роздiлi 5 Зводу законiв США.
Окремими законодавчими актами як на федеральному рiвнi,
так i на рiвнi штатiв регулюється дiяльнiсть деяких категорiй
працiвникiв (наприклад вчителiв, iнвалiдiв вiйни, сiльськогос&
подарських робiтникiв, банкiвських службовцiв, поштових служ&
бовцiв, полiцейських, пожежникiв та iнших).

Францiя. Положення про колективно&договiрнi регулюван&
ня є складовою (у виглядi глави) в Кодексi законiв про працю
Францiї 1973 р. (зi змiнами 1982 р.). Поряд з цим данi питання
регулюються наступними нормативними актами: Законом про
порядок укладення колективних договорiв i про урегулювання
колективних трудових конфлiктiв вiд 13 листопада 1982 р.; За&
коном про внесення змiн в Кодекс i регулювання порядку про&
ведення колективних переговорiв з питань про продовження ро&
бочого часу вiд 28 лютого 1986 р.

У Хорватiї трудовi вiдносини регулюють наступнi норматив&
нi акти: Закон про трудовi вiдносини вiд 22 квiтня 1992 р.; Єди&
ний колективний договiр для всiх галузей республiки вiд 31 лип&
ня 1992 р.; Єдиний колективний договiр для бюджетної сфери
вiд 12 жовтня 1992 р.; Iнструкцiя Мiнiстерства працi, соцiально&
го захисту та сiм’ї вiд 27 травня 1992 р. про реєстрацiю i публi&
кацiю занесених в реєстр колективних договорiв.

Швейцарiя. Положення про колективний договiр включе&
нi в титул Х Швейцарського загальнообов’язкового закону вiд
31 березня 1911 р. з наступними змiнами i доповненнями 1971 р.
Згiдно з ч. 1 ст. 34 Конституцiї Швейцарської Конфедерацiї ви&
дання правових норм у сферi регулювання вiдносин мiж пра&
цiвниками найманої працi i роботодавцями шляхом укладення
колективних договорiв вiдноситься до компетенцiї федерацiї в
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тiй частинi, в якiй цiєю угодою надається загальнообов’язковий
характер. Крiм того, на основi положення ч. 2 ст. 34 Конституцiї
28 вересня 1956 р. прийнятий Федеральний закон про розши&
рення сфери застосування колективного договору1.

Трудовий договiр
Трудовий договiр є основним iнститутом трудового права

зарубiжних країн. Вiн юридично оформляє вступ працiвника в
трудовi правовiдносини, визначає змiст його трудової функцiї,
регулює взаємовiдносини з роботодавцем. Регламентацiя питань,
що стосуються укладення трудового договору, його умов, змiни
та припинення, здiйснюється в основному законодавчим шля&
хом. Однак законодавчi акти про працю, розрахованi для загаль&
ного застосування, як правило, не переслiдують мети врегулю&
вання трудових вiдносин в їх повному обсязi, визначення всiх
чи окремих умов працi. В першу чергу державнiй регламентацiї
пiдлягають основнi, принциповi питання взаємодiї сторiн тру&
дових правовiдносин. Щодо конкретних умов працi (тривалiсть
робочого часу, розмiр заробiтної плати тощо), то законодавець
обмежується встановленням лише основних положень, з ураху&
ванням яких сторони за взаємною згодою можуть визначати умо&
ви, деталiзувати i закрiплювати їх у договiрному порядку.

При цьому держава майже не обмежує права сторiн трудо&
вого договору щодо встановлення рiвня умов працi. В бiльшостi
країн нi законодавець, нi судова практика не перешкоджають
встановленню трудовими договорами бiльш кращих (порiвня&
но iз законодавством) умов працi для робiтникiв та службовцiв.
Аналогiчнi норми передбаченi i в законодавствi України.

Характерною особливiстю правового регулювання трудових
вiдносин є прагнення законодавця створити для обох сторiн до&
говору рiвнi можливостi для реалiзацiї своїх прав. Формально
працiвник та роботодавець є рiвноправними суб’єктами. Кожна
iз сторiн може пропонувати для внесення в трудовий договiр
свої умови та вiдмовитись вiд прийняття умов, передбачених
iншою стороною. Разом з тим законодавство бiльшостi країн
виходить з необхiдностi надання працiвнику певних правових
гарантiй за трудовим договором, що полягає в обмеженнi ряду

490 Модуль 8. Роздiл ХХ

1 Трудовое и социальное право зарубежных стран: основные институты.
Сравнительно&правовое исследование / Под ред. Э. Б. Френкель. — М.:
Юристъ, 2002. — С. 10—11.



функцiй роботодавця. Такий пiдхiд законодавця пояснюється
тим, що хоча формально (юридично) працiвник i роботодавець
рiвнi, однак фактично можливостi роботодавця у сферi регулю&
вання трудових вiдносин значно ширшi.

Найбiльш чiтко регламентованi права роботодавця щодо
звiльнення працiвника. Зокрема, при розiрваннi трудового до&
говору за iнiцiативою роботодавця, вiн повинен виходити не ли&
ше iз суб’єктивних мiркувань, але i керуватися об’єктивними
критерiями, передбаченими в законi, а у випадку виникнення
спору саме на нього покладається обов’язок доказування обґрун&
тованостi розiрвання трудового договору.

Типовим для законодавства про працю є включення до ньо&
го норм про попереднє узгодження з представницькими органа&
ми працiвникiв на пiдприємствi або адмiнiстративною владою
питань, якi стосуються звiльнень, переведень тощо за iнiцiати&
вою роботодавця.

У цiлому тенденцiя щодо регулювання звiльнень зводиться
до того, що законодавство вирiшує проблеми звiльнень шляхом
покладення на роботодавцiв бiльшої матерiальної вiдповiдаль&
ностi за незаконнi звiльнення за рахунок пiдвищення розмiрiв
грошових вихiдних допомог та компенсацiй звiльненим працiв&
никам за завдану їм шкоду.

Основнi нормативнi акти регулювання трудових договорiв:
у Болгарiї —Трудовий кодекс 1986 р.;
у Великобританiї — Закон про трудовi договори 1972 р., За&

кон про строки та умови найму на роботу 1959 р., Закон про
компенсацiйнi виплати у випадку звiльнення за скороченням
штатiв 1955 р., Закон про охорону здоров’я та технiку безпе&
ки на виробництвi 1974 р., значна роль традицiйно вiдводиться
прецеденту;

у Нiмеччинi — глава VI «Трудовий договiр» Нiмецького ци&
вiльного укладення 1896 р., Закон про захист вiд звiльнень 1951 р.,
Закон про мiнiмальну тривалiсть вiдпустки, що надається пра&
цiвникам 1963 р., Закон про виплату заробiтної плати у святко&
вi днi 1951 р.;

в Iталiї — титул II пятої книги «Про працю на пiдприємствах»
Цивiльного кодексу Iталiї 1942 р., Закон № 25 (про випробува&
льний строк) 1955 р., Королiвський декрет&закон № 1825 (про
договiр приватного найму) 1924 р. та iн.;

у США — Закон про цивiльну службу (Закон Пендлтона)
1883 р., Закон про заборону дискримiнацiї у сферi працi працiв&
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никiв похилого вiку 1967 р., Закон про справедливi трудовi нор&
ми 1947 р.; усi прийнятi федеральною владою Закони та їх змi&
ни зiбранi у главi 29 Зводу законiв США1.

Правове регулювання зайнятостi
Проблеми правового регулювання зайнятостi є досить акту&

альними в країнах з розвинутою економiкою. Це обумовлено
складнiстю ситуацiї ринку працi, ростом питомої ваги працiв&
никiв найманої працi, змiнами в їх структурi, процесами мiгра&
цiї робочої сили. За таких умов зростає значення дiяльностi
держави в галузi регулювання зайнятостi. Вона дiстає своє вiдо&
браження у законодавствi, що регламентує порядок забезпечення
робочими мiсцями осiб, якi втратили роботу. Основне наванта&
ження у цiй сферi лягає саме на державу: вона здiйснює праце&
влаштування, професiйне навчання, перепiдготовку та матерi&
альне забезпечення безробiтних.

У законодавствi закрiпленi традицiйнi методи стимулюван&
ня зайнятостi. До них вiдносяться iнформування зацiкавлених
осiб про вакансiї, професiйний вiдбiр, професiйне навчання та
перепiдготовку працiвникiв та iн. Разом з тим виникають новi
правовi форми забезпечення зайнятостi, якi набувають все бiль&
шого поширення у рiзних країнах: наприклад, тимчасовi пере&
ведення працiвникiв на пiдприємства iнших роботодавцiв, флек&
сибiлiзацiя (гнучкiсть робочого часу), розширення сфери дiї стро&
кових трудових договорiв та iн. Метою їх є: залучення до працi
якнайбiльшої кiлькостi осiб, що потребують роботи. При цьому
використовуються всi можливостi: вiд створення нових робо&
чих мiсць до подiлу наявних обсягiв роботи на декiлькох пра&
цiвникiв.

Поряд iз заходами, якi проводяться державами в галузi пра&
цевлаштування, все бiльшого значення набуває дiяльнiсть спе&
цiалiзованих приватних органiзацiй, що здiйснюється пiд конт&
ролем державних органiв.

Дiя законодавчих норм у сферi зайнятостi посилюється ак&
тами локального регулювання (в першу чергу, колективними
договорами), якi конкретизують i уточнюють закони.
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Нормативними актами, що регулюють забезпечення зайня&
тостi, є:

у Болгарiї — Закон про захист вiд безробiття та заохочення
зайнятостi вiд 2 грудня 1997 р., Положення про застосування
Закону про захист вiд безробiття та заохочення зайнятостi вiд
6 липня 1998 р. та iн;

в Угорщинi — Закон IV про надання допомоги у працевла&
штуваннi та матерiальне забезпечення безробiтних вiд 1991 р.,
наказ мiнiстра працi вiд 16 липня 1996 р. № 6 «Про допомогу в
працевлаштуваннi, а також про допомогу, яка надається з Фон&
ду ринку робочої сили для врегулювання неспрятливої ситуацiї
у зв’язку iз зайнятiстю», наказ мiнiстра працi вiд 10 листопа&
да 1999 р. № 8 «Про дозвiл iноземцям на здiйснення трудової
дiяльностi в Угорщинi»;

у Нiмеччинi — Соцiальний кодекс (т. 3 «Стимулювання
працi»), Закон вiд 16 липня 1927 р. «Про трудове посередниц&
тво та страхування по безробiттю», Закон вiд 25 червня 1969 р.
«Про стимулювання працi», Закон вiд 26 липня 1994 р. «Про
стимулювання зайнятостi», Закон вiд 9 липня 1990 р. «Про но&
ве регулювання прав iноземцiв», Закон вiд 24 березня 1999 р.
«Про новий порядок регулювання зайнятостi в незначних роз&
мiрах»;

в Iталiї — Закон вiд 29 квiтня 1949 р. № 264 «Про забезпе&
чення роботою та надання допомоги працiвникам, якi втратили
роботу не зi своєї вини», Закон вiд 2 квiтня 1968 р. № 462 «Зага&
льний порядок обов’язкового працевлаштування окремих кате&
горiй осiб на державних та приватних пiдприємствах», Закон
вiд 1 липня 1991 р. № 223 «Про норми з питань ринку робочої
сили» та iн., Декрет&закон вiд 5 грудня 1992 р. № 472 «Про не&
вiдкладнi заходи у сферi зайнятостi», Декрет&закон вiд 30 груд&
ня 1989 р. № 416 «Про правове положення iноземцiв»;

у США — Закон «Про загальну зайнятiсть та пiдготовку ро&
бочої сили» 1973 р., Закон «Про рiвнi можливостi працевлаш&
тування» 1972 р., Закон «Про повну зайнятiсть та збалансова&
ний рiст» 1978 р.; Закон «Про соцiальне забезпечення» 1935 р.,
Закон «Про цивiльнi права» 1957 р.; до законодавчих актiв, що
регулюють питання зайнятостi, також слiд вiднести Закон Ваг&
нера&Пейдера, вiдповiдно до якого була створена федеральна
служба зайнятостi США;
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у Польщi — Закон «Про зайнятiсть та попередження безро&
бiття» вiд 14 грудня 1994 р.;

у Хорватiї — Закон «Про зайнятiсть» вiд 5 липня 1996 р.;
у Чехiї — Закон «Про зайнятiсть та дiяльнiсть органiв Че&

ської республiки в галузi зайнятостi» вiд 1991 р., Закон «Про
внески на соцiальне страхування та державну полiтику зайня&
тостi» вiд 1992 р.;

у Швейцарiї — Федеральний закон «Про службу зайнятос&
тi та найм послуг» вiд 6 жовтня 1989 р., Ордонанс Федераль&
ної Ради Швейцарської Конфедерацiї «Про службу зайнятостi
та найм послуг» вiд 16 сiчня 1991 р., Ордонанс Федеральної
Ради Швейцарської Конфедерацiї «Про iнформацiйну систе&
му в галузi забезпечення зайнятостi та статистичних даних, що
вiдносяться до ринку працi» вiд 14 грудня 1992 р., Ордонанс
Федеральної Ради Швейцарської Конфедерацiї «Про квоту&
вання кiлькостi працюючих iноземцiв у Швейцарiї» вiд 6 жовт&
ня 1986 р1.

Охорона працi в зарубiжних країнах
У законодавствi Болгарiї правила про охорону працi можна

подiлити на загальнi i спецiальнi. Основою законодавчого регу&
лювання є норми Трудового кодексу, що мiстяться у главi ХIII.
Дiють також єдинi правила з безпеки працi щодо рiзних галузей
дiяльностi.

Бiльш детально цi питання врегульованi Законом «Про здо&
ровi i безпечнi умови працi» вiд 16 грудня 1997 р. Дiють також
пiдзаконнi акти: Iнструкцiя «Про забезпечення безпечних умов
працi» вiд 2 вересня 1994 р., Iнструкцiя «Про функцiї та завдан&
ня спецiалiзованих органiзацiй охорони працi» вiд 31 березня
1995 р., постанова Ради Мiнiстрiв вiд 12 березня 1997 р. «Про
створення органiв з розробки i здiйснення полiтики забезпечен&
ня здорових i безпечних умов працi», Iнструкцiя № 7 вiд 23 ве&
ресня 1999 р. «Про мiнiмальнi вимоги iз забезпечення здорових
i безпечних умов працi на робочому мiсцi та при використаннi
механiзмiв», Iнструкцiя Ради Мiнiстрiв вiд 30 лютого 1999 р.
«Про встановлення, розслiдування, реєстрацiю та звiти про не&
щаснi випадки на виробництвi».
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У Великобританiї охорона працi регулюється рядом норма&
тивних актiв, основними з яких є Закон про фабрики 1961 р. та
Закон про охорону здоров’я та технiку безпеки на виробництвi
1974 р.

Охорона працi працiвникiв пiдприємств торгiвлi регулюєть&
ся Законом про пiдприємства торгiвлi 1950 р. Охоронi працi дi&
тей та пiдлiткiв присвяченi Закон про дiтей та пiдлiткiв (зайня&
тiсть) 1938 р. i Закон про використання дитячої працi 1973 р.
Крiм того, у сферi охорони працi застосовуються Закон про вiд&
повiдальнiсть тимчасових власникiв 1957 р., Закон про доки та
порти 1966 р., Закон про захист зайнятостi 1975 р. та iн.

В Угорщинi джерелами правового регулювання охорони пра&
цi є:

— Закон ХСIII, 1993 р. про охорону працi; Закон ХХII, 1992 р.
про Кодекс законiв про працю; постанова Уряду вiд 21 лютого
1995 р., № 2/1995 про використання штрафiв, нарахованих в
зв’язку з порушенням норм охорони працi.

У США питання охорони працi регулюються федеральним
законодавством i законодавством окремих штатiв. Основним
законом є Закон про технiку безпеки i охорону здоров’я 1970 р.
У ньому визначаються напрямки державної полiтики у данiй
сферi суспiльних вiдносин, органи, вiдповiдальнi за розроблен&
ня та встановлення стандартiв; контроль за дотриманням зако&
нодавства, вiдповiдальнiсть за його порушення. Даний Закон
є главою 15 «Технiка безпеки та охорона здоров’я» роздiлу 29
«Праця» Зводу законiв США. Закони про охорону працi шахта&
рiв 1971 р. i 1977 р. мiстять положення про захист здоров’я на
виробництвi та компенсацiйнi виплати в разi втрати здоров’я чи
смертi. В усiх штатах прийнятi закони про компенсацiї найма&
ним працiвникам шкоди життю та здоров’ю, нанесеної при ви&
конаннi роботи.

Основний масив законодавства з даного питання мiститься
в пiдзаконних актах — Нацiональних стандартах з технiки без&
пеки, iнструкцiях, наказах, розпорядженнях Секретаря з трудо&
вих питань Мiнiстерства працi США, спiльних рiшеннях та пра&
вилах, виданих Секретарем з трудових питань i Секретарем з пи&
тань охорони здоров’я, освiти та добробуту.

У Францiї правова регламентацiя охорони працi мiститься у
Кодексi про працю, Сiльськогосподарському кодексi, Кодексi
соцiального забезпечення, а також в рядi некодифiкованих ак&
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тiв. Так, книга II Кодексу про працю присвячена загальним пи&
танням органiзацiї охорони працi, медичного забезпечення пра&
цi на виробництвi, управлiння охороною i вiдповiдальностi при
недотриманнi чинного законодавства. У книзi VII Кодексу вре&
гульованi проблеми безпеки та гiгiєни працi стосовно рiзних
професiй (шахтарiв та iнших працiвникiв видобувної промис&
ловостi, будiвельникiв, морякiв, працiвникiв текстильної про&
мисловостi та переробної промисловостi та iн.).

У Кодексi соцiального забезпечення передбаченi заходи iз
запобiгання травматизму на виробництвi та порядок розслiду&
вання нещасних випадкiв, а в Сiльськогосподарському кодексi
мiстяться особливостi охорони працi працiвникiв сiльського гос&
подарства1.

Вирiшення трудових спорiв
Великобританiя. Трудовi спори розглядаються судами за&

гальної юрисдикцiї, а також спецiальними органами, створени&
ми для розгляду трудових конфлiктiв. Такими органами є Цент&
ральний Арбiтражний Комiтет та промисловi трибунали.

Центральний Арбiтражний Комiтет (далi — Комiтет) був
створений у 1975 р. як правонаступник Господарського Суду та
Промислового Арбiтражу у якостi постiйно дiючий арбiтражний
орган. Свою дiяльнiсть Комiтет здiйснює вiд iменi Корони, але
не пiдпорядковується жодному з мiнiстрiв, є незалежним орга&
ном, що дiє на пiдставi Закону «Про захист трудових вiдносин»
1975 р.

У складi Комiтету можуть бути створенi два, три i бiльше
вiддiлень, кожне з яких може розглядати трудовi спори само&
стiйно.

У кожне вiддiлення входять головуючий i два члени Комi&
тету. Голова Комiтету, його заступники та члени призначають&
ся мiнiстром торгiвлi та господарства Великобританiї (далi —
мiнiстр) на термiн до п’яти рокiв. Кандидатури попередньо об&
говорюються мiнiстром зi Службою консультацiй, примирень та
арбiтражу, яка може запропонувати своїх кандидатiв.

Член Комiтету повинен мати стаж роботи у сферi виробни&
цтва або досвiд роботи iз захисту iнтересiв органiзацiй робото&
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давцiв чи працiвникiв. Закон не вимагає, щоб члени Комiтету
мали юридичну освiту чи були професiйними юристами. Термiн
повноважень членiв Комiтету визначає мiнiстр (але не бiльше
п’яти рокiв). Будь&який iз членiв Комiтету має право достроко&
во залишити свою посаду, письмово повiдомивши про це мiнi&
стра.

У свою чергу, мiнiстр може вiдкликати будь&якого члена Ко&
мiтету у випадку виникнення обставин, що перешкоджають ви&
конанню ними своїх обов’язкiв (наприклад, хвороба, професiй&
на невiдповiднiсть, iнвалiднiсть).

Служба Консультацiй, примирень та арбiтражу забезпечує
роботу Комiтету, надаючи усе необхiдне технiчне обладнання та
персонал.

Промисловi трибунали Англiї, Уельсу та Шотландiї урегу&
льованi Законом «Про трибунали та розслiдування» 1971 р. Цi
органи розглядають трудовi спори, що виникають на вiдповiд&
нiй територiї.

На правах Промислового трибуналу дiють комiтети по вiд&
новленню на попереднє мiсце роботи осiб, якi пройшли служ&
бу в армiї. Комiтет складається з професiйного юриста та двох
представникiв роботодавцiв та працiвникiв. Усi члени комiтету
назначаються лордом&канцлером iз числа осiб, рекомендованих
Мiнiстром працi.

Нiмеччина. Дiяльнiсть судiв з трудових справ регулюється
Законом вiд 3 вересня 1953 р. « Про трудовий суд». Система
трудової юстицiї складається iз судiв трьох рiвнiв: мiсцевого,
земельного та федерального. Найнижчою iнстанцiю є суди з тру&
дових справ. Вони створюються на територiї всiх федеральних
земель вiдповiдно до закону. До складу судiв входять професiйнi
та непрофесiйнi суддi. Першi виконують функцiї голови, iншi —
засiдателiв. Голова суду призначається за iнiцiативою компе&
тентного земельного органу з урахуванням думки комiтету суду,
шо створюється названим органом iз рiвної кiльностi представ&
никiв профспiлок i об’єднань роботодавцiв, а також представ&
никiв трудової юстицiї.

Професiйний суддя може працювати одночасно у декiлькох
судах з трудових справ. Для замiщення посади професiйного
суддi може бути встановлений випробувальний термiн.

Непрофесiйнi суддi призначаються вiдповiдною компетент&
ною земельною установою за списками, дiючими в даному окрузi
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профспiлками i об’єднаннями роботодавцiв. Термiн їх повнова&профспiлками i об’єднаннями роботодавцiв. Термiн їх повнова&
жень складає чотири роки. Вони є в судi представниками iнте&
ресiв працiвникiв та роботодавцiв i дiють на паритетних осно&
вах. Вiдповiдно до § 21 Закону про трудовий суд
непрофесiйними суддями можуть виступати особи не молодшi
25 рокiв, якi здiйснюють свою професiйну дiяльнiсть в окрузi,
на територiї якого знаходиться даний суд з трудових справ.

Сторони роботодавцiв у трудовому спорi можуть представ&
ляти як безпосередньо роботодавцi, так i особи, котрi офiцiй&
но не мають цього статусу. Зокрема, до них вiдносяться члени
представницьких органiв юридичних осiб; керуючi та iншi особи,
уповноваженi здiйснювати прийняття на роботу; особи, яким ви&
дана загальна довiренiсть на ведення справ; члени i службовцi
об’єднань роботодавцiв iз вiдповiдними повноваженнями.

Вiд працiвникiв у судi дiють їх представники, що висува&
ються профспiлками, iншими об’єднаннями працiвникiв з ме&
тою захисту їх соцiальних чи професiйних iнтересiв (§ 23).

Забороняється в якостi непрофесiйного суддi дiяльнiсть чи&
новникiв i службовцiв, зайнятих в судах по трудових справах.
Крiм того, не допускається одночасно представлення iнтересiв
роботодавцiв та працiвникiв у судi, а також здiйснення вказаних
функцiй у декiлькох судах.

У складi судiв з трудових справ створюються палати, в якi
входять голова i два непрофесiйнi суддi (вiд роботодавцiв та ро&
бiтникiв). Кiлькiсть палат встановлюється рiшенням вищих зе&
мельних органiв.

При необхiдностi для розгляду спорiв, що стосуються пев&
них професiй та видiв робiт, а також певних груп працiвникiв,
земельне правлiння може створювати спецiальнi палати. Як дру&
га iнстанцiя виступають земельнi суди з трудових справ. Вищою
iнстанцiєю у системi трудової юстицiї є Федеральний суд з тру&
дових справ. Управлiння та нагляд за дiяльнiстю суду здiйснює
Федеральний мiнiстр працi та соцiального забезпечення по уз&
годженню з Федеральним мiнiстром юстицiї. Зазначенi функцiї
можуть бути в установленому порядку переданi Президенту Фе&
дерального суду з трудових справ1.
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Питання
для самоконтролю

1. Що таке мiжнародно&правове регулювання працi та у чому
полягає його змiст?

2. Розкажiть про передумови створення Мiжнародної органi&
зацiї працi та порядок її функцiонування.

3. Яка внутрiшня структура Мiжнародної органiзацiї працi, в
чому полягають її функцiї та роль щодо регулювання працi.

4. Назвiть види мiжнародно&правових актiв про працю, охарак&
теризуйте їх змiст, юридичну силу та значення.

5. Яка процедура вступу до Мiжнародної органiзацiї працi
(МОП)?

6. Який порядок ратифiкацiї актiв МОП?
7. Дайте порiвняльну характеристику трудового законодав&

ства України та країн СНД.
8. Дайте порiвняльну характеристику трудового законодав&

ства України та країн далекого зарубiжжя.
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çà ìîäóëåì 8

Трудовi спори. Нагляд та контроль
за додержанням законодавства про працю

1. Трудовi спори подiляються на такi види:
а) iндивiдуальнi;
б) мiж членами трудового колективу;
в) мiж колективами цехiв;
г) колективнi;
д) усi названi.

2. Поняття визначення трудових спорiв охоплює:
а) неврегульованi шляхом безпосереднiх переговорiв супереч&

ностi;
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б) сторони трудового спору;
в) елементи позовного i непозовного характеру;
г) встановлений законом порядок розгляду;
д) змiст позовного характеру.

3. Причини виникнення трудових спорiв мають такий характер:
а) колективно&договiрний;
б) суб’єктивний;
в) органiзацiйно&правовий;
г) органiзацiйно&господарський;
д) органiзацiйно&договiрний;
е) iндивiдуально&прикладний.

4. Органи, що розглядають iндивiдуальнi трудовi спори:
а) комiсiї по трудових спорах;
б) мiсцевi суди;
б) незалежний посередник;
в) примирна комiсiя;
г) трудовий арбiтраж;
е) Нацiональна служба посередництва та примирення.

5. Органи, що розглядають колективнi трудовi спори:
а) комiсiї по трудових спорах;
б) господарськi суди;
в) примирна комiсiя;
г) трудовий арбiтраж;
д) мiсцевi суди.

6. За характером трудовi спори подiляються на:
а) майновi та немайновi;
б) позовнi й непозовнi;
в) позовнi й процесуальнi;
г) позовнi й немайновi;
д) спiрнi та неспiрнi.

7. За змiстом та кiлькiстю суб’єктiв трудовi спори подiляються на:
а) iндивiдуальнi та масовi;
б) iндивiдуальнi та третейськi;
в) iндивiдуальнi та колективнi;
г) iндивiдуальнi та дуетнi.

8. Принципи розгляду трудових спорiв:
а) доступнiсть i зручнiсть;
б) колегiальнiсть i швидкiсть розгляду;
в) додержання законностi та забезпечення виконання рiшень;
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г) всестороннiсть i доступнiсть;
д) повнота i законнiсть.

9. Комiсiї по трудових спорах створюються на пiдставах, де:
а) працює 15 i бiльше чоловiк;
б) працює 20 i бiльше чоловiк;
в) працює 30 i бiльше чоловiк;
г) працює 50 i бiльше чоловiк;
д) незалежно вiд кiлькостi працюючих.

10. Зi складу КТС обираються:
а) голова комiсiї по трудових спорах;
б) заступник голови комiсiї по трудових спорах;
в) секретар комiсiї по трудових спорах;
г) бухгалтер комiсiї по трудових спорах;
д) судовий виконавець КТС;
е) усi перерахованi особи.

11. У складi КТС повинно бути:
а) порiвно представникiв роботодавця i трудового колективу;
б) бiльше представникiв трудового колективу;
в) бiльше представникiв роботодавця;
г) не має значення.

12. Суд у розглядi трудового спору може бути:
а) другою iнстанцiєю пiсля КТС;
б) тiльки першою iнстанцiєю для сторiн трудових правовiдно&

син;
в) органом примирення;
г) першою та другою iнстанцiєю.

13. Iснують такi види строкiв щодо розв’язання трудових спорiв:
а) звернення;
б) розгляду;
в) виконання;
г) поновлення;
д) усi зазначенi види.

14. До непозовних спорiв належать такi, що виникають з право&
вiдносин:
а) щодо встановлення умов працi мiж профспiлковим органом

та власником;
б) трудових мiж працiвником i власником;
в) з питань пiдвищення квалiфiкацiї;
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г) з питань соцiального страхування;
д) усiх перелiчених.

15. Працiвник повинен звернутися до суду з причин незакон&
ного звiльнення за розглядом трудового спору протягом:
а) 14 днiв;
б) одного мiсяця;
в) двох мiсяцiв;
г) трьох мiсяцiв.

16. Безпосередньо в судi розглядаються такi трудовi спори:
а) працiвникiв пiдприємств, де не обирається КТС;
б) працiвникiв про поновлення на роботi;
в) власникiв про компенсацiю працiвниками матерiальної шкоди;
г) у всiх зазначених випадках.

17. Трудовi спори розглядаються протягом:
а) семи днiв у КТС i 10 — в судi;
б) десяти днiв в КТС i в судi;
в) семи днiв у судi i в КТС;
г) 14 днiв у КТС i судi.

18. Рiшення КТС приймається:
а) бiльшiстю голосiв її членiв, присутнiх на засiданнi КТС;
б) 60 вiдсотками голосiв присутнiх;
в) не менше як двома третинами присутнiх на засiданнi КТС.

19. Виконання рiшення КТС здiйснюється:
а) добровiльно або примусово;
б) добровiльно або за угодою сторiн;
в) тiльки за угодою сторiн;
г) тiльки примусово.

20. Безпосередньо в судi розглядаються трудовi спори:
а) працiвникiв, запрошених на роботу в порядку переведення;
б) молодих спецiалiстiв, направлених на роботу;
в) вагiтних жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв, дити&

ну&iнвалiда;
г) у всiх зазначених випадках.

21. Iндивiдуальнi трудовi спори виникають лише мiж:
а) сторонами трудового договору;
б) сторонами колективного договору;
в) власником i окремою особою;
г) сторонами договору пiдряду.
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22. Рiшення КТС виконується добровiльно у строк:
а) триденний пiсля закiнчення десяти днiв;
б) семиденний пiсля закiнчення семи днiв;
в) десятиденний пiсля закiнчення десяти днiв;
г) триденний пiсля закiнчення семи днiв.

23. Якщо рiшення КТС виконується примусово, то посвiдчення:
а) подається працiвниковi;
б) має силу виконавчого листа;
в) пред’являється до суду протягом одного мiсяця;
г) не видається в разi звернення до суду про вирiшення трудо&

вого спору.

24. У складi КТС повинно бути:
а) три особи;
б) п’ять осiб;
в) парна кiлькiсть осiб;
г) непарна кiлькiсть осiб.

25. В особливому порядку розглядаються трудовi спори:
а) суддiв i прокурорсько&слiдчих працiвникiв;
б) працiвникiв навчальних i наукових закладiв;
в) працiвникiв транспорту.

26. На пiдставi пред’явленого посвiдчення, рiшення КТС при&
мусово виконується:
а) судовим виконавцем;
б) суддею;
в) прокуратурою;
г) правоохоронними органами;
д) виконавцем КТС.

27. У зв’язку з невиплатою заробiтної плати працiвник може
звернутися до суду протягом:
а) одного мiсяця;
б) двох мiсяцiв;
в) трьох мiсяцiв;
г) без обмеження будь&яким строком.

28. У зв’язку з оскарженням незаконно оголошеної догани пра&
цiвник може звернутися до суду протягом:
а) одного мiсяця;
б) трьох мiсяцiв;
в) шести мiсяцiв;
г) одного року.
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29. Є такi види контролю залежно вiд вiдомчого пiдпорядку&
вання:
а) вiдомчий;
б) стороннiй;
в) зовнiшнiй;
г) адмiнiстративний;
д) кримiнальний.

30. Є такi види нагляду за дотриманням трудового законодав&
ства:
а) загальний та вiдомчий;
б) спецiальний та iндивiдуальний;
в) державний та громадський;
г) загальний та спецiальний.

31. Роботодавець може звернутися до суду у зв’язку з нанесен&
ням йому працiвником матерiальної шкоди протягом:
а) трьох мiсяцiв;
б) шести мiсяцiв;
в) одного року;
г) трьох рокiв.

32. Нагляд за охороною працi — це:
а) один iз методiв змiцнення трудової дисциплiни;
б) особлива форма правозастосовної дiяльностi щодо додер&

жання законностi у сферi працi;
в) система заходiв щодо перевiрки виконання працiвниками

своїх обов’язкiв;
г) правильнi всi вiдповiдi.

33. Перевiрки бувають таких видiв:
а) оперативна;
б) цiльова;
в) комплексна;
г) усi зазначенi вище;
д) немає правильної вiдповiдi.

34. Нагляд за дотриманням законодавства про працю здiйсню&
ють:
а) Служба безпеки України;
б) Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики України;
в) працiвники пiдприємства;
г) роботодавець;
д) усi перерахованi суб’єкти.
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ÄÎÄÀÒÊÈ

Додаток № 1

Порядок набрання чинностi
нормативно>правовими актами

Акти органiв
державної

влади УкраїE
ни, мiсцевого
самоврядуE

вання

Порядок
набуття
чинностi

та оприлюдE
нення актiв

Офiцiйнi
друкованi
видання

Акти,
якими

регламентовано
порядок

1 2 3 4

Мiжнароднi
договори
України, зго&
да на обов’яз&
ковiсть яких
надана Верхо&
вною Радою
України

Верховна Ра&
да України,
надаючи зго&
ду на обов’яз&
ковiсть мiж&
народних до&
говорiв шля&
хом прийнят&
тя вiдповiд&
них законiв
України, дiє
згiдно зi стат&
тею 94 Кон&
ституцiї
України.

«Вiдомостi
Верховної Ра&
ди України»

«Зiбрання дiю&
чих мiжнарод&
них договорiв
України»

«Офiцiйний
вiсник Украї&
ни»

«Голос Украї&
ни»

«Урядовий ку&
р’єр»

«Президентсь&
кий вiсник»*

Частина третя пункту
2 Рiшення Конститу&
цiйного Суду України
у справi за конститу&
цiйним поданням
54 народних депута&
тiв України щодо вiд&
повiдностi Конститу&
цiї України (консти&
туцiйностi) Закону
України «Про ратифi&
кацiю Європейської
хартiї регiональних
мов або мов меншин,
1992 р.» (справа про
ратифiкацiю Хартiї
про мови, 1992 р.) вiд
12 липня 2000 року
№ 9&рп/2000

Статтi 9, 14, 21 Зако&
ну України
№ 1906&IV «Про мiж&
народнi договори
України» вiд
29.06.2004



Продовження таблиці

1 2 3 4

Ратифiкацiя
мiжнародних
договорiв
України здiй&
снюється
шляхом при&
йняття закону
про ратифiка&
цiю, невiд’єм&
ною частиною
якого є текст
мiжнародного
договору.

Мiжнароднi
договори на&
бирають чин&
ностi для
України пiсля
надання нею
згоди на обо&
в’язковiсть
мiжнародного
договору в
порядку та в
строки, перед&
баченi догово&
ром, або в iн&
ший узгодже&
ний сторона&
ми спосiб.

Статтi 12,13 Закону
України № 1906&IV
«Про мiжнароднi до&
говори України» вiд
29.06.2004

Мiжнароднi
договори
України укла&
даються вiд
iменi Украї&
ни, — Прези&
дентом Украї&
ни

Рiшення Пре&
зидента Укра&
їни про за&
твердження,
приєднання
до мiжнарод&
ного договору
України при&
ймається у
формi указу.

Мiжнароднi
договори
України укла&
даються вiд
iменi Уряду
України, —
Кабiнетом
Мiнiстрiв
України

Рiшення Ка&
бiнету Мiнi&
стрiв України
про затвер&
дження, при&
єднання до
мiжнародно&
го договору
України при&
ймається у
формi поста&
нови.
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Продовження таблиці

1 2 3 4

Мiжнароднi
договори
України мiж&
вiдомчого ха&
рактеру

Рiшення про
затвердження,
приєднання
до мiжвiдом&
чих договорiв
здiйснюється
в порядку,
встановлено&
му Кабiнетом
Мiнiстрiв
України.

Закони
України

Набирають
чинностi че&
рез 10 днiв з
дня офiцiйно&
го оприлюд&
нення закону,
якщо iнше
не передбаче&
но самим за&
коном, але
не ранiше дня
його опублi&
кування.

«Офiцiйний вiс&
ник України»;

«Вiдомостi
Верховної Ра&
ди України»;

газети «Прези&
дентський вiс&
ник»*; «Урядо&
вий кур’єр»,
«Голос Украї&
ни».

«Офiцiйний вiс&
ник Президен&
та України»

Частина п’ята стат&
тi 94 Конституцiї
України

Закони Укра&
їнської РСР

Акти ухвале&
нi ВР УРСР
(загальнонор&
мативного ха&
рактеру)

Набирають
чинностi на
всiй територiї
Української
РСР одночас&
но по закiн&
ченнi десяти
днiв пiсля їх
опублiкуван&
ня

«Вiдомостi
Верховної Ра&
ди Української
РСР»

газети: «Радян&
ська Україна»;
«Правда Укра&
ины»

Частина п’ята Указу
Президiї ВР УРСР
«Про порядок опублi&
кування законiв
Української РСР, по&
станов та iнших актiв
Верховної Ради Укра&
їнської РСР, указiв i
постанов Президiї
Верховної Ради Укра&
їнської РСР i набран&
ня ними чинностi»
вiд 24 вересня
1958 року № 40&IV
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Продовження таблиці

1 2 3 4

Дiють на тери&
торiї України,
оскiльки вони
не суперечать
законам Украї&
ни, ухваленим
пiсля прого&
лошення не&
залежностi
України.

Стаття 3 Закону Украї&
ни «Про правонаступ&
ництво України» вiд
12.09.1991 № 1543&XII

Декрети
Кабiнету
Мiнiстрiв
України

Набувають
чинностi пiсля
десяти днiв
з моменту їх
опублiкуван&
ня, якщо iнше
не передбачено
самим Декре&
том, та у випад&
ку якщо про&
тягом десяти
днiв з дня одер&
жання декре&
ту Верховна
Рада України
не наклала на
нього вето.

«Вiдомостi
Верховної Ра&
ди України»

П. 1 Закону України
«Про доповнення
Конституцiї (Основ&
ного Закону) України
статтею 97&1 та вне&
сення змiн i допов&
нень до статей 106,
114&5 i 120 Консти&
туцiї України» вiд
19 грудня 1992 року
№ 2885&XII

Нормативно&
правовi акти
Верховної
Ради України

Набирають
чинностi через
10 днiв з дня
їх офiцiйного
оприлюднення,
якщо iнше не
передбачено
самими акта&
ми, але не ра&
нiше дня їх
опублiкуван&
ня в офiцiй&
ному друкова&
ному виданнi.

«Офiцiйний вiс&
ник України»;
«Вiдомостi
Верховної Ра&
ди України»;
газети «Прези&
дентський вiс&
ник»*; «Урядо&
вий кур’єр»
«Голос Украї&
ни».
«Офiцiйний вiс&
ник Президен&
та України»

Стаття 4 Указу Пре&
зидента України
№ 503/97 «Про поря&
док офiцiйного опри&
люднення норматив&
но&правових актiв та
набрання ними чин&
ностi» вiд 10.06.1997
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Продовження таблиці

1 2 3 4

Акти
Верховної
Ради України
(якi не мають
загального
значення,
нормативного
характеру чи
з обмежуваль&
ними грифа&
ми)

Можуть не
публiкувати&
ся за рiшен&
ням вiдповiд&
ного органу.
Офiцiйно
оприлюдню&
ються шля&
хом надiслан&
ня вiдповiд&
ним держав&
ним органам
та органам мi&
сцевого само&
врядування
i доведення
ними до вi&
дома пiдпри&
ємств, уста&
нов, органiза&
цiй та осiб, на
яких поши&
рюється їх
чиннiсть.

Стаття 7 Указу Пре&
зидента України
№ 503/97 вiд
10.06.1997

Акти
Верховної
Ради України
(неопублiко&
ванi)

Набирають
чинностi з мо&
менту одер&
жання їх дер&
жавними ор&
ганами або
органами мiс&
цевого само&
врядування,
якщо орга&
ном, що їх ви&
дав, не вста&
новлено iн&
ший строк на&
брання ними
чинностi.
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Продовження таблиці

1 2 3 4

Акти
Верховної
Ради України
(призначення
та звiльнення
з посад)

Набирають
чинностi з
моменту їх
прийняття

Стаття 7 Указу
Президента України
№ 503/97 вiд
10.06.1997

Нормативно&
правовi акти
Президента
України

Набирають
чинностi через
10 днiв з дня
їх офiцiйного
оприлюднен&
ня, якщо iнше
не передбачено
самими акта&
ми, але не ра&
нiше дня їх
опублiкуван&
ня в офiцiйно&
му друковано&
му виданнi.

«Офiцiйний вiс&
ник України»;

газети «Прези&
дентський вiс&
ник»*; «Урядо&
вий кур’єр»

«Офiцiйний
вiсник Прези&
дента України».

Стаття 4 Указу Пре&
зидента України
№ 503/97 вiд
10.06.1997

Акти
Президента
України
(якi не мають
загального
значення,
нормативного
характеру чи
з обмежуваль&
ними грифа&
ми)

Можуть не
публiкувати&
ся за рiшен&
ням вiдповiд&
ного органу.
Офiцiйно
оприлюдню&
ються шля&
хом надiслан&
ня вiдповiд&
ним держав&
ним органам
та органам мi&
сцевого само&
врядування i
доведення ни&
ми до вiдома
пiдприємств,
установ, орга&
нiзацiй та

Стаття 7 Указу Пре&
зидента України
№ 503/97 вiд
10.06.1997
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Продовження таблиці

1 2 3 4

осiб, на яких
поширюється
їх чиннiсть.

Акти
Президента
України
(неопублiко&
ванi)

Набирають
чинностi з мо&
менту одер&
жання їх дер&
жавними орга&
нами або орга&
нами мiсцево&
го самовряду&
вання, якщо
органом, що
їх видав, не
встановлено
iнший строк
набрання ни&
ми чинностi.

Акти Прези&
дента України
(призначення
та звiльнення
з посад)

Набирають
чинностi з
моменту їх
прийняття.

Нормативно&
правовi акти
Кабiнету
Мiнiстрiв
України

Набирають
чинностi з мо&
менту їх при&
йняття, якщо
бiльш пiзнiй
строк набран&
ня ними чин&
ностi не перед&
бачено в цих
актах.

«Офiцiйний вiс&
ник України»;

газети «Прези&
дентський вiс&
ник»; «Урядо&
вий кур’єр».

Стаття 5 Указу Пре&
зидента України
№ 503/97 вiд
10.06.1997

Акти Кабiне&
ту Мiнiстрiв
України (якi
визначають
права i обо&
в’язки грома&
дян)

Набирають
чинностi не
ранiше дня їх
опублiкуван&
ня в офiцiй&
них друкова&
них виданнях.

Стаття 5 Указу Пре&
зидента України
№ 503/97 вiд
10.06.1997
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Продовження таблиці

1 2 3 4

Акти
Кабiнету
Мiнiстрiв
України (якi
не мають за&
гального зна&
чення, норма&
тивного харак&
теру чи з обме&
жувальними
грифами)

Можуть не
публiкувати&
ся за рiшен&
ням вiдповiд&
ного органу.
Офiцiйно
оприлюдню&
ються шля&
хом надiслан&
ня вiдповiд&
ним держав&
ним органам
та органам мi&
сцевого само&
врядування i
доведення ни&
ми до вiдома
пiдприємств,
установ, орга&
нiзацiй та
осiб, на яких
поширюється
їх чиннiсть.

Стаття 7 Указу Пре&
зидента України
№ 503/97 вiд
10.06.1997

Нормативно&
правовi акти,
якi видаються
мiнiстерства&
ми, iншими
органами ви&
конавчої вла&
ди, органами
господарсько&
го управлiння
та контролю i
якi зачiпають
права, свободи
й законнi iн&
тереси грома&
дян або мають
мiжвiдомчий
характер

Набувають
чинностi через
10 днiв пiсля
їх державної
реєстрацiї
(Мiнiстер&
ством юстицiї,
управлiнням
юстицiї), якщо
в них не вста&
новлено пiзнi&
шого строку
надання їм
чинностi.

«Офiцiйний вiс&
ник України»;

газети «Прези&
дентський вiс&
ник»; «Урядо&
вий кур’єр».

Стаття 3 Указу Пре&
зидента України
№ 493/92 «Про дер&
жавну реєстрацiю
нормативно&право&
вих актiв мiнiстерств
та iнших органiв ви&
конавчої влади» вiд
03.10.1992

Пункт 4.4 Наказу
Мiн’юсту № 34/5 вiд
12.04.2005
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Продовження таблиці

1 2 3 4

Акти (Рiшен&
ня, Висновки)
Конституцiй&
ного Суду
України

Пiдписуються
не пiзнiше се&
ми днiв пiсля
прийняття рi&
шення, дачi
висновку.

Офiцiйно
оприлюдню&
ються наступ&
ного робочого
дня пiсля їх
пiдписання.

Закони, iншi
правовi акти
або їх окремi
положення, що
визнанi некон&
ституцiйними,
втрачають чин&
нiсть з дня
ухвалення
Конституцiй&
ним Судом
України рi&
шення про їх
неконститу&
цiйнiсть.

«Офiцiйний вiс&
ник України»;

«Вiсник Кон&
ституцiйного
Суду Украї&
ни»;

газети: «Прези&
дентський вiс&
ник»*; «Урядо&
вий кур’єр»

«Голос Украї&
ни»

«Офiцiйний вi&
сник Президе&
нта України».

Стаття 152 Конститу&
цiї України вiд
28.06.1996

Стаття 67 Закону
України
№ 422/96&ВР «Про
Конституцiйний Суд
України» вiд
16.10.1996

Акти Верхов&
ної Ради
Автономної
Республiки
Крим (Поста&
нови, Рiшен&
ня)

Набувають
чинностi на
всiй територiї
Автономної
Республiки
Крим через
10 днiв вiд дня
їх опублiку&
вання в газетi
«Крымские
известия», як&
що iнший тер&
мiн набуття

«Крымские из&
вестия»

«Сборник нор&
мативно&пра&
вовых актов
Автономной
Республики
Крым»

Пункт 6 Додатка
Постанови Верховної
Ради Автономної Ре&
спублiки Крим
№ 471&2/99 вiд
21.04.1999
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Продовження таблиці

1 2 3 4

чиностi не
встановлений
вказаними ак&
тами.

Заяви, Декла&
рацiї, Звер&
нення Верхо&
вної Ради
Автономної
Республiки
Крим

Набувають
чинностi з мо&
менту їх прий&
няття Верхов&
ною Радою
Автономної
Республiки
Крим.

Пункт 7 Додатка
Постанови Верховної
Ради Автономної
Республiки Крим
№ 471&2/99 вiд
21.04.1999

Постанови
Ради мiнiстрiв
Автономної
Республiки
Крим

Набувають
чинностi через
10 днiв пiсля
опубликуван&
ня в офiцiй&
ному виданнi
«Крымская
газета», якщо
iнший термiн
не зазначений
в актах, але не
ранiше дня їх
опублiкування.

Розпоряджен&
ня Ради мiнi&
стрiв Автоном&
ної Республiки
Крим (призна&
чення та звiль&
нення з посад)

Набувають
чинностi з
моменту їх
прийняття.

Пункт 8 Додатка По&
станови Верховної
Ради Автономної Рес&
публiки Крим
№ 471&2/99 вiд
21.04.1999

Розпоряджен&
ня Ради мiнiс&
трiв Автоном&
ної Республiки
Крим (загаль&
ного характе&
ру)

Набувають
чинностi з мо&
менту їх прий&
няття, якщо
iнший термiн
не встановле&
ний розпоря&
дженням.

Пункт 10 Додатка
Постанови Верховної
Ради Автономної Рес&
публiки Крим
№ 471&2/99 вiд
21.04.1999
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Продовження таблиці

1 2 3 4

Договори
та угоди,
укладенi вiд
iменi Автоно&
мної Респуб&
лiки Крим та
затвердженнi
Верховною
Радою Авто&
номної Рес&
публiки
Крим

Набувають
чинностi в по&
рядку, встано&
вленому в до&
говорi або
угодi, та пiд&
лягають опуб&
лiкуванню в
офiцiйних ви&
даннях Вер&
ховної Ради
Автономной
Республiки
Крим газетi
«Крымские
известия»,
журналi
«Сборник
нормативно&
правовых
актов Авто&
номной Рес&
публики
Крым».

Акти
мiсцевого
самовряду&
вання

Рiшення ра&
ди норматив&
но&правового
характеру на&
бирають чин&
ностi з дня
їх офiцiйно&
го оприлюд&
нення, якщо
радою не
встановлено
бiльш пiзнiй
строк введен&
ня цих рiшень
у дiю.

Газета
«Хрещатик»

Пункт 5 статтi 59 За&
кону України
№ 280/97&ВР «Про
мiсцеве самовряду&
вання» вiд 21.05.1997
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Закінчення таблиці

1 2 3 4

Нормативно&
правовi акти
(Рiшення
Київської
мiської ради
та Розпоря&
дження Київ&
ської мiської
державної
адмiнiстрацiї)

Якi стосують&
ся прав та
обов’язкiв
громадян або
мають загаль&
ний характер,
набирають
чинностi з
дня їх офiцiй&
ного оприлю&
днення в га&
зетi «Хреща&
тик», якщо
самими рi&
шеннями та
розпоряджен&
нями не вста&
новлено пiзнi&
ший термiн
введення їх у
дiю.

Пункт 1 Рiшення
Київської мiської
ради № 138/239 вiд
04.02.99 «Про порядок
набуття чинностi та
оприлюднення нор&
мативно&правових
актiв»

Ненормативнi
акти (Рiшен&
ня Київської
мiської ради
та Розпоря&
дження Київ&
ської мiської
державної
адмiнiстрацiї)

Прийнятi в
межах їх пов&
новажень, на&
бирають чин&
ностi з дня їх
прийняття,
якщо самими
рiшеннями та
розпоряджен&
нями не вста&
новлено пiзнi&
ший термiн
введення їх у
дiю.
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Додаток № 2

Колективний договiр

мiж Адмiнiстрацiєю Концерну «Прогрес»
та Об’єднаним комiтетом профспiлки Концерну «Прогрес»

на 2008—2009 роки

Роздiл I
Загальнi положення

1. Мета укладання колективного договору
1.1. Цей Колективний договiр (далi — Договiр) укладено з ме&

тою регулювання соцiально&трудових вiдносин мiж Адмiнiстрацiєю
Концерну «Прогрес» (далi — Адмiнiстрацiя) та Об’єднаним комi&
тетом профспiлки Концерну «Прогрес» (далi — ОКП КП), узго&
дження їх iнтересiв та посилення соцiального захисту працiвникiв.
Вiн включає зобов’язання сторiн, що його уклали, на створення
умов для пiдвищення ефективностi роботи пiдроздiлiв, реалiзацiї
на цiй основi професiйних, трудових i соцiально&економiчних прав
та iнтересiв працiвникiв.

1.2. Правовою основою Договору є:
— Кодекс законiв про працю України;
— Житловий кодекс України;
Закони України:
— «Про колективнi договори i угоди»;
— «Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi»;
— «Про оплату працi»;
— «Про охорону працi»;
— «Про державну службу»;
— «Про вiдпустку»
та iншi законодавчi i нормативнi акти, що регулюють вiдноси&

ни Сторiн.

2. Сторони договору та їх повноваження
2.1. Цей Договiр укладено мiж Адмiнiстрацiєю в особi директора

Концерну Ващенка В.I., що дiє на пiдставi чинного законодавства
України, з однiєї сторони, та трудовим колективом Концерну «Про&
грес», вiд iменi якого виступає Комiтет профспiлки Концерну «Про
грес» (далi — ОКП КП) в особi його Голови Петришина С. С., що
дiє на пiдставi рiшення загальних зборiв членiв профспiлки Концер&
ну (протокол вiд 18.11.2006 р.), з другої сторони (далi — Сторони).
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2.2. Адмiнiстрацiю, крiм керiвницка Концерну представляють на&
чальники структурних пiдроздiлiв (далi — керiвники пiдроздiлiв).

Трудовий колектив Адмiнiстрацiї Концерну «Прогрес» скла&
дають працiвники (керiвнi працiвники, спецiалiсти, службовцi та
робiтники), якi уклали трудовий договiр зi Службою України та
перебувають на посадах в її пiдроздiлах (далi — працiвники).

2.3. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципiв соцiаль&
ного партнерства: паритетностi представництва, рiвноправностi сто&
рiн, взаємної вiдповiдальностi, конструктивностi та аргументова&
ностi пiд час проведення переговорiв (консультацiй) щодо укла&
дання Договору, внесення змiн i доповнень до нього, вирiшеннi всiх
питань, що є предметом Договору.

2.4. Враховуючи те, що цей Договiр не може у повному обсязi
охопити усi особливостi трудового процесу, iнтересiв i пiльг пра&
цiвникiв рiзних структурних пiдроздiлiв, у кожному з них мiж ке&
рiвництвом та профкомами можуть укладатися свої колективнi до&
говори, якi конкретизують та узгоджують виробничi, трудовi i со&
цiально&економiчнi вiдносини працiвникiв та Адмiнiстрацiї.

У цьому випадку обов’язковим є те, що договори пiдроздiлiв не
можуть погiршувати прийнятi цим Договором положення. Вони мо&
жуть лише, у разi наявностi умов, полiпшувати їх на користь пра&
цiвникiв. У випадку протирiч обов’язковим є положення цього До&
говору.

3. Сфера дiї Договору
3.1. Дiя положень цього Договору поширюється на усiх працiв&

никiв, незалежно вiд членства у профспiлцi, а також на звiльнених
працiвникiв профспiлкових органiв, якi працюють на виборних та
штатних посадах у профспiлковiй органiзацiї Концерну.

3.2. Сторони визнають договiр нормативним актом, його норми
i положення дiють безпосередньо i є обов’язковими для виконання
Адмiнiстрацiєю з одного боку, працiвниками i ОКП КП з другого.

Невiд’ємною частиною Договору є додатки до нього (№ № ___).

4. Порядок внесення змiн та доповнень
до Договору

4.1. Змiни i доповнення до цього Договору протягом строку
його дiї вносяться у разi потреби тiльки за взаємною згодою сторiн
(у зв’язку iз змiнами у чинному законодавствi України або iншою
необхiднiстю однiєї iз сторiн з питань, що є предметом Договору).

Зацiкавлена сторона повiдомляє iншу сторону про початок про&
ведення консультацiй та повiдомляє про свої пропозицiї, якi мають

Додатки 519



бути спiльно розглянутi у 15&денний термiн з дня отримання iн&
шою стороною.

4.2. Якщо внесення змiн чи доповнень до цього Договору обу&
мовлено змiнами у чинному законодавствi або вони полiпшують
ранiше дiючi норми та положення Договору, рiшення про запро&
вадження цих змiн чи доповнень приймається спiльним рiшенням
представникiв Адмiнiстрацiї та ОКП КП.

У всiх iнших випадках рiшення про внесення змiн чи доповнень
до Договору, пiсля проведення попереднiх консультацiй та досяг&
нення взаємної згоди про це, схвалюється представниками трудо&
вого колективу (збори, конференцiя).

4.3. Жодна iз сторiн протягом дiї Договору не може в односто&
ронньому порядку приймати рiшення про змiну дiючих положень,
обов’язкiв за Договором або зупинити їх виконання.

Роздiл II
Виробничо>економiчна дiяльнiсть пiдроздiлiв,

трудова зайнятiсть працiвникiв

5. Адмiнiстрацiя зобов’язується:
5.1. Вiдповiдно до завдань пiдроздiлiв забезпечувати працiвни&

кiв постiйною роботою, матерiально&технiчними ресурсами, необ&
хiдними для виконання трудових завдань та створення належних
умов працi.

5.2. Забезпечувати умови для пiдвищення рiвня квалiфiкацiї
працiвникiв, проведення спецiалiзованого навчання, без вiдриву вiд
виробництва, ознайомлення зi змiнами нормативно&службової (тех&
нiчної) документацiї, а також змiни спецiалiзацiї, коли в цьому буде
потреба.

5.3. У разi виникнення обґрунтованої необхiдностi змiн в орга&
нiзацiї виробництва i працi, що можуть зумовити скорочення чисель&
ностi штату, не пiзнiше, як за два мiсяцi iнформувати працiвникiв
та ОКП КП (профкоми) i разом з останнiми вживати заходи, якi
спрямованi на запобiгання або пом’якшення наслiдкiв органiзацiй&
но&штатних змiн. Ранiше за все:

— опiкуватися про працевлаштування вивiльнених працiвни&
кiв або їх перенавчання;

— надати кожному працiвниковi можливостi дострокового ви&
ходу на пенсiю за пiвтора року до встановленого законодавством
строку — за наявностi передбаченого Законом України «Про пен&
сiйне забезпечення» необхiдного стажу роботи.
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5.4. Враховуючи те, що несвоєчасне оформлення трудової пен&
сiї при досягненнi працiвником пенсiйного вiку може нанести йо&
му матерiальну шкоду, вiдповiдним спiвробiтникам вiддiлу кадрiв
за мiсяць до досягнення цього строку подавати необхiднi докумен&
ти на конкретну особу пенсiйного вiку у вiдповiднi вiддiлення Пен&
сiйного фонду України.

5.5. Двiчi на рiк на зборах у пiдроздiлах за пiдсумками виконан&
ня договорiв iнформувати трудовий колектив про фiнансово&еко&
номiчну дiяльнiсть i перспективи подальшого розвитку.

6. ОКП КП та профкоми пiдроздiлiв зобов’язуються:
6.1. Проводити роботу з формування свiдомостi працiвникiв

щодо збереження майна пiдприємства — установи, ощадливо ви&
користовувати виробничi ресурси та матерiальнi цiнностi. Вжива&
ти практичних заходiв щодо перевiрки фактичного стану справи.

6.2. Сприяти змiцненню виробничої та трудової дисциплiни пра&
цiвникiв у колективi.

6.3. Органiзовувати збiр, узагальнення пропозицiй працiвникiв
щодо полiпшення роботи пiдприємства, своєчасно доводити їх до
Адмiнiстрацiї, домагатися їх реалiзацiї, iнформувати працiвникiв про
вжитi заходи.

7. Працiвники зобов’язуються:
7.1. Виконувати свої трудовi обов’язки згiдно з трудовими до&

говорами, укладеними зi Службою вiдповiдно до чинного законо&
давства України про працю.

7.2. Чесно i сумлiнно працювати, дотримуватися виробничої i
трудової дисциплiни, виконувати правила внутрiшнього трудового
розпорядку.

7.3. Обов’язково i беззаперечно дотримуватися вимог норма&
тивних документiв з охорони працi, iснуючих правил, стандартiв та
iнструкцiй.

7.4. Дбайливо ставитися до устаткування та iншого майна, ра&
цiонально витрачати теплову та електроенергiю, паливно&мастиль&
нi матерiали.

7.5. Створювати i зберiгати сприятливу атмосферу працi у ко&
лективi, з повагою ставитися до працiвникiв пiдроздiлу, не допус&
кати дiй, якi б принижували честь та гiднiсть громадянина.

8. Сторони зобов’язуються:
8.1. Оперативно вживати заходи щодо усунення передумов ви&

никнення колективних трудових спорiв (конфлiктiв). У разi їх ви&
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никнення прагнути до врегулювання спору шляхом примирення у
порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.2. У разi виникнення окремих трудових протирiч вирiшувати
їх на рiвнi керiвникiв пiдроздiлiв та профкомiв.

Бiльш суттєвi розбiжностi передавати на розгляд комiсiй по
трудових спорах. Оскiльки цi комiсiї iснують не в усiх пiдроздi&
лах, вiдповiдно до статтi 223 КЗпП України, у Центральному офiсi
Концерну з iнiцiативи Адмiнiстрацiї створена Комiсiя по трудових
спорах.

8.3. У разi несумлiнного ставлення окремих працiвникiв до ви&
конання посадових обов’язкiв, стосовно них у необхiдних випадках
iз дотриманням вимог ст. ст. 148 i 149 КЗпП України застосову&
ватимуться заходи дисциплiнарного i громадського впливу. Дисцип&
лiнарним стягненням згiдно iз ст. 147 КЗпП України є догана або
звiльнення. Залежно вiд характеру i обставин порушення дисцип&
лiни можуть бути застосованi й iншi заходи впливу, передбаченi
вiдповiдними положеннями Концерну для окремих категорiй пра&
цiвникiв.

Водночас керiвники пiдроздiлiв зобов’язуються обґрунтовано i
тiльки за згодою профспiлкового представника приймати рiшен&
ня щодо стягнень матерiально&фiнансового характеру (зняття час&
тки додаткової заробiтної плати, iнших заохочувальних та компен&
сацiйних виплат, передбачених ст.11.3 цього Договору).

Роздiл III
Трудовi вiдносини

9. Режим працi та вiдпочинку
9.1. Тривалiсть роботи по днях тижня встановити:
— 8 годин 15 хвилин — понедiлок — четвер;
— 7 годин — п’ятниця;
— вихiднi днi — субота, недiля.
9.2. Початок роботи о 9 годині. В окремих структурних пiдроз&

дiлах Центрального офiсу Концерну робочий день може почина&
тися ранiше — у залежностi вiд службово&виробничих потреб, а та&
кож з урахуванням iнтересiв трудового колективу. У цих випадках
час початку роботи визначається колективним договором пiдроз&
дiлу.

9.3. Перерва для вiдпочинку i харчування тривалiстю 1 година —
з 13&ої до 14&ої години. В iнших умовах — згiдно з колективним до&
говором пiдроздiлу, але, як правило, також через 4 години пiсля по&
чатку роботи.
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На тих роботах, де через умови виробництва перерву встанови&
ти неможливо, працiвниковi буде надана можливiсть приймання їжi
протягом робочого часу.

Перелiк таких робiт чи посад визначається колективним дого&
вором пiдроздiлу.

9.4. Керiвники пiдроздiлiв зобов’язуються:
9.4.1. Не вимагати вiд працiвникiв виконання роботи, яка не

обумовлена трудовим договором та посадовими iнструкцiями;
9.4.2. Забезпечити дотримання встановленої законодавством

тривалостi робочого тижня. Застосовувати надурочнi роботи тiль&
ки у випадках, передбачених статтею 62 КЗпП України, при цьому
не залучати до надурочних робiт вагiтних жiнок i жiнок, якi мають
дiтей вiком до трьох рокiв. Жiнки, якi мають дiтей вiд трьох до чо&
тирнадцяти рокiв або дитину&iнвалiда, можуть залучатися до над&
урочних робiт лише за їх згодою.

Керiвництво визнає також, що надурочнi роботи можуть про&
водитися лише з дозволу профспiлкового комiтету конкретного пiд&
роздiлу; вони не повиннi перевищувати для кожного працiвника
чотирьох годин протягом двох днiв пiдряд i 120 годин на рiк (вiд&
повiднi представники керiвництва пiдроздiлiв будуть вести облiк
надурочних робiт кожного працiвника).

Керiвники пiдроздiлiв сплачуватимуть у подвiйному розмiрi за цю
роботу, за роботу у святковi i неробочi днi. За бажанням працiвника
йому може бути надана компенсацiя у виглядi iншого дня вiдпочинку.

9.4.3. На прохання вагiтної жiнки, жiнки, яка має дитину вiком
до 14 рокiв або дитину&iнвалiда, або здiйснює догляд за хворим чле&
ном сiм’ї вiдповiдно до медичного висновку, керiвники пiдроздiлiв
будуть встановлювати їй неповний робочий день або неповний ро&
бочий тиждень. Оплата працi у цьому разi проводиться пропорцiй&
но вiдпрацьованому часу або залежно вiд виробiтку.

9.4.4. Змiни, запровадження нових режимiв роботи пiдприємств
i установ Концерну, певних категорiй або окремих працiвникiв,
Адмiнiстрацiя буде проводити пiсля погодження з ОКП КП. Мож&
ливi змiни режиму роботи за iнiцiативою керiвникiв на мiсцях —
пiсля погодження з профспiлковими комiтетами пiдроздiлiв.

9.4.5. Керiвництво пiдроздiлiв дозволить працiвнику вiдлуча&
тися з роботи на певний реальний час без утримання коштiв iз за&
робiтної плати у випадках:

— необхiдностi звернутися до лiкаря, за iншими медичними по&
слугами;

— необхiдностi звернутися у житлово&комунальнi органи (iз зро&
зумiлих очевидних причин — аварiї, ремонти тощо);
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— необхiдностi звернутися до вищих або адмiнiстративних ор&
ганiв мiста, району, керiвних службовцiв у разi, коли робочий час
працiвника збiгається з часом їх прийому.

10. Вiдпустки
10.1. Надання працiвникам щорiчних вiдпусток здiйснюється

вiдповiдно до Закону України «Про вiдпустки».
Основнi вiдпустки тривалiстю 24—30 днiв надаються згiдно з

графiками, якi затверджуються спiльно з профкомами у порядку
i термiнами, визначеними в їх колективних договорах. При цьому
враховуються iнтереси виробництва (службових потреб), особистi
iнтереси працiвникiв та можливостi для їх вiдпочинку.

У разi надання працiвникам пiльгових санаторно&курортних
путiвок, що за строками не збiгаються з часом планових вiдпусток,
Адмiнiстрацiя буде враховувати це, як поважну причину для пере&
несення вiдпустки.

10.2. Окремим категорiям працiвникiв Концерну надається що&
рiчна основна вiдпустка тривалiстю:

— 31 календарний день — особам вiком до 18 рокiв;
— 30 календарних днiв — iнвалiдам I та II груп;
— 26 календарних днiв — iнвалiдам III групи.
10.3. Керiвники структурних пiдроздiлiв надають щорiчнi до&

датковi вiдпустки за умови працi (залежно вiд результатiв атеста&
цiї робочих мiсць та часу зайнятостi працiвника в цих умовах, що
встановлюється колективним договором пiдроздiлу):

— працiвникам, зайнятим на роботах iз негативним впливом на
здоров’я шкiдливих виробничих факторiв — за Списком виробництв,
цехiв, професiй i посад, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв Украї&
ни (постанова вiд 17.11.97 р. № 1290);

— працiвникам, робота яких пов’язана з пiдвищеним нервово&
емоцiйним та iнтелектуальним навантаженням, у тому числi — за
постiйну роботу з вiзуальними дисплейними термiналами ЕОМ та
з персональними комп’ютерами;

— працiвникам з ненормованим робочим днем — тривалiстю
додаткової вiдпустки 7 календарних днiв, згiдно iз списками посад,
робiт та професiй, визначених колективним договором пiдроздiлу.

10.4. Адмiнiстрацiя надає:
10.4.1. На умовах статтi 19 Закону України «Про вiдпустки» —

щорiчну додаткову оплачувану вiдпустку тривалiстю 5 календар&
них днiв без урахування вихiдних:

— жiнцi, яка має двох i бiльше дiтей вiком до 15 рокiв, або дити&
ну&iнвалiда;
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— жiнцi, яка усиновила дитину;
— батьку, який виховує дитину без матерi;
— особi, яка взяла дитину пiд опiку, — за їх бажанням;
10.4.2. П’ять днiв додаткової оплачуваної вiдпустки у випадках:
— народження дитини (батьковi);
— проводiв на вiйськову службу (батькам);
— шлюбу працiвника або його дiтей;
— смертi чоловiка, дружини, батькiв та дiтей;
10.4.3. Вiльний вiд роботи день, оплачуваний у розмiрi серед&

нього заробiтку працiвника, у випадках:
— ювiлейних дат з дня народження;
— жiнкам, дiти яких навчаються у 1—3 класах, — 1 вересня.
10.5. Щорiчнi додатковi вiдпустки за бажанням працiвника мо&

жуть надаватися одночасно з щорiчною вiдпусткою або окремо вiд
неї. Але обидвi вiдпустки повиннi бути використанi, як правило, до
закiнчення поточного року.

10.6. Щорiчна вiдпустка на прохання працiвника може бути по&
дiлена на частини за умови, що основна безперервна її частина ста&
новитиме не менш нiж 14 календарних днiв.

10.7. Право працiвника на щорiчнi основну та додаткову вiдпуст&
ки повної тривалостi у перший рiк роботи настає пiсля закiнчення
шести мiсяцiв безперервної роботи на пiдприємствi — установi.

10.8. Щорiчнi вiдпустки повної тривалостi у перший рiк роботи
до настання шестимiсячного термiну безперервної роботи у перший
рiк роботи у данiй установi (пiдприємствi), за бажанням працiв&
ника надаються, крiм категорiй працiвникiв, зазначених у статтi 10
Закону України «Про вiдпустки», також особам, визначеним колек&
тивним договором пiдроздiлу, список яких додається до їх колек&
тивного договору.

10.9. Щорiчнi вiдпустки за бажанням працiвника у зручний для
нього час надаються крiм категорiй працiвникiв, вказаних у стат&
тi 10 Закону України «Про вiдпустки», також особам, визначеним
колективним договором пiдроздiлу, список яких додається до їх ко&
лективного договору.

11. ОКП КП i профкоми пiдроздiлiв вiдповiдно
до статей Роздiлу III зобов’язуються:

11.1. Здiйснювати постiйний контроль за виконанням положень
Роздiлу III, перш за все тих, що торкаються проблем соцiально&
економiчного та побутового характеру:

— звiльнення працiвникiв з iнiцiативи Адмiнiстрацiї згiдно зi
ст. ст. 36, 40, 42 КЗпП України i вiдповiдностi цих рiшень нормам
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статтi 43 КЗпП України та її доповнень, внесених Законом Украї&
ни вiд 5 квiтня 2001 року № 2343&111;

— переведення на iншу роботу з iнiцiативи Адмiнiстрацiї
(ст. ст. 32, 33 КЗпП України);

— можливостi змiн режиму працi та вiдпочинку;
— планування та розгляду графiкiв вiдпусток, можливих конф&

лiктних ситуацiй з цього приводу тощо.
Профкоми пiдроздiлiв будуть своєчасно iнформувати працiв&

никiв про заходи, якi здiйснюються разом з керiвництвом (чи про&
понуються ним) та стосуються iнтересiв бiльшостi трудового колек&
тиву.

11.2. Надавати членам профспiлки правову допомогу та кон&
сультацiї з питань чинного законодавства України. Своєчасно роз&
глядати їх скарги та iншi звернення, представляти та вiдстоювати
їх права у вiдносинах з Адмiнiстрацiєю.

Роздiл IV
Оплата працi

12. Сторони домовилися про таке:
12.1. Умови оплати працi i матерiального заохочення здiйсню&

ється згiдно з чинним законодавством України та вiдповiдно до нор&
мативно&правових актiв України.

12.2. Укладаючи трудовий договiр, представники Адмiнiстрацiї
доводять до вiдома працiвникiв умови оплати їх працi (розмiр, по&
рядок та термiн виплати заробiтної плати). При змiнi дiючих умов
оплати працi в бiк погiршення Адмiнiстрацiя повинна повiдомити
працiвникiв не пiзнiше як за три мiсяцi до їх запровадження.

12.3. Структура заробiтної плати складається з основної та до&
даткової заробiтної плати, а також iнших заохочувальних та ком&
пенсацiйних виплат. Основна заробiтна плата встановлюється у ви&
глядi посадових окладiв для службовцiв, спецiалiстiв, iнженерно&
технiчних працiвникiв та працiвникiв iнших категорiй i вiдрядних
розцiнок для робiтникiв.

Додаткова заробiтна плата включає доплати, надбавки, гаран&
тiйнi i компенсацiйнi виплати, передбаченi законодавством України.

До iнших заохочувальних i компенсацiйних виплат належать
виплати у формi винагород за пiдсумками роботи за рiк та iншi гро&
шовi i матерiальнi виплати.

При цьому:
— розмiри доплат, надбавок, що встановлюються згiдно з чин&

ним законодавством України, не можуть бути зменшенi чи вiдмiне&
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нi Адмiнiстрацiєю, у тому числi у зв’язку зi скороченням бюджет&
них асигнувань. У разi запровадження жорсткого режиму економiї
коштiв у Консорцiумi проект нормативно&правового акта, в якому
плануються змiни або скасування надбавок, доплат, премiй працiв&
никам, повинен бути узгоджений з ОКП КП;

— премiювання здiйснюється у межах затвердженого фонду
оплати працi, у якому безпосередньо повинен бути визначений фонд
матерiального заохочення. Розмiр цього фонду в цiлому по Цент&
ральному управлiнню доводиться до ОКП КП, а в пiдроздiлах — до
профкомiв;

— розподiл фонду матерiального заохочення у пiдроздiлах здiйс&
нюється за участю голови профспiлкового представника.

12.4. Керiвництво пiдроздiлiв вiдповiдно до чинного законодав&
ства та iснуючих фiнансових можливостей установи спiльно з проф&
комами буде розробляти положення про умови виплати працiв&
никам вiдповiдних доплат i надбавок, якi властивi конкретному
пiдроздiлу, а також про їх премiювання — згiдно з колективними
договорами.

12.5. На пiдставi чинного законодавства України i колективних
договорiв пiдроздiлiв їх керiвництво встановить зниженi норми ви&
робiтку для:

— iнвалiдiв та вагiтних жiнок — на 20 вiдсоткiв;
— молодих робiтникiв, прийнятих на роботу пiсля закiнчен&

ня загальноосвiтнiх шкiл, професiйно&технiчних училищ, строко&
вої вiйськової служби, а також для тих, хто пройшов навчання на
виробництвi:

а) у першi 3 мiсяцi роботи — на 40 вiдсоткiв;
б) наступнi 3 мiсяцi — на 20 вiдсоткiв.
12.6. Керiвники пiдроздiлiв спiльно з профкомами (за наявнос&

тi вiдповiдних коштiв) розробляють положення про надання пра&
цiвникам у розмiрах, встановлених колективним договором:

— одноразової допомоги;
— допомоги у разi народження дитини;
— допомоги чи премiювання у разi виходу на пенсiю;
— допомоги у разi настання iнвалiдностi;
— допомоги у разi смертi близьких родичiв працiвника, а також

часткову оплату на поховання у разi смертi працiвника пiдприєм&
ства&установи.

12.7. Адмiнiстрацiя надає керiвним працiвникам, спецiалiстам i
службовцям матерiальну допомогу на вирiшення соцiально&побу&
тових питань у розмiрi середньомiсячної заробiтної плати.
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12.8. У разi надання працiвникам щорiчної основної вiдпустки
Адмiнiстрацiя здiйснює виплату матерiальної допомоги на оздоров&
лення:

— державним службовцям у розмiрi посадового окладу — вiд&
повiдно до ст. 35 Закону України «Про Державну службу»;

— спецiалiстам i службовцям — у розмiрi середньомiсячної за&
робiтної плати;

— робiтникам — у розмiрi середньомiсячної заробiтної плати.
12.9. Адмiнiстрацiя погоджується виплачувати заробiтну пла&

ту i матерiальну допомогу працiвниковi, якому надається щорiчна
основна вiдпустка, не пiзнiше нiж за 3 днi до початку вiдпустки.

У випадку, коли Адмiнiстрацiя порушить строки цих виплат,
вiдпустка за вимогою працiвника може бути перенесена на iнший
термiн.

12.10. Виплата заробiтної плати проводиться згiдно з умовами
колективного договору пiдроздiлу, в установленi договором термi&
ни один чи два рази на мiсяць — залежно вiд iснуючої практики, що
влаштовує трудовий колектив.

Пiд час кожної виплати заробiтної плати Адмiнiстрацiя повi&
домляє працiвника про:

— загальну суму заробiтної плати з розшифровкою за видами
виплат;

— розмiри i пiдстави утримань iз заробiтної плати;
— суму заробiтної плати, що належить до виплати.
12.11. На виконання Постанови Верховної Ради України вiд

26.09.2002 р. № 168&IV «Про заходи Кабiнету Мiнiстрiв України,
щодо реалiзацiї Стратегiї подолання бiдностi в України» Адмiнi&
страцiя зобов’язується iнiцiювати питання щодо впорядкування
встановлених Мiнiстерством працi та соцiальної полiтики норм
оплати працi деяких категорiй працiвникiв з метою забезпечення
об’єктивної оцiнки їх роботи (наприклад, нинi iснуючої схеми мi&
сячних окладiв пiдсобних робiтникiв, прибиральниць службових i
виробничих примiщень 800—1100 грн, водночас оклади механiкiв
усiх спецiальностей, iнженерiв&енергетикiв, iнженерiв iз зв’язку 700—
1000 грн, диспетчерiв автомобiльного транспорту 600—900 грн) та
iншi невiдповiдностi.

12.12. ОКП КП i профкоми пiдроздiлiв зобов’язуються:
— представляти i захищати iнтереси працiвникiв перед Адмiнi&

страцiєю Концерну «Прогрес» у сферi оплати працi;
— здiйснювати контроль за дотриманням на пiдприємствi ви&

мог законодавства з питань оплати працi, своєчасною виплатою за&
робiтної плати (у тому числi — премiй). У разi необхiдностi прово&
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дити перевiрки нарахування працiвникам заробiтної плати (премiй),
розмiрiв i пiдстав вiдрахувань вiд неї. У цих випадках вiдповiдно
до статтi 45 Закону України «Про професiйнi спiлки, їх права та га&
рантiї дiяльностi» Адмiнiстрацiя надає на запити профспiлки необ&
хiдну їм iнформацiю;

— у разi виникнення конфлiктних ситуацiй, наявностi скарг
щодо грошових виплат, профкоми пiдроздiлiв вирiшують питання
разом з їх керiвництвом. Якщо досягти позитивного рiшення немо&
жливо, передають питання на розгляд Комiсiї по трудових спорах
та суду.

Роздiл V
Охорона працi та здоров’я

У цiй сферi сторони керуються Законом України «Про охоро&
ну працi» вiд 21 листопада 2002 р. № 229&IV, зокрема ст.ст. 5, 6, 7, 8,
10, 11, 16, 17, 41, 42.

13. Адмiнiстрацiя зобов’язується:
13.1. Забезпечити здоровi та безпечнi умови працi на кожному

робочому мiсцi вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украї&
ни та нормативних актiв з охорони працi.

З цiєю метою забезпечити виконання комплексних планiв (за&
ходiв) щодо реалiзацiї установлених законодавством нормативiв гi&
гiєни працi та виробничого середовища, пiдвищення наявного рiв&
ня охорони працi, запобiгання випадкам виробничого травматизму,
професiйних захворювань та аварiй.

Цi плани (заходи) розробляються з урахуванням умов кожного
пiдроздiлу виробничо&господарської дiяльностi i розглядаються як
додатки до колективних договорiв цих пiдроздiлiв.

Щорiчно окремо розробляти та вживати заходи щодо пiдготов&
ки пiдроздiлiв до роботи в осiнньо&зимовий перiод.

13.2. Пiд час прийняття на роботу нових працiвникiв вiдповiд&
ним особам в пiдроздiлах ознайомлювати їх пiд розписку з умова&
ми працi та попереджати про наявнiсть на робочому мiсцi небезпе&
чних i шкiдливих виробничих факторiв, їх можливий вплив на здо&
ров’я, а також з правами та пiльгами за роботу в таких умовах.

13.3. Забезпечити систематичне проведення iнструктажу (на&
вчання) та перевiрки знань працiвникiв з питань охорони працi,
протипожежної охорони:

— не допускати до роботи працiвникiв без атестацiї квалiфiка&
цiйної комiсiї, своєчасно (згiдно з установленими нормами) прово&
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дити переатестацiю робiтникiв, iнженерно&технiчних робiтникiв та
службовцiв;

— допускати до самостiйної роботи з пiдвищеною небезпекою
тiльки осiб, якi пройшли спецiальне навчання i отримали дозвiл на
це квалiфiкацiйної комiсiї;

— постiйно здiйснювати контроль за станом охорони працi в
усiх структурних пiдроздiлах, а також аналiз причин нещасних ви&
падкiв на виробництвi з метою вжиття заходiв щодо їх усунення;

— щорiчно проводити аналiз стану захворювань працюючих i
вживати заходiв щодо усунення причин, якi призводять до захво&
рювань;

— придбавати медикаменти i систематично (не рiдше одного ра&
зу на квартал) поповнювати необхiдними медикаментами аптечки
першої медичної допомоги.

13.4. Забезпечувати безоплатно працiвникiв спецодягом, спец&
взуттям, iншими засобами iндивiдуального захисту, а також миючи&
ми, знешкоджувальними засобами — вiдповiдно до галузевих норм.

Органiзовувати замiну або ремонт спецiального одягу i спецi&
ального взуття, що стали непридатними до закiнчення установле&
ного строку носiння з незалежних вiд працiвника причин.

Видавати працiвниковi iнший придатний для використання спе&
цiальний одяг, спецiальне взуття та iншi засоби iндивiдуального
захисту у разi пропажi їх з установлених мiсць зберiгання або псу&
вання з не залежних вiд працiвника причин.

Компенсувати працiвниковi витрати на придбання спецодягу,
спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту, якщо встанов&
лений нормами строк їх видачi порушено i працiвник був змуше&
ний придбавати їх за власнi кошти.

13.5. Забезпечувати прання, хiмчистку, вiдновлення та ремонт
спецодягу, спецвзуття, iнших засобiв iндивiдуального захисту.

13.6. Своєчасно та безоплатно забезпечувати працiвникiв мо&
локом або рiвноцiнними йому харчовими продуктами, пектинами,
лiкувально&профiлактичним харчуванням згiдно iз установленими
нормами.

13.7. Забезпечувати безоплатне проведення попереднiх i перiо&
дичних медичних оглядiв працiвникiв, зайнятих на шкiдливих i не&
безпечних роботах та працiвникiв вiком до 21 року. Контролювати
виконання рекомендацiй медичної комiсiї за результатами їх огляду.
Органiзовувати щорiчне проведення у полiклiнiцi Концерну дис&
пансеризацiю усiх працiвникiв.

13.8. Не допускати працiвникiв (у тому числi за їхньою згодою)
до робiт, якi їм протипоказанi за результатами медичного висновку.
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13.9. Не допускати до працi на важких роботах i на роботах iз
шкiдливими або небезпечними умовами та у нiчнi змiни жiнок. Не
залучати їх до пiдiймання i перемiщення речей, вага яких переви&
щує установленi Мiнiстерством охорони здоров’я України та Держ&
наглядохоронпрацi України граничнi норми для жiнок.

13.10. Не залучати пiдлiткiв (до 18 рокiв) до пiдiймання i пере&
мiщення речей, вага яких перевищує установленi для пiдлiткiв гра&
ничнi норми, затвердженi наказом Мiнiстерства охорони здоров’я
України та Держнаглядохоронпрацi України вiд 22.03.96 р. № 59.
Пiдлiткiв не призначати на роботи, якi пов’язанi виключно з пiдiй&
манням, утриманням або перемiщенням важких речей.

13.11. У разi виникнення потреби вiдшкодування шкоди, запо&
дiяної працiвниковi внаслiдок ушкодження його здоров’я або у разi
смертi працiвника, та на виконання ст. 9 Закону своєчасно надава&
ти вiдповiднi документи Фонду соцiального страхування вiд неща&
сних випадкiв, який проводить усю наступну роботу вiдповiдно до
Закону України «Про загальнообов’язкове, державне соцiальне стра&
хування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного за&
хворювання, якi вчинили втрату працездатностi».

У колективних договорах пiдроздiлiв можуть бути передбаченi
додатковi виплати потерпiлим та членам їх сiмей за рахунок влас&
них коштiв.

За працiвниками, якi втратили працездатнiсть у зв’язку з не&
щасним випадком на виробництвi або професiйним захворюван&
ням, зберiгаються мiсце роботи та середня заробiтна плата на весь
перiод до вiдновлення працездатностi або до пенсiї.

Час перебування на iнвалiдностi у зв’язку з нещасним випад&
ком на виробництвi або професiйним захворюванням зараховуєть&
ся до стажу роботи для призначення пенсiї за вiком, а також до ста&
жу роботи iз шкiдливими умовами, який дає право на призначення
пенсiї на пiльгових умовах i в пiльгових розмiрах.

14. ОКП КП та виборнi органи первинних профспiлкових
органiзацiй пiдроздiлiв зобов’язуються:

14.1. Вiдповiдно до ст. 41 Закону України «Про охорону працi»
здiйснювати громадський контроль:

— за додержанням законодавства про охорону працi, створен&
ням безпечних i нешкiдливих умов працi, належних виробничих та
санiтарно&побутових умов;

— забезпечення працiвникiв спецодягом, спецвзуттям, iншими
засобами iндивiдуального та колективного захисту.
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14.2. У разi загрози життю або здоров’ю працiвникiв вимагати
вiд керiвництва негайного припинення робiт на робочих мiсцях,
виробничих дiльницях, у цехах та iнших структурних пiдроздiлах
на перiод, необхiдний для усунення загрози життю або здоров’ю
працiвникiв.

14.3. Проводити незалежну експертизу умов працi, а також об’єк&
тiв виробничого призначення на вiдповiднiсть їх нормативно&пра&
вовим актам про охорону працi.

14.4. Брати участь у розслiдуваннi причин нещасних випадкiв i
професiйних захворювань на виробництвi та надавати свої виснов&
ки про них.

14.5. Вносити керiвництву, державним органам офiсу i нагляду
подання з питань охорони працi та одержувати вiд них аргументо&
вану вiдповiдь.

14.6. Враховуючи право працiвника розiрвати трудовий дого&
вiр за власним бажанням, якщо керiвництво установи не виконує
законодавства про охорону працi, не додержується умов колектив&
ного договору з цих питань, передбачити у колективному договорi
структурного пiдроздiлу виплату працiвниковi вiдповiдної вихiдної
допомоги, але не менше тримiсячного заробiтку.

14.7. На пiдставi статей 7 та 8 Закону України «Про охорону
працi» передбачити у колективних договорах пiдроздiлiв надання
пiльг i компенсацiй працiвникам за важкi та шкiдливi умови працi
в порядку, визначеному законодавством:

— безоплатне забезпечення лiкувально&профiлактичним харчу&
ванням, молоком чи рiвноцiнними харчовими продуктами (або ви&
плата грошової компенсацiї);

— оплачуванi перерви санiтарно&оздоровчого призначення, ско&
рочення тривалостi робочого часу;

— додатково оплачувана вiдпустка;
— iншi пiльги i компенсацiї згiдно з чинним законодавством;
— разом з керiвництвом пiдроздiлiв при наявностi коштiв додат&

ково встановлювати працiвникам пiльги i компенсацiї, не передба&
ченi законодавством.

14.8. Для виконання повноважень, що викладенi у ст. 41 Зако&
ну «Про охорону працi», профспiлковим комiтетам пiдроздiлiв ство&
рити комiсiї з охорони працi, а також обрати представникiв цих ко&
мiсiй на основних дiлянках роботи пiдприємства&установи, органi&
зувати їх практичну роботу.

Комiсiям профспiлкових органiв з охорони працi всю роботу
проводити у тiсному контактi з представниками державного нагля&
ду за охороною працi у своєму пiдроздiлi.

532 Додатки



Роздiл V

15. СоцiальноEпобутовi проблеми
15.1. Житлово&побутовi питаня.
З метою її вирiшення представники ОКП КП та профкомiв вхо&

дять до складу житлової комiсiї Концерну. Вони мають право спiль&
но з керiвництвом:

— приймати рiшення про взяття працiвникiв установи на квар&
тирний облiк, зняття з облiку, перенесення черговостi на одержан&
ня житла;

— складати списки працiвникiв, яким передбачається надання
житла у поточному роцi, приймати рiшення про пiльговi умови за&
безпечення житлом осiб, якi мають вiдповiднi пiдстави для цього;

— прийняття рiшення про надання житлової площi у гуртожит&
ках Концерну;

— здiйснювати контроль за житлово&побутовим обслуговуван&
ням працiвникiв установи;

— своєчасно розглядати скарги працiвникiв з цих проблем i до&
водити свої пропозицiї до вирiшення питання, у разi необхiдностi
передавати на розгляд комiсiї по трудових спорах.

15.2. Питання медичного забезпечення працiвникiв та членiв їх
сiмей.

15.2.1. Амбулаторно&полiклiнiчне та стацiонарне обслуговуван&
ня працiвникiв та членiв їх сiмей в лiкувально&профiлактичних уста&
новах Концерну.

15.2.2. Амбулаторним та стацiонарним лiкуванням у вiдомчих
медичних установах забезпечуються:

— працiвники Концерну, що займають штатнi посади, та їх дiти
вiком до 18&ти рокiв;

— пенсiонери Концерну — ветерани вiйни (учасники бойових
дiй, iнвалiди вiйни, учасники вiйни);

— працiвники, що сумлiнно пропрацювали в системi Концерну
25 i бiльше рокiв, i були звiльненi при виходi на пенсiю;

— зберiгають право на медичне обслуговування працiвники
Концерну — учасники аварiї на Чорнобильськiй АЕС; потерпiлi вiд
Чорнобильської катастрофи; ветерани працi.

15.3. Питання оздоровлення працюючих та членiв їх сiмей.
15.3.1. У вiдомчих санаторiях «Алушта», «Моршинськi води»,

«Азов»:
— Адмiнiстрацiя пiдтверджує, що до санаторiїв Концерну на

пiдставi медичних показань та за вiдсутностi протипоказань напра&
вляються працiвники установи, якi уклали трудовий договiр, та чле&
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ни їх сiмей на пiльгових умовах (за винятком працiвникiв госпроз&
рахункових пiдприємств) 30 вiдсоткiв вартостi путiвок у вiдомчi
санаторiї.

Дiти працiвникiв Концерну, котрi направленi до дитячого са&
наторiю чи вiддiлення «матерi i дитини» за наявностi вiдповiдних
показань, отримують путiвки безкоштовно.

— Члени сiмей працiвникiв (чоловiк, дружина, батько, мати, дi&
ти, у тому числi старшi за 18 рокiв) отримують путiвки з оплатою
по собiвартостi, встановленої для працiвникiв.

15.3.2. У дитячих оздоровчих таборах «Берiзка» та «Яхта»
оздоровлюються дiти працiвникiв по путiвках, що видiляються
ОКП КП згiдно з установленими лiмiтами. Вiдбiр дiтей на кожну
змiну проводиться профкомами пiдроздiлiв. Розмiр доплати за ра&
хунок коштiв соцiального страхування щорiчно визначається Пра&
влiнням фонду соцiального страхування з тимчасової втрати пра&
цездатностi, а розмiр доплати батькiв — рiшенням ОКП КП. Вартiсть
путiвок у дитячi оздоровчi заклади встановлюється Адмiнiстра&
цiєю, при цьому для дiтей своїх працiвникiв — за цiнами, що зни&
женi порiвняно з цiнами на продаж. Крiм того, Адмiнiстрацiя за на&
явностi можливостей буде надавати вiдповiдну допомогу багатодiт&
ним та матерiально незабезпеченим сiм’ям працiвникiв.

15.4. Питання збереження соцiальної сфери, перш за все, нале&
жне утримання iснуючих гуртожиткiв, дитячих навчальних закла&
дiв, медичних частин в окремих пiдроздiлах, закладiв сфери послуг
(вiдомчi магазини, їдальнi, буфети, пiдсобне господарство тощо) з
використанням їх, поряд iз спiвробiтниками, в iнтересах робiтни&
кiв i службовцiв.

15.5. Питання органiзацiї для дiтей членiв профспiлки новорiч&
них святкових заходiв на кошти профспiлкового бюджету. Адмiнi&
страцiя зобов’язується сприяти проведенню цих заходiв, у тому чи&
слi i видiлення вiдповiдних коштiв.

Роздiл VII
Гарантiї дiяльностi профспiлки

та її виборних органiв

16. Визнання прав ОКП КП
16.1. Адмiнiстрацiя, з урахуванням того, що вказанi у даному

договорi права та обов’язки ОКП КП (профкомiв пiдроздiлiв) ма&
ють безпосереднє вiдношення до трудової дiяльностi установи, ви&
знає ОКП КП (профкоми) повноважним представником iнтере&
сiв працiвникiв, на яких поширюється дiя договору, i погоджує з
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ними нормативно&правовi акти з питань, що є предметом даного
договору.

16.2. Адмiнiстрацiя зобов’язується у 7&деннi термiни, з ураху&
ванням вимог чинного законодавства, надавати за запитами ОКП КП
(профкомiв — у пiдроздiлах) iнформацiю, що знаходиться у її вiда&
нi, з питань умов працi та оплати працi працiвникiв, iнших питань
фiнансово&господарської дiяльностi, соцiального розвитку трудово&
го колективу, органiзацiї виконання колективних договорi.

16.3. Керiвництво структурних пiдприємств та установ, у разi
наявностi письмових заяв працiвникiв, якi є членами профспiлки,
щомiсячно i безоплатно утримує iз їх заробiтної плати та перерахо&
вує на рахунок ОКП КП Концерну членськi внески у розмiрi 1 вiд&
сотка. Службовцi, яким доручена ця робота, не мають права затри&
мувати перерахування зазначених коштiв (термiн — 3 банкiвськi днi
пiсля виплати зарплати).

16.4. Згiдно iз статтею 44 Закону України «Про професiйнi спiл&
ки, їх права та гарантiї дiяльностi» керiвництво зобов’язується вiд&
раховувати кошти профспiлковим органiзацiям їх пiдроздiлiв на
культурно&масову, фiзкультурну i оздоровчу роботу у розмiрi не
менш нiж 0,4 вiдсотка фонду оплати працi з вiднесенням цих сум
на валовi витрати, а у бюджетнiй сферi — за рахунок видiлення до&
даткових бюджетних асигнувань.

Колективними договорами пiдроздiлiв може бути встановлений
iнший, бiльший, нiж 0,4 вiдсотка показник.

17. Сприяння практичнiй роботi ОКП КП
17.1. Згiдно з чинним законодавством, Адмiнiстрацiя зобов’я&

зується спiвпрацювати з ОКП КП (профкомами) i створювати не&
обхiднi умови та надавати всебiчну пiдтримку у виконаннi їх обов’я&
зкiв; забезпечувати гарантiї прав ОКП КП (профкомiв), встановле&
нi роздiлом 4 Закону України «Про професiйнi спiлки, їх права та
гарантiї дiяльностi» (та доповненнями до нього, внесенi Законом
України вiд 13 грудня 2001 року № 2886&III).

У тому числi:
— надавати можливiсть головi ОКП КП, представникам ОКП

КП за його дорученням, безперешкодно вiдвiдувати та оглядати
мiсця роботи в установi, пiдроздiлах Концерну, де працюють члени
профспiлки;

— надавати право головi ОКП КП (головам профкомiв у своїх
пiдроздiлах) безпосередньо звертатися з профспiлкових питань (усно
або письмово) до вiдповiдних керiвникiв i посадових осiб i одержу&
вати вiд них необхiдну iнформацiю;
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— надавати право членам президiї ОП, у разi виникнення по&
треби (заяви, скарги тощо), за домовленiстю з вiдповiдними керiв&
никами органiзовувати перевiрку закладiв громадського харчуван&
ня, гуртожиткiв, пiдприємств побутових послуг та пiдсобного гос&
подарства Концерну .

17.2. З метою створення належних умов для дiяльностi ОП,
Адмiнiстрацiя:

— зберiгає за ним безоплатно надане йому примiщення з необ&
хiдним обладнанням, опаленням, освiтленням, засобами зв’язку,
прибиранням, охороною, iншими комунальними послугами (пи&
тання про видiлення службових примiщень для профкомiв буде
вирiшуватися пiд час укладення колективних договорiв у пiдроз&
дiлах, з урахуванням реальних можливостей кожного пiдроздiлу
окремо);

— надає вiдповiднi примiщення для проведення зборiв, конфе&
ренцiй, пленумiв, семiнарiв профспiлкового активу;

— видiляє за заявкою голови ОП автотранспорт для разового
використання в службових цiлях (невiдкладнi поїздки — через чер&
гову службу).

17.3. Керiвництво пiдроздiлiв зобов’язується надавати, за умо&
вами, передбаченими їх колективними договорами, вiльний вiд ро&
боти час iз збереженням заробiтної плати членам виборних проф&
спiлкових органiв, не звiльнених вiд своїх виробничих чи службових
обов’язкiв, для виконання їх повноважень та громадських обов’яз&
кiв в iнтересах трудового колективу, а також на час участi в роботi
виборних профспiлкових органiв, але не менш нiж двi години на
тиждень.

Вiльний вiд роботи час надається на пiдставi усного звернення
голови профспiлкового представника пiдроздiлу чи його заступ&
ника.

17.4. На час профспiлкового навчання працiвникам, обраним до
складу виборних профспiлкових органiв установи&пiдроздiлу, на&
дається додаткова вiдпустка тривалiстю до 6 календарних днiв із збе&
реженням середньої заробiтної плати за рахунок Адмiнiстрацiї.

Роздiл VIII
Прикiнцевi положення

18. Контроль за виконанням Договору
Прикiнцевi положення:
18.1. Контроль за виконанням договору здiйснює спiльна ро&

боча комiсiя представникiв Адмiнiстрацiї та ОП, яка вела пере&
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говори щодо його укладення (далi — Робоча комiсiя). Її склад за
списком додається до договору. Сторони пiд час здiйснення конт&
ролю повиннi надавати робочiй комiсiї необхiдну для цього iнфор&
мацiю. Результати перевiрки оформляються актом, який затвер&
джується:

— у пiдроздiлах — їх начальниками та представниками проф&
спiлкових органiв;

— цього Договору — головою Робочої комiсiї як повноважним
представником Голови Концерну та головою ОП .

18.2. Про пiдсумки виконання колективних договорїв сторони
звiтують:

— у пiдроздiлах — на загальних зборах трудового колективу
двiчi на рiк;

— у Центральному офiсi — на конференцiї ОП (за участю пред&
ставникiв трудових колективiв усiх пiдроздiлiв) — один раз на рiк.

18.3. Кожна iз сторiн самостiйно визначає механiзм здiйснення
контролю за виконанням положень i норм договору протягом його
дiї.

У разi виявлення порушень щодо виконання договору зацiкав&
лена в їх усуненнi сторона iнформує усно чи письмово iншу сторо&
ну про порушення.

У тижневий термiн повиннi бути проведенi взаємнi консульта&
цiї i прийняте рiшення Робочої комiсiї, у тому числi на спiльних за&
сiданнях представникiв Адмiнiстрацiї i ОП.

18.4. Контроль за виконанням Договору мають право здiйсню&
вати також трудовi колективи, якi безпосередньо або через проф&
групи (профбюро) i керiвникiв можуть звернутися по сутi питання
до Робочої комiсiї.

19. Вiдповiдальнiсть сторiн.
19.1. Особи, якi виступають зi сторiн Адмiнiстрацiї чи ОП, з ви&

ни яких не виконанi конкретнi зобов’язання щодо Договору чи ко&
лективних договорiв пiдроздiлiв, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiд&
но до ст. 18 Закону України «Про колективнi договори i угоди».

19.2. На цих представникiв також можуть бути накладенi стяг&
нення згiдно з вiдповiдним Положенням Концерну України чи Ста&
тутом профспiлки працiвникiв державних установ України.

20. Термiн дiй Договору та порядок його доведення до вико&
навцiв.

20.1. Договiр ухвалено на конференцiї трудового колективу
Адмiнiстрацiєю Концерну «Прогрес» ______________ 2008 року
(протокол № 1) пiсля ознайомлення з ним у всiх структурних оди&
ницях Концерну, якi використовують найману працю.
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20.2. Договiр ухвалено на два роки, але пiсля закiнчення дворiч&
ного строку вiн збереже свою чиннiсть, до прийняття нового Дого&
вору.

20.3. Адмiнiстрацiя протягом мiсяця забезпечує кожний струк&
турний пiдроздiл Концерну (за списком, що додається) примiрни&
ком Договору.

20.4. Повноважний представник Адмiнiстрацiї реєструє Дого&
вiр у Держадмiнiстрацiї Н&ського району м. Києва

Договiр пiдписали:

Голова Голова
Концерну «Прогрес» Об’єднаного комiтету

профспiлки Концерну «Прогрес»
_______________ _______________

В. Iващенко С. Петришин

Перелiк рекомендованих додаткiв
до колективних договорiв пiдроздiлiв

(залежно вiд особливостей роботи кожного пiдприємства).
Додаток № 1. Положення про оплату та стимулювання працi.
Додаток № 2. Перелiк професiй i посад працiвникiв, якi мають

право на щорiчну додаткову вiдпустку i скорочений робочий день,
за роботу iз шкiдливими i важкими умовами працi, тривалiсть до&
даткової вiдпустки в днях.

Додаток № 3. Перелiк посад працiвникiв, яким надається додат&
кова вiдпустка за ненормований робочий день, тривалiсть додатко&
вої вiдпустки в днях.

Додаток № 4. Положення про надання соцiальних пiльг з фон&
дiв економiчного стимулювання (фонду матерiального заохочення
та фонду соцiального розвитку).

Додаток № 5. Перелiк робiт з важкими та шкiдливими умова&
ми працi, якi дають право на доплати. Розмiр доплат у вiдсотках до
тарифної ставки (окладу).

Додаток № 6. Перелiк професiй i посад працiвникiв, яким вiд&
повiдно до типових галузевих норм — передбачена видача безкош&
товного спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального
захисту.

Додаток № 7. Перелiк професiй i посад працiвникiв, яким без&
оплатно видається молоко, або рiвноцiннi йому харчовi продукти,
лiкувально&профiлактичне харчування.
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Додаток № 3

ПРОТОКОЛ
зборiв найманих працiвникiв

пiдприємства, установи, органiзацiї

(повна назва пiдприємства, установи, органiзацiї)

(дата, склад найманих працiвникiв)

(чисельний склад найманих працiвникiв) (були присутнi)

Порядок денний
1. Обговорення вимог до власника або уповноваженого ним ор&

гану (представника).
2. Визначення органу (особи, осiб), який (яка, якi) буде пред&

ставляти iнтереси найманих працiвникiв.

I. Слухали: Iнформацiю про затвердження вимог найманих пра&
цiвникiв до власника або уповноваженого ним органу (представ&
ника).

Виступили:

Вирiшили: Затвердити такi вимоги найманих працiвникiв до
власника або уповноваженого ним органу (представника):

№
п/п

Змiст вимог

1.

2.

3.

4.

5.

i направити їх власнику або уповноваженому ним органу (предста&
внику).
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Результати голосування:
за
проти
утримались

II. Слухали: Iнформацiю про визначення органу (особи, осiб),
який (яка, якi) буде представляти iнтереси найманих працiвникiв.

Виступили:

Вирiшили: Доручити представляти iнтереси працiвникiв на пе&
реговорах i при проведеннi примирних процедур профспiлковому
комiтету пiдприємства, установи, органiзацiї.

Варiант: Доручити представляти iнтереси найманих працiвни&
кiв на переговорах i при проведеннi примирних процедур уповно&
важеному органу в такому складi:

1)
(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)

2)
(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)

3)
(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)

Результати голосування:
за
проти
утримались

Голова зборiв
(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

Секретар
(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)
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Додаток № 4

ПIДПИСНИЙ ЛИСТ
по висуненню вимог найманих працiвникiв

пiдприємства, установи, органiзацiї
до власника або уповноваженого ним органу

(представника)

Ми, найманi працiвники

(повна назва пiдприємства, установи, органiзацiї)
висуваємо такi вимоги до власника або уповноваженого ним орга&
ну (представника)

(повна назва пiдприємства, установи, органiзацiї)

Представляти нашi iнтереси доручаємо профспiлковому комi&
тету пiдприємства, установи, органiзацiї.

Варiант: Представляти нашi iнтереси доручаємо таким особам:
1)

(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)
2)

(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)
3)

(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)
4)

(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)
5) та iн.

(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)

Пiдписи:
1)

(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)
2)

(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)
3)

(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)
4)

(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)
5) та iн.

(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)
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ПРОТОКОЛ
Конференцiї представникiв найманих працiвникiв

територiї, галузi

(назва територiї, галузi)

(дата, склад представникiв найманих працiвникiв)

(чисельний склад найманих працiвникiв)
(були присутнi)

Порядок денний
1. Обговорення вимог до власника або уповноваженого ним ор&

гану (представника).
2. Визначення органу (особи, осiб), який (яка, якi) буде пред&

ставляти iнтереси найманих працiвникiв.

I. Слухали: Iнформацiю про затвердження вимог найманих пра&
цiвникiв до власника або уповноваженого ним органу (представ&
ника).

Виступили:

Вирiшили: Затвердити такi вимоги найманих працiвникiв до
власника або уповноваженого ним органу (представника):

№
п/п

Змiст вимог

1.

2.

3.

4.

5.

i направити їх власнику або уповноваженому ним органу (представ&
нику).
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Результати голосування:
за
проти
утримались

II. Слухали: Iнформацiю про визначення органу (особи, осiб),
який (яка, якi) буде представляти iнтереси найманих працiвникiв.

Виступили:

Вирiшили: Доручити представляти iнтереси працiвникiв на пе&
реговорах i при проведеннi примирних процедур радi профспiлко&
вих об’єднань (центральному комiтету профспiлки).

Варiант: Доручити представляти iнтереси найманих працiвни&
кiв на переговорах i при проведеннi примирних процедур уповно&
важеному органу в такому складi:

1)
(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)

2)
(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)

3)
(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)

Результати голосування:
за
проти
утримались

Голова конференції
(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

Секретар
(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)
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Додаток № 5

ВИМОГИ
Найманих працiвникiв пiдприємства,

установи, органiзацiї до власника
або уповноваженого ним органу (представника)

Ми, найманi працiвники

(повна назва пiдприємства, установи, органiзацiї)
висуваємо такi вимоги до власника або уповноваженого ним орга&
ну (представника)

(повна назва пiдприємства, установи, органiзацiї)

№
п/п

Змiст вимог

1.

2.

3.

4.

Вимоги затвердженi на зборах (конференцiї) найманих працiв&
никiв (шляхом збору пiдписiв найманих працiвникiв) пiдприємст&
ва, установи, органiзацiї

(повна назва пiдприємства, установи, органiзацiї)
_______________________

(дата затвердження вимог)

Iнтереси найманих представникiв представляють

(назва органу, особи (осiб),
уповноважених представляти iнтереси найманих працiвникiв)

(пiдписи керiвника органу або особи, уповноважених представляти iнтереси
найманих працiвникiв, або голови i секретаря зборiв (конференцiї)

дата передачi, направлення вимог власнику
або уповноваженому ним органу (представнику)
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Додаток № 6

ВИМОГИ
профспiлки до власника

або уповноваженого ним органу (представника)

(повна назва профспiлкового органу)
висуває такi вимоги до власника або уповноваженого ним органу
(представника)

(повна назва пiдприємства, установи, органiзацiї)

№
п/п

Змiст вимог

1.

2.

3.

4.

5.

Вимоги затвердженi на засiданнi

(повна назва профспiлкового органу)

______________________
(дата затвердження вимог)

______________________
(№ протоколу засiдання)

Представляти iнтереси профспiлки уповноважений (а)

(орган або особа (особи), уповноваженi представляти iнтереси
найманих працiвникiв)

_____________________________________
_____________________________________

(пiдпис керiвника профспiлкового органу)

дата передачi, направлення вимог власнику
або уповноваженому ним органу (представнику)
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Додаток № 7

Зразки заяв

а) При прийняттi на роботу

Ректору Нацiонального аграрного
унiверситету академiку Федорчуку Д. О.
кандидита юридичних наук
Хмiлецького Антона Iвановича,
що мешкає за адресою: м. Київ,
вул. В. Василевської, буд. 4, кв. 376.

Заява

Прошу зарахувати мене на посаду доцента кафедри трудового,
аграрного та екологiчного права ННI (НДI) земельних ресурсiв
правознавства та педагогiки з 01 вересня 2008 року.

Додатки: 1) Копiї диплома кандидата юридичних наук та атес&
тата доцента на 2 арк.;

2) Трудова книжка.

27 серпня 2008 року Пiдпис

Ректору Київського нацiонального
унiверситету академiку Мельничуку Д. О.
доктора юридичних наук, професора
Павлущика Андрiя Юрiйовича,
що мешкає за адресою: м. Київ, вул. Героїв
Днiпра, буд. 21, кв.17.

Заява

Прошу Вас зарахувати мене на посаду професора кафедри тру&
дового, земельного та екологiчного права з 01 вересня 2008 року на
умовах сумiсництва.

Додатки: 1) Копiї диплома доктора юридичних наук та атеста&
та професора на 2 арк.;

2) Трудова книжка.

20 серпня 2008 року Пiдпис
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Директору
акцiонерного товариства
«Лотос» Бутейку В .П.
Левченка С. С.,
що мешкає за адресою:
м. Київ&5, вул. Сагайдачного, 12,
кв. 2 тел. 224&28&28

Заява

Прошу прийняти мене на роботу з 15 лютого 2005 р. у вiддiл
виробництва на посаду iнженера I категорiї.

Додаток: 1) Копiя диплома про вищу освiту ______________
на 1 арк.

2) Трудова книжка.

14.02.05 Пiдпис

б) При звiльненнi з роботи

Директору
заводу «Промiнь»
Стороженку I. Л.
iнженера цеху № 1
Палiя В.Г.

Заява

Прошу звiльнити мене з 16 жовтня 2008 р. з посади електрика
цеху № 1 у зв’язку з призовом на вiйськову службу.

Додаток: повiдомлення вiйськкомату від 12.10.08 р.

Дата Пiдпис
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Додаток № 8
Затверджено наказом Зареєстровано
Мiнпрацi України в Мiнiстерствi юстицiї України
вiд 1.04.94 № 23 28 квiтня 1994 р. за № 84/293

Типова форма контракту
з працiвником1

Мiсто «_____________» 200__ р.

Пiдприємство, установа, органiзацiя (громадянин)

(повна назва пiдприємства, установи, органiзацiї
або прiзвище, iм ’я, по батьковi громадянина&пiдприємця)

в особi власника або уповноваженого ним органу
(посада)

(прiзвище, iм’я, по батьковi)
iменований далi роботодавець, з одного боку, та громадянин

(прiзвище, iм’я, по батьковi)
iменований далi працiвник, з другого боку, уклали цей контракт про
таке:

Працiвник
(прiзвище, iм’я, по батьковi)

приймається (наймається) на роботу
:

(найменування структурного пiдроздiлу пiдприємства, установи, органiзацiї:
(цех, вiддiл, лабораторiя тощо))

за професiєю (посадою)2

(повне найменування професiї, посади)
квалiфiкацiєю

розряд, квалiфiкацiйна категорiя)

Працiвнику (не) встановлюється строк випробування

(непотрiбне викреслити) (тривалiсть строку випробувавання)
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1 Ця типова форма не поширюється на керiвникiв пiдприємств держав&
ної форми власностi.

2 Запис робиться вiдповiдно до Класифiкатора професiй i посад, тариф&
но&квалiфiкацiйних довiдникiв професiй, квалiфiкацiйних довiдникiв посад.



Загальнi положення
1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На пiдста&

вi контракту виникають трудовi вiдносини мiж працiвником i пiд&
приємством, установою, органiзацiєю та громадянином, якi з боку
останнього реалiзуються роботодавцем.

2. Термiном «сторони» в цьому контрактi позначаються робо&
тодавець i працiвник.

Обов’язки сторiн
3. За цим контрактом працiвник зобов’язується виконувати ро&

боту, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов’язується ви&
плачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови пра&
цi, необхiднi для виконання роботи, передбаченi законодавством,
колективним договором i угодою сторiн.

4. Працiвник зобов’язується (зазначаються основнi характерис&
тики роботи та вимоги до рiвня її виконання: за обсягом виробниц&
тва (робiт), якiстю продукцiї, що випускається (якiстю обслугову&
вання), рiвня виконання норм та нормованих завдань, дотримання
правил з охорони працi, строкiв її виконання тощо).

5. Роботодавець зобов’язується органiзувати працю працiвни&
ка, забезпечити безпечнi i нешкiдливi умови працi, обладнати ро&
боче мiсце вiдповiдно до вимог нормативних актiв про охорону пра&
цi (зазначаються конкретнi заходи щодо органiзацiї виробничого
процесу, обладнання робочого мiсця, пiдготовки та пiдвищення ква&
лiфiкацiї працiвника та забезпечення iнших умов працi тощо).

6. Обов’язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на ро&
бочому мiсцi iз зазначенням достовiрних характеристик, компенса&
цiй i пiльг працiвнику за роботу в небезпечних i шкiдливих умовах
праці:

Робочий час
7. Працiвник зобов’язується виконувати правила внутрiшньо&

го трудового розпорядку.
8. Особливостi режиму робочого часу (неповний робочий день,

неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):

(вказати необхiдне)

Оплата працi
та соцiальноEпобутове забезпечення працiвника

9. За виконання обов’язкiв, передбачених цим контрактом, пра&
цiвнику встановлюється: посадовий оклад (тарифна ставка, вiдряд&
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на розцiнка) у розмiрi __________ на мiсяць або у розмiрi за 1 го&
дину роботи;

надбавка (доплата) та iншi виплати

(вказати види доплат, надбавок тощо)
у розмiрi ______________(у процентах до тарифної ставки поса&
дового окладу).

10. У разi використання працiвником власного автомобiля для
службових поїздок йому встановлюється компенсацiя

(вказати вид, розмiр)
11. Працiвнику надається щорiчна оплачувана вiдпустка три&

валiстю: основна ___ днiв, додаткова ____ днiв. До щорiчної вiд&
пустки виплачується матерiальна допомога у розмiрi _________.

12. Додатковi пiльги, гарантiї, компенсацiї:

(за необхiдностi вказати, якi з них надаються за рахунок коштiв роботодавця)

Вiдповiдальнiсть сторiн, вирiшення спорiв
13. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’яз&

кiв, передбачених цим контрактом, сторони несуть вiдповiдаль&
нiсть вiдповiдно до чинного законодавства та цього контракту.

14. Спори мiж сторонами вирiшуються в порядку, встановле&
ному чинним законодавством.

15. Iншi умови

(за необхiдностi вказали iншi умови, передбаченi Положенням про порядок
укладення контрактiв при прийняттi (найманнi) на роботу працiвникiв, затвер&
дженим Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 березня 1994 р. № 170)

Змiни, припинення та розiрвання контракту
16. Змiни та доповнення до цього контракту вносяться тiльки

за згодою сторiн, укладеною у письмовiй формi.
17. Цей контракт припиняється:
а) пiсля закiнчення строку дiї контракту;
б) за згодою сторiн;
в) з iнiцативи роботодавця до закiнчення строку дiї контракту

у випадках, передбачених законодавством (ст. 40, 41 КЗпП Украї&
ни) та цим контрактом;

г) з iнiцiативи працiвника до закiнчення строку дiї контракту у
випадках, передбачених законодавством (ст. 38, 39 КЗпП України)
та цим контрактом;
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д) з iнших пiдстав, передбачених законодавством.
18. Додатковi пiдстави припинення та розiрвання контракту,

не передбаченi чинним законодавством:
При розiрваннi контракту з пiдстав, не передбачених чинним за&

конодавством, звiльнення провадиться за п. 8 ст. 36 КЗпП України.
19. У разi дострокового припинення контракту з не залежних

вiд працiвника причин, в тому числi розiрвання контракту працiвни&
ком — з причин невиконання чи неналежного виконання роботодав&
цем зобов’язань, передбачених цим контрактом, або роботодавцем —
з пiдстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрак&
том, встановлюються вiдповiдно додатковi гарантiї та (або) компен&
сацiї моральної та матерiальної шкоди, заподiяної працiвниковi.

20. При достроковому розiрваннi контракту у разi невиконан&
ня або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбаче&
них контрактом, вiн розривається з попередженням вiдповiдної сто&
рони за два тижнi.

21. За два мiсяцi до закiнчення строку чинностi контракту вiн
може бути за згодою сторiн продовжений або укладений на новий
строк.

Термiн дiї та iншi умови контракту
22. Строк дiї контракту з _____________ по _____________ .

Контракт набуває чинностi з моменту його пiдписання сторонами
або .

23. Сторони можуть передбачати у контрактi випадки конфiден&
цiйностi умов цього контракту або окремих його частин.

Конфiденцiйнiсть контракту не поширюється на умови, врегу&
льованi чинним законодавством, та щодо органiв, якi здiйснюють
контроль за їх додержанням.

24. Умови цього контракту можуть бути змiненi тiльки за зго&
дою сторiн у письмовiй формi.

25. Цей контракт укладений у двох примiрниках, якi зберiга&
ються у кожної iз сторiн i мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту:

(вказується перелiк додаткiв, якщо вони є).
26. Iншi умови, пов’язанi iз специфiкою працi:

Адреси сторiн
27. Вiдомостi про роботодавця:
28. Вiдомостi про працiвника:
«_________________ » 200__ р.
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Додаток № 9

Контракт зi спецiалiстом

Мiсто «_____________» 200__ р.

(назва установи)
в особi ,

(вказати посаду, звання, прiзвище, iм’я та по батьковi)
що називається в подальшому «Наймач» i який дiє на пiдставi За&
конiв України

Статуту установи, з одного боку, i громадянин (ка)

(вказати прiзвище, iм’я та по батьковi),
що називається в подальшому «Спецiалiст», з iншого боку, уклали
даний контракт про наступне:

1. Загальнi положення
1.1.Спецiалiст призначається на посаду

(вказується найменування посади)
1.2. За даним контрактом Спецiалiст зобов’язується здiйснюва&

ти

(вказати вид дiяльностi спецiалiста)
1.3. Наймач зобов’язується створювати необхiднi умови для ро&

боти Спецiалiста, виплачувати йому грошову винагороду i надава&
ти соцiально&побутовi блага.

1.4. Спецiалiст пiдпорядковується безпосередньо

(вказати посадову особу, якiй пiдпорядковується спецiалiст)
1.5.

(вказати, якщо необхiдно, iншi умови)
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2. Функцiї, обов’язки i права
Спецiалiста

2.1. Спецiалiст бере на себе виконання наступних функцiй:

.
(вказати перелiк функцiй або вид i склад майбутньої роботи)

Детальнi функцiональнi обов’язки додаються (додаток № 1).
2.2. Виконувана робота повинна вiдповiдати вимогам:

(вказати вимоги до результатiв роботи, її науково&технiчний
i соцiально&економiчний рiвень, якiсть, ефективнiсть та iн.)

2.3. Спецiалiст зобов’язується:
— повнiстю виконувати всi вимоги i умови контракту;
— правильно i за призначенням використовувати обладнан&

ня, прилади та iнше майно, яке передається Наймачем за умовами
контракту;

— дотримуватися правил внутрiшнього трудового розпорядку,
умов колективного договору, правил i норм технiчної та пожежної
безпеки, якi дiють на пiдприємствi;

— дотримуватися конфiденцiйностi вiдомостей, якi стали йому
вiдомi в процесi роботи (служби), якщо вони складають комерцiй&
ну чи iншу таємницю;

(вказати, якщо необхiдно, iншi зобов’язання)
2.4. Наймач не має права вимагати вiд Спецiалiста виконання

обов’язкiв ( робiт), не обумовлених даним контрактом i документа&
ми, обов’язковими для пiдприємства i Спецiалiста. Додатковi зобо&
в’язання Спецiалiста (окрiм передбачених контрактом) можуть бути
встановленi за згодою сторiн.

Додатковi зобов’язання i умови їх виконання, а також пов’язанi
з ними змiни умов даного контракту оформляються додатковою
угодою.

2.5. Спецiалiст має право:
— брати участь у заходах, пов’язаних з проведенням роботи за

контрактом;
— самостiйно органiзовувати роботу з виконання контракту;
— вимагати вiд Наймача виконання умов контракту;
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.
(вказати, якщо необхiдно, iншi права)

3. Умови органiзацiї працi Спецiалiста
3.1. Спецiалiсту забезпечуються всi умови, необхiднi для про&

дуктивної роботи i успiшного виконання покладених на нього
функцiй, у тому числi:

(вказати порядок i умови забезпечення спецiалiста

обладнанням, матерiалами, фiнансовими та iншими ресурсами,

а також послугами)
3.2. Тривалiсть робочого дня Спецiалiста встановлюється ____

годин ____________ хвилин.
Початок робочого дня ____________________.
Закiнчення робочого дня ____________________.
Час обiдньої перерви з ________ до ____________.
Примiтка: контрактом може бути передбачено, що спецiалiст

самостiйно визначає свiй трудовий розпорядок (тривалiсть робо&
чого дня, час початку i закiнчення роботи тощо). У цьому випадку
правила внутрiшнього трудового розпорядку пiдприємства на Спе&
цiалiста не поширюються.

3.3. Графiк роботи Спецiалiста — п’ятиденний робочий тиждень
з двома вихiдними днями у суботу та недiлю.

Примiтка: контрактом може бути передбачено iнший графiк
роботи.

3.4.

(вказати, якщо необхiдно, iншi умови органiзацiї працi Спецiалiста).

4. Оплата працi
i соцiальноEпобутове забезпечення Спецiалiста

4.1. За виконання обов’язкiв, передбачених даним контрактом,
Спецiалiсту виплачується грошова винагорода, що включає:

— щомiсячнi виплати у розмiрi ___________ гривень (еквiва&
лент ______ доларiв США)

— виплати за виконання обов’язкiв з даного контракту з висо&
кою якiстю у розмiрi _____ гривень;
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— винагороду за пiдсумками роботи за рiк вiдповiдно до даної
угоди у розмiрi _____ гривень;

— одноразовi виплати за виконання окремих завдань, обумов&
лених даним контрактом i додатковими угодами до нього.

Усi види виплат пiдлягають щомiсячнiй iндексацiї iз врахуван&
ням iнфляцiї.

4.2. Одноразова винагорода Спецiалiсту виплачується:
за

гривень;
за

гривень.
4.3. Спецiалiсту надається щорiчна основна вiдпустка трива&

лiстю ________________________ календарних днiв з виплатою
компенсацiї у розмiрi ________ гривень, а також додаткова опла&
чувана вiдпустка тривалiстю __________ календарних днiв.

Вiдпустка надається вiдповiдно до графiку вiдпусток пiдпри&
ємства.

Примiтка: контрактом може бути передбачено надання Спецiа&
лiсту вiдпустки у будь&який час протягом року за згодою сторiн.

4.4. Спецiалiст користується всiма видами соцiально&культур&
них i iнших благ та пiльг, що надаються пiдприємством, або у зв’яз&
ку з роботою у ньому (санаторiями, будинками вiдпочинку, профi&
лакторiями, садовими дiлянками, забезпечення дiтей дитячими до&
шкiльними закладами, користування замовленнями тощо).

(вказати, якщо необхiдно, види, умови i порядок надання благ i пiльг)
4.5. Пiдприємство сприяє покращанню житлових умов Спецiа&

лiста.

(вказати характер i термiни покращення житлових умов: надання квартир,

сприяння у придбаннi кооперативної чи державної квартири,

будiвництвi будинку, i погашеннi кредиту на цi цiлi тощо)
4.6. Спецiалiст пiдлягає страхуванню, в тому числi в комерцiй&

них страхових органiзацiях. Види i умови страхування визначають&
ся вiдповiдно до встановленого на пiдприємствi порядку.

(вказати, якщо необхiдно, види i умови страхування)
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4.7. Спецiалiст користується усiма видами забезпечення з соцi&
ального страхування (допомогами з тимчасової непрацездатностi,
допомогами у разi народження дитини та iн.).

4.8.

(вказати, якщо необхiдно, iншi умови)

5. Вiдповiдальнiсть сторiн,
вирiшення спорiв

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обо&
в’язкiв за контрактом сторони несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно
до законодавства i даного контракту.

5.2. Спецiалiст вiдшкодовує шкоду, заподiяну пiдприємству у
розмiрах i в порядку, визначеному законодавством про працю.

5.3. Спецiалiст не несе вiдповiдальностi за неналежне виконан&
ня контракту, яке мало мiсце в результатi невиконання Наймачем
своїх обов’язкiв за контрактом.

Спецiалiст не несе вiдповiдальностi за негативнi наслiдки для
пiдприємства, спричиненi виконанням необґрунтованих рiшень Най&
мача.

5.4. Обов’язок довести обґрунтованiсть притягнення Спецiалi&
ста до вiдповiдальностi, в тому числi дострокового звiльнення з по&
сади, покладається на Наймача.

5.5. Спiр мiж сторонами вирiшується у судовому порядку.
5.6.

(вказати, якщо необхiдно, iншi умови)

6. Змiна i розiрвання контракту
6.1. Умови контракту можуть бути переглянутi за iнiцiативою

як Спецiалiста, так i Наймача за згодою обох сторiн.
6.2. Пiсля досягнення згоди сторiн змiни (доповнення), якi вно&

сяться до контракту, фiксуються у спецiальнiй додатковiй угодi,
котра з часу пiдписання її сторонами набуває юридичної сили i стає
невiд’ємною частиною контракту.

6.3. Недосягнення сторонами згоди з приводу перегляду умов
контракту не є пiдставою для його дострокового розiрвання.
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6.4. Дiя даного контракту припиняється: 1) пiсля закiнчення
термiну дiї контракту; 2) за згодою сторiн; 3) за iнiцiативою Най&
мача до закiнчення термiну дiї контракту у випадках, передбачених
пунктом 6.5 даного контракту; 4) за iнiцiативою Спецiалiста до за&
кiнчення термiну дiї контракту у випадках, передбачених пунктом 6.6
даного контракту; 5) з iнших пiдстав, передбачених Кодексом зако&
нiв про працю та Тимчасовими положеннями про проходження
вiйськової служби, крiм тих, якi не застосовуються вiдповiдно до
даного контракту.

6.5. Спецiалiст може бути звiльнений з посади, а даний конт&
ракт розiрваний за iнiцiативою Наймача до закiнчення термiну його
дiї:

1) у випадках систематичного невиконання Спецiалiстом без по&
важних причин обов’язкiв, покладених на нього даним контрактом;

2) у випадках неодноразового грубого порушення Спецiалiс&
том законодавства або обов’язкiв, передбачених контрактом, у ре&
зультатi чого для пiдприємства настали значнi негативнi наслiдки
(понесено збитки, виплачено штрафи, постраждала честь установи
тощо);

3) з iнших пiдстав:

(вказати пiдстави)
6.6. Спецiалiст може за своєю iнiцiативою розiрвати договiр до

закiнчення термiну його дiї:
1) у випадку систематичного невиконання Наймачем своїх обо&

в’язкiв за контрактом або прийняття ним рiшень, що обмежують або
порушують компетенцiю i права Спецiалiста;

2) у випадку хвороби або iнвалiдностi, якi перешкоджають ви&
конанню обов’язкiв за контрактом, i з iнших поважних причин.

.
(вказати, якщо необхiдно, iншi пiдстави)

В iнших випадках Спецiалiст не має права за своєю iнiцiати&
вою розiрвати даний контракт до закiнчення термiну його дiї. У ви&
падку порушення даного зобов’язання Спецiалiст несе наступну вiд&
повiдальнiсть:

(вказати заходи вiдповiдальностi: сплата неустойки у повному розмiрi,
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.
повернення ранiше виданих позик, позбавлення iнших благ i пiльг)

Примiтка: контрактом може бути передбачено, що Спецiалiст
у будь&який час має право розiрвати укладений контракт, завчасно
письмово повiдомивши про це Наймача.

6.7. Пiсля залишення посади Спецiалiсту виплачується вихiд&
на допомога у розмiрi

(вказати розмiри винагороди залежно вiд пiдстав
дострокового припинення контракту)

6.8. Якщо розiрвання контракту проводиться з пiдстав, перед&
бачених у контрактi, але не встановлених чинним законодавством,
у трудовiй книжцi Спецiалiста як пiдстава звiльнення зазначається
п. 1 ст. 36 КЗпП України, тобто згода сторiн.

(вказати, якщо необхiдно, iншi умови)

7. Термiн дiї та iншi умови контракту
7.1. Даний контракт дiє з «____»_____________ 200__ р. до

«____» ____________ 200__ р.
7.2. З метою перевiрки здатностi виконання Спецiалiстом пе&

редбачених даним контрактом обов’язкiв встановлюється випро&
бування термiном __________ мiс. з початку дiї контракту.

У перiод випробування Спецiалiст виконує обов’язки за конт&
рактом у повному обсязi.

Якщо Наймач визнає результати випробування незадовiльни&
ми, вiн не пiзнiше наступного дня пiсля закiнчення термiну випро&
бування має право розiрвати зi Спецiалiстом контракт. При цьому
Наймач не зобов’язаний обґрунтовувати своє рiшення.

Якщо у зазначений термiн Наймач не використає своє право на
розiрвання контракту, Спецiалiст вважається таким, що витримав
випробування i продовжує роботу на умовах контракту.

7.3. У частинi, не передбаченiй даним контрактом, сторони ке&
руються чинними законодавчими актами України: Статутом уста&
нови, iншими додатково виробленими умовами, обов’язковими для
сторiн.

7.4.

(вказати, якщо необхiдно, iншi умови)
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8. Адреси сторiн та iншi вiдомостi
8.1. Вiдомостi про Установу:

повна назва

адреса

розрахунковий рахунок
№ :

8.2. Вiдомостi про Спецiалiста:
домашня адреса

домашнiй телефон
службовий телефон
паспорт серiя
№
виданий «____»_____________ 200__р.

(вказати орган, що видав паспорт)
пiдстави для пiльг з оподаткування та iнших пiльг

(вказати вiдомостi про кiлькiсть дiтей, утриманцiв тощо)
8.3. Даний контракт укладений у 2&х примiрниках — по одному

для кожної сторони.
8.4.

(вказати, якщо необхiдно, iншi вiдомостi, наприклад перелiк додаткiв

до контракту, якщо такi є)
8.5. Пiсля закiнчення термiну дiї контракту: вiн трансформу&

ється у звичайний трудовий договiр (служба проходить на загаль&
них пiдставах згiдно з чинним законодавством) (за домовленiстю
сторiн).

Наймач

Спецiалiст
____________________ _____________________

(пiдпис, печатка) (пiдпис)
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Додаток № 10

Форма трудового договору
мiж працiвником i фiзичною особою

Мiсто «_____________» 200__ р.

Прiзвище
Iм’я
По батьковi ,
Рiк народження
Мiсце роботи, посада (для фiзичної особи, яка використовує

найману працю, пов’язану з наданням послуг)

Iдентифiкацiйний код №
Для фiзичної особи&суб’єкта пiдприємницької дiяльностi без

створення юридичної особи з правом найму працiвникiв № ______
свiдоцтва про реєстрацiю фiзичної особи&пiдприємця

Iдентифiкацiйний код №
Мiсце проживання
Паспорт: серiя, номер, яким органом i коли виданий

,
iменований далi Фiзична особа, з одного боку, i

Прiзвище
Iм’я
По батьковi ,
Дата народження
Вид дiяльностi (професiя)
Останнє мiсце роботи
Мiсце проживання
Паспорт: серiя, номер, яким органом i коли виданий

Iдентифiкацiйний код № ,
iменований далi Працiвник, з другого боку, уклали мiж собою цей
трудовий договiр про таке:

1. Цей договiр є: безстроковим, що укладається на невизначений
строк; (потрiбне пiдкреслити)

на визначений термiн, установлений за погодженням сторiн
;

(указати строк дiї договору)
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таким, що укладається на час виконання певної роботи

(указати строк виконання роботи)

2. Працiвник зобов’язаний виконувати

(зазначаються докладнi характеристики роботи продавця,

водiя, секретаря, садiвника, няньки тощо та вимоги до рiвня

її виконання: за обсягом виробництва (робiт), якiстю

виконання робiт, рiвня виконання норм та нормованих завдань,

дотримання правил з охорони працi; строкiв її виконання)

3. Фiзична особа зобов’язується:
— оплачувати працю Працiвника у розмiрi

грн на мiсяць.
Розмiр заробiтної плати визначається за згодою сторiн, але не

нижче законодавчо встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної
плати;

— забезпечити безпечнi i нешкiдливi умови працi для виконання
прийнятих Працiвником зобов’язань, обладнати робоче мiсце вiд&
повiдно до вимог нормативних актiв про охорону працi, надавати
необхiдний iнвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робiт установлюється з

(указується час початку та закiнчення робочого дня)
При розподiлi робочого дня на частини зазначається трива&

лiсть кожної з частин та перерва мiж ними. Наприклад, з 8.00 годин
до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподiл робочого
дня на частини можливий i в ходi виконання трудового договору,
про що складається вiдповiдне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облiк
робочого часу за певний перiод (мiсяць, квартал тощо). Тривалiсть
робочого часу не повинна перевищувати у вибраному перiодi нор&
мальну тривалiсть робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихiднi днi надаються

(указуються вiдповiднi днi тижня)
За згодою сторiн конкретнi вихiднi днi можуть змiнюватися, про

що сторони сповiщають одна одну не пiзнiше нiж за два днi.
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Робота у вихiднi, святковi та неробочi днi допускається тiльки
за згодою Працiвника i пiдлягає компенсацiї вiдповiдно до чинного
законодавства.

6. Тривалiсть щорiчної оплачуваної вiдпустки та час її надання

(указується тривалiсть, початок та закiнчення вiдпустки)
Тривалiсть щорiчної оплачуваної вiдпустки не може бути менш

як 24 календарнi днi.
7. При вирiшеннi питань, не передбачених цим договором, сто&

рони керуються загальними нормами законодавства про працю
України.

8. Трудовий договiр набирає чинностi з моменту його пiдписан&
ня або з дати, визначеної сторонами у договорi, але не пiзнiше дня
фактичного допущення працiвника до роботи.

9. Трудовий договiр повинен бути зареєстрований Фiзичною
особою у державнiй службi зайнятостi за мiсцем свого проживання
у тижневий строк з моменту фактичного допущення працiвника до
роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядають&
ся районним судом. У такому самому порядку розглядаються спо&
ри про визнання трудового договору недiйсним, якщо вiн був укла&
дений, наприклад, без намiру виконувати передбаченi в ньому обо&
в’язки (фiктивний трудовий договiр).

11. Заробiтна плата працiвника пiдлягає оподаткуванню в по&
рядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з гро&
мадян.

12. Працiвники, якi працюють у фiзичних осiб за трудовими до&
говорами, пiдлягають загальнообов’язковому державному соцiаль&
ному страхуванню. Сплата страхових внескiв провадиться у розмi&
рах i порядку, визначених законодавством.

13. Пiдстава для пiльг з оподаткування та iнших пiльг

(указати вiдомостi про кiлькiсть дiтей, утриманцiв, iншi пiдстави)

14. Трудовий договiр складений у трьох автентичних примiр&
никах, один з яких перебуває у Фiзичної особи, другий — у Працiв&
ника, третiй — у державної служби зайнятостi, яка здiйснила реєст&
рацiю трудового договору.
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15. Пiдписи сторiн:
Фiзична особа ___________ Працiвник ___________
«___» ____________ 200_ р. «___» ___________ 200_ р.

16. Трудовий договiр зареєстрований вiд «__» _______ 200_ р.
за №

(найменування державної служби зайнятостi)
М.П.

(пiдпис) (прiзвище, iм’я, по батьковi
посадової особи служби зайнятостi)

17. Трудовий договiр розiрваний сторонами «___» _________
200_ р.

(пiдстави припинення договору вносяться з посиланням

на вiдповiднi статтi КЗпП України)
Пiдписи сторiн:
Фiзична особа ___________ Працiвник ___________

18. Трудовий договiр вiд «___» __________ 200_ р. за № ____
знято з реєстрацiї «___» ___________ 200_ р.

(найменування державної служби зайнятостi)
М.П.

(пiдпис) (прiзвище, iм’я, по батьковi
посадової особи служби зайнятостi)

19. Трудовий договiр визнаний недiйсним за рiшенням суду вiд
«___» __________ 200_ р.

(пiдстави та копiя рiшення суду додаються)

20. Сторони ознайомленi з порядком реєстрацiї та зняття з ре&
єстрацiї трудового договору, внесення вiдповiдних записiв до тру&
дової книжки Працiвника та її зберiгання.

Пiдписи сторiн:
Фiзична особа ___________ Працiвник ___________
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Додаток
до п. 4 Порядку реєстрацiї
трудового договору мiж
працiвником i фiзичною особою
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Додаток № 11

1. Трудова угода

м. _______________ «____» ______________ 200__ р.

(назва органiзацiї)
в особi

(посада, прiзвище, iм’я та по батьковi керiвника

пiдприємства або органiзацiї)
названа у подальшому «Замовник», з однiєї сторони, i гр.

(прiзвище, iм’я та по батьковi громадянина)
паспорт серiї ____________________номер ________________
виданий ,

(дата видачi, назва органу, що видав паспорт)
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що мешкає ,
(адреса)

названий у подальшому «Виконавець», з другої сторони, уклали цей
договiр про нижченаведене:

1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання

виконати такi роботи

(характер i вид робiт)
строком до .

1.2. Робота має вiдповiдати таким вимогам:

1.3. Замовник забезпечує Виконавця усiм необхiдним для ви&
конання роботи, передбаченої цим Договором.

1.4. Замовник зобов’язується своєчасно прийняти i оплатити ви&
конану Виконавцем роботу.

2. Розмiр i порядок
2.1. За виконану роботу Замовник оплачує Виконавцевi _____

грн.
2.2. Оплата виконується не пiзнiше ______ з дня прийняття

Виконавцем роботи.

3. Вiдповiдальнiсть сторiн
3.1. Сторони несуть матерiальну вiдповiдальнiсть за невиконан&

ня або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згiдно
з чинним законодавством.

4. Дострокове розiрвання договору
4.1. У разi порушення однiєю з сторiн зобов’язань за договором,

iнша сторона має право розiрвати його в односторонньому порядку.
4.2.
Суперечки з приводу цього договору розглядаються судом.

5. Юридичнi адреси сторiн:
«Замовник»
«Виконавець»

Пiдписи сторiн угоди:
«Замовник» «Виконавець»
Печатка
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2. Трудова угода

м. _______________ «____» ______________ 200__ р.

Ми — тi, що нижче пiдписались, керiвник пiдприємства (уста&
нови, органiзацiї) гр.

(посада, прiзвище, iм’я, по батьковi, назва органiзацiї)
та громадяни

(прiзвище, iм’я, по батьковi)
паспорт серiї _______ номер ________ виданий

(дата видачi, назва органу, що видав паспорт)
що мешкає

(адреса)
уклали цей договiр про нижченаведене:

Громадянин ___________________ прийняв до виконання за
(прiзвище, iнiцiали)

строк ________ днiв, тобто до ___________ 200__ р. такi роботи:

№ №
п/п

Найменування
робiт

Обсяг,
кiлькiсть

Цiна за
одиницю

Сума Примiтка

Згiдно з цiєю угодою належна грошова сума виплачується по&
внiстю після виконання перерахованої в трудовiй угодi роботи i
здачi її згiдно з актом приймання робiт.

Про що склали цю трудову угоду.
1. Керiвник
2. Бухгалтер
3. Громадянин

При укладеннi трудової угоди були присутнi
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Акт приймання робiт

м. _______________ «____» ______________ 200__ р.

За дорученням керiвника пiдприємства (установи, органiзацiї)
роботу прийняв

(прiзвище, iм’я, по батьковi, посада)
в присутностi громадянина

(прiзвище, iм’я, по батьковi)
виконана ним робота в такому обсязi:

№ №
пп

Найменування виконаних робiт
(якiсть виконаних робiт)

Обсяг,
кiлькiсть

На суму

Про що i склали цей акт оплати прийнятої роботи.

Прийняв
Пiдпис

Здав
Пiдпис

Був присутнiй
Пiдпис

Акт затверджую
Пiдпис

Оплатити грн
Керiвник

Пiдпис

Розрахунок по оплатi виконаної роботи.
1. Належить до виконання робiт __________ грн
2. Утримано прибуткового податку ________ грн
3. До видачi _______________________ грн

Розписка в одержаннi:
Сума __________ грн
Пiдпис ________________

(розбiрливо)
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Додаток № 12
Директору ПСП «Дари України»
Василькiвського району
Київської областi

Гарантiйний лист

Просимо звiльнити юриста ПСП „Корпорацiя України» Васи&
льчук Олену Сергiївну у зв’язку iз переведенням на посаду викла&
дача кафедри цивiльного та трудового права юридичного факуль&
тету Нацiонального аграрного унiверситету.

Лист дiйсний протягом 16 днiв з моменту пiдписання та вру&
чення працiвнику.
Директор Iнституту _______________________ В. Г. Снiсаренко

«___» липня 2008 року

Додаток № 13

Атестацiйна характеристика

економiста фiнансового вiддiлу
Чернiгiвського заводу «Мiкрон»
Левченка Михайла Петровича,
1960 року народження, освiта вища

Левченко М. П. працює на посадi економiста з 1990 року.
У 1985 роцi закiнчив Київський iнститут народного господарства
iм. Д. С. Коротченка за спецiальнiстю «Фiнанси i кредит».

Службовi iнструкцiї виконує сумлiнно i якiсно. Має високий
професiйний рiвень з питань планування грошових витрат та кре&
дитних ресурсiв, бухгалтерського облiку.

Потребує пiдвищення знань щодо аналiзу господарсько&фiнан&
сової дiяльностi пiдприємства.

Пiдвищує свою квалiфiкацiю. Навчається на курсах впрова&
дження комп’ютерних систем в бухгалтерський облiк.

Ввiчливий, чуйний. Користується повагою i авторитетом у ко&
лективi.

Левченку М. П. рекомендується бiльше уваги придiляти поглиб&
леному аналiзу господарсько&фiнансової дiяльностi та розробцi за&
ходiв щодо полiпшення фiнансового становища пiдприємства.

Характеристика надається до атестацiйної комiсiї.
Начальник вiддiлу ________________________ В. I. Петров
З даною характеристикою ознайомлений _______ М. П. Левченко
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Додаток № 14

Зразки формулювань наказiв (розпоряджень)
власника або уповноваженого ним органу

i записiв у трудових книжках у вiдповiдностi
iз статтями Кодексу законiв про працю України

Змiст наказу
(розпорядження)

Запис у трудовiй
книжцi працiвника

1 2

1. Укладання трудового договору

1.1. Прийняття на роботу на невизначений строк з нормальною три=
валiстю робочого часу (п. 1 ст. 23; ст. 27 КЗпП України)

а) Сидоренка Петра Сидоровича з 09.02.09
прийняти на роботу муляром 4 розряду на
дiльницю № 1.

Пiдстава: заява гр. Сидоренка П. С. вiд 08.02.09

З наказом ознайомлений пiд розпис.

Прийнятий на дiль&
ницю № 1 муляром
4 розряду.

б) Лазаренка Павла Миколайовича з 09.02.05
прийняти на роботу слюсарем 4 розряду в ме&
ханiчний цех з почасовою оплатою працi.

Прибув пiсля звiльнення з лав Збройних Сил
України

Пiдстава: заява гр. Лазаренка П. М. вiд
08.02.05.

З наказом ознайомлений.

Служба у складi
Збройних Сил
України з 05.05.03
по 09.01.05

Прийнятий в меха&
нiчний цех слюса&
рем 4 розряду.

в) Леоненко Оксану Миколаївну з 10.02.08
прийняти на роботу бухгалтером I категорiї
вiддiлу облiку з окладом ____ грн на мiсяць
з тримiсячним строком випробування.

Пiдстава: заява гр. Леоненко О. М. вiд 09.02.08.

З наказом ознайомлена.

Прийнята бухгал&
тером I категорiї
вiддiлу облiку.

г) Iванчука Сергiя Васильовича прийняти на
роботу з 10.02.09 iнженером вiддiлу маркетингу
з окладом ___ грн на мiсяць з шестимiсячним
строком випробування.

Прийнятий iнжене&
ром вiддiлу марке&
тингу.
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Продовження таблиці

1 2

Пiдстава: заява гр. Iванчука С. В. вiд 09.02.09

Згода профспiлкового комiтету (протокол № 2
вiд 09.02.09)
З наказом ознайомлений.

д) Петрова Володимира Тимофiйовича прий&
няти на роботу з 10.02.07 штукатуром 3 розря&
ду на дiльницю № 2 з мiсячним строком випро&
бування.

Пiдстава: заява гр. Петрова В. Т. вiд 09.02.07

Прийнятий на дiль&
ницю № 2 штука&
туром 3 розряду.

1.2. Прийняття на роботу на невизначений строк iз встановленням
неповного робочого часу (ст. 56 КЗпП України)

а) Марченко Тетяну Петрiвну прийняти на
роботу з 10.02.08 в цех № 1 токарем 4 розряду
з неповним робочим днем (4 години з 8.00),
з вiдрядною оплатою працi.

Пiдстава: заява Марченко Т. П. вiд 09.02.95.
З наказом ознайомлена.

Прийнята токарем
4 розряду цеху
№ 1.

б) Суровцеву Олену Юрiївну прийняти на ро&
боту з 10.02.06 у планово&економiчний вiддiлу
економiстом 1 категорiї з неповним робочим
тижнем (понедiлок, вiвторок, середа, п’ятниця)
з оплатою пропорцiйно вiдпрацьованому часу
з окладом ____ грн на мiсяць.

Пiдстава: заява гр. Суровцевої О. Ю. вiд
09.02.06.
З наказом ознайомлена.

Прийнята еконо&
мiстом I категорiї
планово&економiч&
ного вiддiлу

1.3. Прийняття на роботу на невизначений строк в порядку переве=
дення з iншої органiзацiї

Анциферова Олександра Iвановича прийняти
на роботу з 10.02.95 iнженером вiддiлу ком&
плектацiї в порядку переведення iз заводу
«Буддеталь» з окладом __ грн на мiсяць.

Пiдстава: заява гр. Анциферова О. I. вiд 09.02.95.
Лист про узгодження керiвникiв; з наказом
ознайомлений

Прийнятий iнже&
нером вiддiлу ком&
плектацiї в поряд&
ку переведення iз
заводу «Будде&
таль» за згодою
мiж власниками.
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Продовження таблиці

1 2

1.4. Прийняття на роботу осiб, обраних за конкурсом

Борзюка Андрiя Михайловича, кандидата юри&
дичних наук, призначити з 10.02.08 начальни&
ком юридичного вiддiлу у зв’язку з обранням
за конкурсом, з окладом _____ грн на мiсяць.

Пiдстава: заява гр. Борзюка А. М. вiд 09.02.08.

Рiшення конкурсної комiсiї вiд 09.02.08 № 4.

З наказом ознайомлений.

Призначений нача&
льником юридич&
ного вiддiлу в зв’я&
зку з обранням за
конкурсом.

1.5. Прийняття на роботу за сумiсництвом

Кузьменка Петра Петровича прийняти на ро&
боту з 10.02.09 за сумiсництвом директором
оркестру з неповним робочим

днем (з 16 до 20 години) з оплатою працi про&
порцiйно вiдпрацьованому часу iз розрахунку
_____ грн на мiсяць.

Пiдстава: заява гр. Кузьменка П. П. вiд 09.02.09.

З наказом ознайомлений.

Прийнятий дирек&
тором оркестру за
сумiсництвом (за&
пис проводиться за
бажанням працiв&
ника)

1.6. Прийняття на роботу тимчасових працiвникiв

Дмитренка Василя Петровича прийняти на ро&
боту тимчасово з 10.02.08 на один мiсяць тес&
лею 5 розряду дiльницi № 1 з вiдрядною опла&
тою працi.

Пiдстава: заява гр. Дмитренка В. П. вiд 09.02.08.

З наказом ознайомлений.

Прийнятий теслею
5 розряду дiльницi
№ 1 на тимчасову
роботу.

1.7. Прийняття на роботу на визначений строк, встановлений за по=
годженням сторiн (п. 2 ст. 23 КЗпП України)

Щербюк Валентину Василiвну прийняти на
роботу з 10.02.08 економiстом у вiддiл працi з
посадовим окладом ___ грн на мiсяць на перiод
вiдпустки по догляду за дитиною економiста
цього вiддiлу Арбузової Н. А.

Пiдстава: заява гр. Щербюк В. В. вiд 09.02.08

З наказом ознайомлена.

Прийнята еконо&
мiстом вiддiлу пра&
цi на перiод вiдпуст&
ки по догляду за
дитиною гр. Арбу&
зової Н.А.
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1.8. Прийнята на роботу на час виконання певної роботи (п. 3 ст. 23
КЗпП України)

Круглова Василя Iвановича прийняти на робо&
ту з 18.04.08 майстром на перiод будiвництва
очисних споруд з окладом __ грн на мiсяць.

Пiдстава: заява гр. Круглова В. I. вiд 16.04.08.

З наказом ознайомлений.

Прийнятий майст&
ром на перiод будi&
вництва очисних
споруд.

1.9. Прийняття на сезонну роботу

Пугача Степана Васильовича прийняти на ро&
боту з 12.02.08 опалювачем на опалювальний
сезон з окладом __ грн на мiсяць.

Пiдстава: заява гр. Пугача С. В. вiд 11.02.08.

З наказом ознайомлений.

Прийнятий опалю&
вачем на опалюва&
льний сезон.

1.10. Прийняття на роботу при укладаннi контракту (п. 3 ст. 24
КЗпП України)

Королюка Олександра Iвановича з 12.02.09

Призначити на посаду директора пiдприємства
теплових мереж, згiдно з укладеним з ним кон&
трактом (п. 3 ст. 24 КЗпП України, постанова
Кабiнету мiнiстрiв України вiд 14.12.91 № 360.

Пiдстава: заява i контракт з гр. Королюком О. I.
вiд 12.02.09.

З наказом ознайомлений.

Призначений дире&
ктором пiдприємс&
тва теплових ме&
реж згiдно з конт&
рактом (п. 3 ст. 24
КЗпП України, по&
станова Кабiнету
мiнiстрiв України
вiд 14.12.91 № 360)

1.11. Прийняття на роботу з матерiальною вiдповiдальнiстю

Дмитрiєва Сергiя Семеновича прийняти на ро&
боту з 12.02.06 завiдуючим складом з повною
матерiальною вiдповiдальнiстю з окладом
_____ грн на мiсяць.

Пiдстава: 1. Заява гр. Дмитрiєва С.В. вiд
12.02.06.

2. Договiр про повну матерiальну вiдповiдаль&
нiсть вiд 12.02.06.

З наказом ознайомлений.

Прийнятий завiду&
ючим складом.
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1.12. Прийняття на роботу працiвника, який не досяг 18 рокiв.

А) Бойка Сидора Кириловича 10.04.89 року на&
родження прийняти на роботу з 12.02.05 учнем
штукатура на дiльницю № 2.

Як неповнолiтньому (16 рокiв) встановити
тривалiсть робочого тижня 36 годин (6 годин
на день) з оплатою, як за повну тривалiсть що&
денної роботи (ст. 51, 194 КЗпП України)

Пiдстава: 1. Заява гр. Бойка С. К. вiд 11.02.95.
2. Довiдка про медичний огляд вiд 06.02.05 № 101.

З наказом ознайомлений.

Прийнятий учнем
штукатура дiльницi
№ 2.

Б) Коршунова Петра Даниловича 07.09.90 року
народження прийняти на роботу з 12.02.05 уч&
нем штукатура на дiльницю № 2.

Як неповнолiтньому (15 рокiв) встановити
тривалiсть робочого тижня 24 годин (4 години
на день) з оплатою як за повну тривалiсть що&
денної роботи (ст. 51, 194 КЗпП України)

Пiдстава: 1. Заява гр.Коршунова П. Д. вiд
11.02.05.
2. Довiдка про медичний огляд вiд 06.02.05 № 102.
3. Письмова згода матерi Коршунова П. Д.

З наказом ознайомлений.

Прийняти учнем
штукатура дiльницi
№ 2.

В) Висоцького Степана Семеновича 1991 року
народження прийняти на роботу з 12.02.05 уч&
нем штукатура на дiльницю № 2.

Як неповнолiтньому (14 рокiв), що працює в
перiод канiкул, встановити тривалiсть робочого
тижня 18 годин з оплатою повної тривалостi
робочого дня (ст. 51, 194 КЗпП України)

Пiдстава: 1. Заява гр. Висоцького С. С. вiд
11.02.05.
2. Довiдка про медичний огляд вiд 06.02.05 № 103.
3. Письмова згода батька гр. Висоцького С. С.

З наказом ознайомлений.

Прийнятий учнем
штукатура дiльницi
№ 2.
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II. Переведення на iншу роботу

2.1. Переведення на iншу постiйну роботу на тому ж пiдприємствi,
в установi, органiзацiї.

Горову Олену Борисiвну з 12.02.95 перевести
економiстом I категорiї вiддiлу планування та
облiку з посадовим окладом ___ грн на мiсяць,
звiльнивши її з посади бухгалтера.

Пiдстава: заява Горової О.Б. вiд 11.02.95.

З наказом ознайомлена

Переведена еконо&
мiстом I категорiї
вiддiлу планування
та облiку.

2.2. Переведення на вакантну посаду

Мурашину Катерину Миколаївну з 12.02.08 пе&
ревести згiдно з її заявою на посаду бухгалтера
I категорiї вiддiлу облiку, звiльнивши її вiд по&
сади бухгалтера II категорiї цього вiддiлу, вста&
новивши їй оклад ___ грн на мiсяць.

Пiдстава: заява гр. Мурашиної К. М. вiд 11.02.08.

З наказом ознайомлена.

Переведена на по&
саду бухгалтера
I категорiї вiддiлу
облiку.

2.3. Переведення на iншу роботу в зв’язку iз скороченням посади

У зв’язку iз скороченням з 12.02.09 посади

iнженера вiддiлу комплектацiї, яку займає Ла&
гутiн Станiслав Петрович, перевести його на
посаду iнженера виробничого вiддiлу з 12.02.09
з окладом ___ грн на мiсяць.

Пiдстава: заява гр. Лагутiна С. П. вiд 11.02.95.

З наказом ознайомлений.

Переведений iнже&
нером виробничого
вiддiлу.

2.4. Переведення на бiльш легку роботу (ст. 170 КЗпП України)

Лящ Наталiю Вiкторiвну перевести з 12.02.05
на бiльш легку роботу комiрником дiльницi № 1
з окладом ___ грн, зберiгши за нею попереднiй
середнiй заробiток протягом двох тижнiв.

Пiдстава: 1. Заява гр. Лящ Н. В. вiд 11.02.05.
2. Медичний висновок вiд 08.02.05 № 206

З наказом ознайомлена.

Переведена комiр&
ником дiльницi
№ 1.
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2.5. Тимчасове переведення на iншу роботу для замiщення працiвника

Шаповалову Наталiю Семенiвну iнженера I ка&
тегорiї проектного вiддiлу перевести з 12.02.08
на посаду начальника цього ж вiддiлу на час
хвороби Мiщенка Петра Федоровича з випла&
тою рiзницi у посадовому окладi.

Пiдстава: згода Шаповалової Н. С.

З наказом ознайомлена.

Тимчасове переве&
дення у трудову
книжку не запису&
ється.

2.6. Переведення на легшу роботу вагiтних жiнок i жiнок, якi мають
дiтей вiком до 3 рокiв (ст. 178 КЗпП України)

Малинiну Нiну Василiвну, штукатура цеху
№ 2, тимчасово перевести з 12.02.08 на роботу
в цех № 1 комiрником до досягнення дитиною
трирiчного вiку iз збереженням середнього за&
робiтку за попереднiм мiсцем роботи.

Пiдстава: заява гр. Малинiної Н. В. вiд 11.02.08.

З наказом ознайомлена.

Запис у трудовiй
книжцi не робиться

2.7. Тимчасове переведення у разi виробничої необхiдностi.

Шульженка Василя Федоровича, токаря 4 роз&
ряду, перевести з 12.02.05. на один мiсяць в ме&
ханiчний цех на роботу по лiквiдацiї наслiдкiв
аварiї з оплатою, згiдно iз ст. 33 КЗпП України

Пiдстава: доповiдна записка начальника меха&
нiчного цеху Гриня Г. З.

З наказом ознайомлений.

Запис у трудовiй
книжцi не робить&
ся.

2.8. Тимчасове переведення у разi простою на тому ж пiдприємствi

Боженка Олександра Леонiдовича, штукатура
3 розряду дiльницi № 1, перевести з 12.02.08 на
час простою на дiльницю № 2 малярем з опла&
тою, згiдно з ст. 34 КЗпП України.

Пiдстава: доповiдна записка начальника дiль&
ницi № 1 Маслова Г. З.

З наказом ознайомлений.

Запис у трудовiй
книжцi не робить&
ся.
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3. Звiльнення по наслiдках випробування (ст. 28 КЗпП України)

Загороднього Сергiя Петровича, iнженера I ка&
тегорiї вiддiлу головного механiка, звiльнити з
18.02.07 як такого, що не витримав строку ви&
пробування, ст. 28 КЗпП України.

Пiдстава: доповiдна головного механiка про те,
що протягом строку випробування встановлена
невiдповiднiсть Загороднього С. П. посадi, на
яку його прийнято.

З наказом ознайомлений.

Звiльнений як та&
кий, що не витри&
мав строку випро&
бування, ст. 28
КЗпП України.

Зразки формулювань наказiв (розпоряджень) власника
або уповноваженого ним органу i записiв у трудових книжках

4. Припинення трудового договору

4.1. За угодою сторiн

Лазаренка Миколу Iвановича звiльнити з 15.02.09
з посади кранiвника за угодою сторiн п. 1 ст. 36
КЗпП України

Пiдстава: заява Лазаренка М. I.

З наказом ознайомлений.

Звiльнений з робо&
ти за угодою сторiн
п. 1 ст. 36 КЗпП
України

4.2. У зв’язку з закiнченням строку трудового договору, укладеного на
визначений строк, встановленого за погодженням сторiн (п. 2 ст. 36
КЗпП України)

Осiну Вiру Петрiвну, прибиральницю цеху
№ 1, звiльнити з 15.02.08 у зв’язку iз закiнчен&
ням строку трудового договору, укладеного на
визначений строк, п. 2 ст. 36 КЗпП України

З наказом ознайомлена.

Звiльнена у зв’язку
iз закiнченням
строку трудового
договору, п. 2 ст. 36
КЗпП України

4.3. У зв’язку з призовом або вступом працiвника на вiйськову службу,
направленням на альтернативну службу (п. 3 ст. 36 КЗпП України)

Марчука Сергiя Миколайовича, виконроба дiль&
ницi № 1, звiльнити з 15.02.08 у зв’язку з при&
зовом на дiйсну вiйськову службу iз виплатою
вихiдної допомоги в розмiрi двомiсячного серед&
нього заробiтку (п. 3 ст. 36 КЗпП України)

Звiльнений у зв’яз&
ку з призовом на
дiйсну вiйськову
службу, (п. 3 ст. 36
КЗпП України)
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Пiдстава: 1. Заява гр. Марчука С. М.
2. Повiдомлення з вiйськкомату.

З наказом ознайомлений.

4.4. У зв’язку з переведенням працiвника, за його згодою, на iнше пiд=
приємство, в установу, органiзацiю або перехiд на виборну посаду.

а) Каменданта Сергiя Олексiйовича, началь&
ника вiддiлу маркетингу, звiльнити з 15.02.95
у зв’язку з переведенням в акцiонерне товари&
ство «Магнум» (п. 5 ст. 36 КЗпП України)

Пiдстава: 1. Заява гр. Каменданта С. О.
2. Лист&вiдношення АТ « Магнум»

З наказом ознайомлений.

Звiльнений у зв’яз&
ку з переведенням
в акцiонерне това&
риство «Магнум»
(п. 5 ст. 36 КЗпП
України)

б) Ховрича Iвана Iвановича, начальника дiльни&
цi № 2, звiльнити з 15.02.95 в зв’язку з обранням
головою профспiлкового представника акцiо&
нерного товариства (п. 5 ст. 36 КЗпП України)

Пiдстава: 1. Заява гр. Ховрича I. I. вiд 14.02.95.
2. Рiшення профспiлкової конференцiї вiд
14.02.95.

З наказом ознайомлений.

Звiльнений з поса&
ди у зв’язку з об&
ранням головою
профспiлкового
представника акцi&
онерного товарист&
ва (п. 5 ст. 36 КЗпП
України)

4.5. У зв’язку з вiдмовою працiвника вiд переведення на роботу в iншу
мiсцевiсть разом з пiдприємством, а також вiдмова вiд продовження
роботи у зв’язку iз замiною iстотних умов працi (п. 6 ст. 36 КЗпП
України)

а) Мiщенка Василя Iвановича, слюсаря цеху № 1,
звiльнити з 15.02.95 у зв’язку з вiдмовою вiд
переведення на роботу в iншу мiсцевiсть разом
з пiдприємством (п. 6 ст. 36 КЗпП України)

Виплатити вихiдну допомогу в розмiрi середньо&
го мiсячного заробiтку (ст. 44 КЗпП України)

Пiдстава: 1. Заява гр. Мiщенка В. I. вiд 14.02.95
2. Рiшення об’єднання про переведення пiдпри&
ємства.

З наказом ознайомлений

Звiльнений в зв’яз&
ку з вiдмовою вiд
переведення на ро&
боту в iншу мiсце&
вiсть разом з пiд&
приємством (п. 6
ст. 36 КЗпП Украї&
ни)
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б) Малiкову Iрину Володимирiвну, комiрницю
цеху № 2, звiльнити з 15.02.95 у зв’язку з вiдмо&
вою вiд продовження роботи внаслiдок змiни
iстотних умов працi (п. 6 ст. 36 КЗпП України).
Вiд iншої роботи вiдмовилась.

Виплатити вихiдну допомогу в розмiрi середньо&
го мiсячного заробiтку ( ст. 44 КЗпП України)

Пiдстава: 1. Заява гр. Малiкової I.В. вiд
14.02.95.
2. Рiшення профспiлкового представника, про&
токол вiд 10.02.95 № 15.

З наказом ознайомлена.

Звiльнена у зв’язку
з вiдмовою вiд про&
довження роботи
внаслiдок змiни iс&
тотних умов працi
(п. 6 ст. 36 КЗпП
України)

4.6. Припинення трудового договору у зв’язку з набранням законної
сили вироку суду, яким працiвника засуджено до позбавлення волi, ви=
правних робiт не за мiсцем роботи або до iншого покарання, яке ви=
ключає можливiсть продовження даної роботи.

Лiнкала Михайла Петровича, столяра цеху № 1,
звiльнити з 15.02.95 у зв’язку з набранням за&
конної сили вироку суду, яким вiн засуджений
до позбавлення волi (п. 7 ст. 36 КЗпП України)

Пiдстава: копiя вироку Київського районного
суду вiд 12.02.95.

Звiльнений у зв’яз&
ку з набранням за&
конної сили вироку
суду, яким вiн засуд&
жений до позбавлен&
ня волi (п. 7 ст. 36
КЗпП України)

4.7. Звiльнення з пiдстав, передбачених контрактом

Борисенка Валентина Миколайовича звiльни&
ти з посади начальника житлово&комунального
об’єднання з 15.02.95 з пiдстав, передбачених
контрактом ( п. 8 ст. 36 КЗпП України)

Пiдстава: умова контракту вiд 02.05.93.

З наказом ознайомлений.

Звiльнений у зв’яз&
ку iз закiнченням
строку контракту
(п. 8 ст. 36 КЗпП
України)

5. Звiльнення у зв’язку з направленням працiвника
за постановою суду на примусове лiкування

Отрощенка Iвана Петровича, столяра цеху № 1,
звiльнити з 15.02.95 у зв’язку з направленням
його за постановою суду Київського району вiд

Звiльнений у зв’яз&
ку з направленням
за постановою суду

578 Додатки



Продовження таблиці

1 2

10.02.95 до лiкувально&трудового профiлакто&
рiю (ст. 37 КЗпП України)
Пiдстава: постанова суду Київського району.
З наказом ознайомлений.

до лiкувально&тру&
дового профiлакто&
рiю (ст. 37 КЗпП
України)

6. Розiрвання трудового договору, укладеного на невизначений
строк, з iнiцiативи працiвника (ст. 38 КЗпП України)

а) Лещенка Петра Олександровича, слюсаря
5 розряду цеху № 1, звiльнити з 15.02.05 за вла&
сним бажанням, у зв’язку з виходом на пенсiю
(ст. 38 КЗпП України)
Пiдстава: заява гр. Лещенка П. О. вiд 14.02.05
З наказом ознайомлений:

Звiльнений за вла&
сним бажанням у
зв’язку з виходом
на пенсiю (ст. 38
КЗпП України)

б) Климова Станiслава Петровича, iнженера
вiддiлу маркетингу, звiльнити з 15.02.08 за
власним бажанням (ст. 38 КЗпПУ України)
Пiдстава: заява гр. Климова С. П. вiд 01.02.08.
З наказом ознайомлений.

Звiльнений за вла&
сним бажанням (ст.
38 КЗпП України)

в) Линника Юрiя Iвановича, технолога цеху
№ 2, звiльнити з 15.08.07 за власним бажанням
у зв’язку з зарахуванням на навчання до вищо&
го навчального закладу (ст. 38 КЗпП України)
Пiдстава: 1. Заява гр. Линникова Ю. I.
2. Копiя документа про зарахування до навчаль&
ного закладу.
З наказом ознайомлений.

Звiльнений за влас&
ним бажанням у
зв’язку з зараху&
ванням в iнститут
(ст. 38 КЗпП Украї&
ни)

7. Розiрвання строкового трудового договору
з iнiцiативи працiвника в разi його хвороби або iнвалiдностi

а) Достроково з 15.02.08 припинити строковий
трудовий договiр з Левченко Степаном Вiкто&
ровичем, iнженером виробничого вiддiлу, за
власним бажанням, у зв’язку з одержанням iн&
валiдностi (ст. 39 КЗпП України)
Пiдстава: 1. Заява гр. Левченка С. В. вiд 14.02.08.
2. Висновок ВТЕК про встановлення iнвалiдностi.
З наказом ознайомлений.

Звiльнений за
власним бажанням,
у звязку з одержан&
ням iнвалiдностi
(ст. 39 КЗпП Украї&
ни)
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б) Достроково з 18.02.05 припинити строковий
трудовий договiр з Мусiйком Василем Iванови&
чем, iнженером цеху № 1, за власним бажанням,
у зв’язку з порушенням власником умов трудо&
вого договору (ст. 39 КЗпП України)

Виплатити вихiдну допомогу в розмiрi тримi&
сячного середнього заробiтку

Пiдстава: заява гр. Мусiйка В. I.

З наказом ознайомлений.

Звiльнений за вла&
сним бажанням, у
зв’язку з порушен&
ням власником
умов трудового до&
говору (ст. 39
КЗпП України)

8. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника
або уповноваженого ним органу ( ст. 40 КЗпП України)

8.1. Скорочення чисельностi або штату працiвникiв

Наказ про попередження

1. Попередити Климчука Вiталiя Петровича,
економiста I категорiї про наступне вивiльнен&
ня з роботи з 12.02.05 у зв’язку з скороченням
його посади у вiддiлi планування i прогнозу&
вання (ст. 49 КЗпП України)

2. З метою працевлаштування запропонувати
Климчуку В. П. роботу на посадi комiрника.

3. Iнспектору по кадрах ознайомити Климчу&
ка В.П. з даним наказом пiд розпис.

З наказом ознайомлений 11.12.04.

Наказ про звiльнення

Климчука Вiталiя Петровича, економiста I ка&
тегорiї вiддiлу планування i прогнозування,
звiльнити з роботи з 12.02.05 у зв’язку iз скоро&
ченням штату (п. 1 ст. 40 КЗпП України)

Згiдно iз ст. 49 3 КЗпП України надати Клим&
чуку В. П. вiдповiднi пiльги i компенсацiї.

Пiдстава: 1. Змiни у штатному розкладi
2. Вiдмова вiд iншої роботи
3. Згода профспiлкового представника

З наказом ознайомлений.

Звiльнений у зв’яз&
ку iз скороченням
штату (п. 1 ст. 40
КЗпП України)
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8.2. У зв’язку з виявленою невiдповiднiстю працiвника займанiй посадi
або виконуванiй роботi внаслiдок недостатньої квалiфiкацiї або ста=
ну здоров’я, якi перешкоджають продовженню даної роботи

Iванова Iвана Iвановича, iнженера I категорiї
цеху № 1, звiльнити з 12.02.05 за згодою проф&
спiлкового представника (протокол № 1 вiд
10.02.05), у зв’язку з виявленою невiдповiднiс&
тю виконуванiй роботi внаслiдок недостатньої
квалiфiкацiї, яка перешкоджає виконанню да&
ної роботи (п. 2 ст. 40 КЗпП України), з випла&
тою вихiдної допомоги в розмiрi середнього мi&
сячного заробiтку (ст. 44 КЗпП України)

Звiльнений у зв’яз&
ку з невiдповiднiс&
тю виконуванiй ро&
ботi внаслiдок не&
достатньої квалiфi&
кацiї (п. 2 ст. 40
КЗпП України)

8.3. У зв’язку з систематичним невиконанням працiвником без поваж=
них причин обов’язкiв, покладених на нього трудовим договором (кон=
трактом) або правилами внутрiшнього трудового розпорядку, якщо
до працiвника ранiше вживались заходи дисциплiнарного чи громад=
ського стягнення.

Мельника Iвана Петровича, завiдуючого скла&
дом, звiльнити з 15.02.07 за згодою профспiлко&
вого представника (протокол № 5 вiд 13.02.07 ),
за систематичне невиконання без поважних
причин трудових обов’язкiв, ( п. 3 ст. 40 КЗпП
України)
З наказом ознайомлений.

Звiльнений за сис&
тематичне невико&
нання без поваж&
них причин трудо&
вих обовязкiв (п. 3
ст. 40 КЗпП Украї&
ни)

8.4. За прогул (в тому числi вiдсутнiсть на роботi бiльше трьох годин
протягом робочого дня) без поважних причин

Васюту Петра Максимовича, iнженера вiддiлу
маркетингу, звiльнити з 15.02.06 за прогул без
поважних причин 10.02.06 ( п. 4 ст. 40 КЗпП
України)
Згода профспiлкового представника (протокол
вiд 14.02.06 № 10)
Вiд дачi пояснення Васюта П. М. вiдмовився.
Пiдстава: 1. Доповiдна начальника вiддiлу мар&
кетингу.
2. Акт
З наказом ознайомлений.

Звiльнений за про&
гул без поважних
причин, п. 4 ст. 40
КЗпП України.
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8.5. У зв’язку з нез’явленням на роботi протягом бiльш як чотири мi=
сяцi пiдряд внаслiдок тимчасової непрацездатностi.

Маслова Олега Макаровича, експедитора
транспортного цеху, звiльнити з 21.02.08 за зго&
дою профспiлкового представника (протокол
вiд 10.02.08 № 3) у зв’язку з нез’явленням на
роботi протягом бiльш як чотирьох мiсяцiв пiд&
ряд внаслiдок тимчасової непрацездатностi
(п. 5 ст. 40 КЗпП України)

З наказом ознайомлений.

Звiльнений у зв’яз&
ку з нез’явленням
на роботi протягом
бiльш як чотирьох
мiсяцiв пiдряд вна&
слiдок тимчасової
непрацездатностi
(п. 5 ст. 40 КЗпП
України)

8.6. У зв’язку з поновленням на роботi працiвника, який ранiше вико=
нував цю роботу

Гончаренка Василя Iвановича, економiста вiд&
дiлу планування, звiльнити з 21.02.08 у зв’язку
з поновленням на роботi Власенка Сергiя Фе&
доровича, який ранiше виконував цю роботу
(п. 6 ст. 40 КЗпП України).

Вiд запропонованої роботи вiдмовився

Виплатити вихiдну допомогу у розмiрi серед&
нього мiсячного заробiтку

Пiдстава: рiшення Київського районного суду
вiд 05.02.08. про поновлення на роботi Власен&
ка С. Ф.

З наказом ознайомлений.

Звiльнений у зв’яз&
ку з поновленням
на роботi працiвни&
ка, який ранiше зай&
мав цю посаду
(п. 6 ст. 40 КЗпП
України)

8.7. За появу на роботi в нетверезому станi, у станi наркотичного
або токсичного сп’янiння

Близнюка Данила Семеновича, комiрника
складу № 2, звiльнити з 18.02.07 за згодою
профспiлкового представника (протокол вiд
16.02.07 № 7) за появу на роботi в нетверезому
станi (п. 7 ст. 40 КЗпП України)

Пiдстава: 1. Довiдка медпункту.
2. Довiдка завскладом.
3. Акт

З наказом ознайомлений.

Звiльнений за по&
яву на роботi в не&
тверезому станi
(п. 7 ст. 40 КЗпП
України)

582 Додатки



Продовження таблиці

1 2

8.8. За вчинення за мiсцем роботи розкрадання (в тому числi дрiбного)
майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили чи
постановою органу, до компетенцiї якого виходить накладання адмiнi=
стративного стягнення або застосування заходiв громадського впливу

Разiна Всеволода Iвановича, вантажника меха&
нiчного цеху, звiльнити з 21.02.05 за вчинення
за мiсцем роботи розкрадання майна власника
(п. 8 ст. 40 КЗпП України)
Пiдстава: вирок районного суду.
З наказом ознайомлений:

Звiльнений за вчи&
нення за мiсцем ро&
боти розкрадання
майна власника
(п. 8 ст. 40 КЗпП
України)

9. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника
або уповноваженого ним органу з окремими категорiями

працiвникiв за певних умов (ст. 41 КЗпП України)

9.1. У зв’язку з одноразовим грубим порушенням трудових обов’язкiв
керiвником пiдприємства, установи, органiзацiї (фiлiалу, представ=
ництва, вiддiлення та iншого вiдокремленого пiдроздiлу), його заступ=
никами, головним бухгалтером пiдприємства, установи, органiзацiї,
його заступниками, а також службовими особами митних органiв,
державних податкових iнспекцiй, яким присвоєнi персональнi звання,
службовими особами державної контрольно=ревiзiйної служби та ор=
ганiв державного контролю за цiнами.

Ващенка Петра Сидоровича, начальника
управлiння № 2, звiльнити з 21.03.07 у зв’язку з
одноразовим грубим порушенням трудових
обов’язкiв (п. 1 ст. 41 КЗпП України)
Пiдстава: 1. Доповiдна головного iнженера
об’єднання.
2. Наказ вiд 05.01.07 про незаконне звiльнення
працiвника.
3. Пояснення.
З наказом ознайомлений.

Звiльнений за од&
норазове грубе по&
рушення трудових
обов’язкiв
(п. 1 ст. 41 КЗпП
України)

9.2. У зв’язку з винними дiями працiвника, який безпосередньо обслуго=
вує грошовi або товарнi цiнностi, якщо цi дiї дають пiдстави для втра=
ти довiр’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу

Бахтiрева Леонiда Iвановича, комiрника складу
№ 1, звiльнити з 21.02.05 за згодою профспiлко&
вого представника (протокол № 10 вiд 17.02.05)

Звiльнений з робо&
ти у зв’язку з втра&
тою довiр’я (п. 2
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у зв’язку з втратою довiр’я (п. 2 ст. 41 КЗпП
України)

Пiдстава: 1. Акт ревiзiї вiд 10.02.05.
2. Доповiдна завiдуючого складом.

З наказом ознайомлений.

ст. 41 КЗпП Украї&
ни)

9.3. У зв’язку з вчиненням працiвником, який виконує виховнi функцiї,
аморального проступку, не сумiсного з продовженням даної роботи

Отрощенко Вiру Павлiвну, виховательку про&
фесiйно&технiчного училища № 1 звiльнити з
21.02.09 за згодою профспiлкового представни&
ка (протокол № 5 вiд 16.02.09) за вчинення
аморального проступку, не сумiсного з продов&
женням даної роботи (п. 3 ст. 41 КЗпП України)

Пiдстава: 1. Акт комiсiї ПТУ № 1 вiд 08.02.09.
2. Наказ № 20 вiд 10.08.94 про оголошення до&
гани гр. Отрощенко В. П. за неодноразову обра&
зу учнiв, приниження їх людської гiдностi.

З наказом ознайомлена.

Звiльнена у зв’язку
iз вчиненням амо&
рального проступ&
ку, не сумiсного з
продовженням да&
ної роботи (п. 3 ст.
41 КЗпП України)

10. Iншi пiдстави звiльнення

10.1. Розiрвання трудового договору на вимогу профспiлкового чи iншо=
го уповноваженого на представництво трудовим колективом органу

З Цибулею Василем Максимовичем, директо&
ром ливарного заводу, розiрвати контракт з
21.02.08 i звiльнити його з займаної посади на
вимогу профспiлкового представника за неви&
конання зобов’язань за колективним договором
(ст. 45 КЗпП України)

Пiдстава: 1. Акт комiсiї про результати вико&
нання колективного договору.
2. Рiшення первинного органу профспiлкової
органiзацiї.

З наказом ознайомлений1.

Звiльнений у зв’яз&
ку з розiрванням
контракту на вимо&
гу профспiлкового
комiтету за невико&
нання зобов’язань
за колективним до&
говором (ст. 45
КЗпП України)
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Додаток № 15

Зразок наказу
про вiдрядження

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Прогрес»

Наказ № 74
вiд 13 жовтня 2008 року

м. Київ

1. Вiдрядити Петришина Iвана Васильовича — начальника служ&
би збуту до м. Хмельницького в ТОВ «Статус» термiном на 3 днi,
з 27 по 29 серпня 2008 р., для проведення комерцiйних переговорiв
i пiдписання договору на поставку товарiв.

2. Бухгалтерiї (Сашинiй О. А.) видати грошовi кошти (аванс) у
розмiрах, встановлених нормативно&правовими актами про служ&
бовi вiдрядження.

3. Петришину I. В., пiсля повернення з вiдрядження, вiдзвiту&
вати про витраченi на вiдрядження кошти вiдповiдно до чинного
законодавства.

Директор ______________________ С. С. Душечка

Додаток № 16

Трудова книжка

Прiзвище
Iм’я
По батьковi
Дата народження

(число, мiсяць, рiк)
Дата заповнення «____» 200____ року.
Пiдпис власника книжки _________________________

М.П.

Пiдпис особи,
вiдповiдальної за видачу
трудових книжок
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Додаток № 17

Вiдомостi про роботу

Серiя i номер

№
за

пи
су

Дата Вiдомостi про прийняття на
роботу, переведення на iншу

роботу i звiльнення ( iз зазнаE
ченням причин i посиланням

на статтю, пункт закону)

На пiдставi
чого внесено
запис (докуE

мент, його
дата i номер)чи

сл
о

м
iс

яц
ь

рi
к

1. 03 05 2008 Прийнятий слюсарем 3 розря&
ду механiчного цеху

Наказ № 85
вiд 03.05.2008

2. 07 10 2009 Звiльнений у зв’язку з призо&
вом на вiйськову службу

Наказ № 121
вiд 07.10.2009

Додаток № 18

Вiдомостi про нагородження

№
за

пи
су

Дата Вiдомостi
про нагородження

орденами i медалями,
присвоєння почесних звань

На пiдставi чого
внесено запис

(документ, його
дата i номер)чи

сл
о

м
iс

яц
ь

рi
к

1. 09 08 1989 Акцiонерне товариство
«МАГНУМ»

Нагороджений почесною
грамотою за успiхи у працi

Наказ № 107 вiд
08.08.1989

Додаток № 19

Акцiонерне товариство «Магнум» Типова мiжвiдомча форма Т 2
пiдприємство, органiзацiя Затверджена наказом Мiнстату

України вiд 11.08.93 № 180

Код за ЗКУД

Номер
документа

Стать
ч/ж

Табельний
номер

Алфавiт
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Особова картка
№ 127

I. Загальнi вiдомостi

1. Прiзвище Омельченко Диплом (свiдоцтво)
iм’я Петро по батьковi Федорович Б&№ 0955183
2. Рiк народження 1941 вiд «20» червня 1964 р.
мiсяць 07 число 20 7. Загальний стаж роботи з
3. Мiсце народження 01.01.61
м. Прилуки Чернiгiвської областi 8. Безперервний стаж
4. Освiта роботи з 01.01.61
а) ____________ вища 9. Останнє мiсце роботи, посада
(вища, н/вища, сер. спец., Київський завод «Алмаз», економiст
сер., н/сер., поч.) 10. Дата та причина звiльнення
б) Київський iнститут 14.02.95. п. 5 ст. 36 КЗпП
народного господарства, 1964 р. України (в зв’язку з переводом)
(назва i дата закiнчення вищого 11. Родинний стан одружений
або прирiвняного до нього дружина — Омельченко Нiна
навчального закладу) Федорiвна, 1943 р.н.
в) ________________ (перелiчити членiв сiм’ї
(назва i дата закiнчення професiйно& iз зазначенням дати
технiчного (професiйного) училища) народження)
г) Вид навчання (денний, син Максим — 1970 р.н.
вечiрнiй, заочний) дочка Валентина — 1977 р.н.
(потрiбне пiдкреслити) 12. Паспорт серiя 1=АВ
5. Спецiальнiсть за дипломом № 475725
(свiдоцтвом) бухгалтерський Ким виданий ВВС Залiзничного
облiк у будiвництвi району м Києва
6. Квалiфiкацiя за дипломом Дата видачi 08.02.75
(свiдоцтвом) економiст 13. Домашня адреса м. Київ,
(якi закiнчили вищий навчальний вул. Семашко, 25/14
заклад) Телефон 297=85=36

Дата заповнення картки Особистий пiдпис
«15 лютого» 1993 р. ___________________

II. Вiдомiсть про вiйськовий облiк

Група облiку знятий з облiку Придатнiсть до вiйськової
Категорiя облiку за вiком служби
Склад Назва райвiйськкомату за мiсцем
Вiйськове звання проживання
Вiйськово&облiкова Перебуває на спецiальному
спецiальнiсть № ___________ облiку № __________________
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Додаток № 20

Особлива картка

III. Призначення i переведення

IV. Вiдпустки

Дата
Назва

структурного
пiдроздiлу

Назва
професiї
посада

Розряд
(оклад)

Пiдстава

Пiдпис
власника
трудової
книжки

1 2 3 4 5 6

15.02.93 Акцiонерне
товариство
«Магнум»
вiддiл пла&

нування

Еконо&
мiст

1 кат. Наказ
№ 15 вiд
15.02.93

20.08.94 вiддiл
планування

начальник
вiддiлу

Наказ
№ 96 вiд
20.08.94

Продовження таблиці

Вид
вiдпустки

За який
перiод

Дата
Пiдставапочатку

вiдпустки
закiнчення
вiдпустки

щорiчна 15.02.93—
14.02.94

10.01.94 12.02.94 Наказ № 17
вiд 18.01.94

Додатковi вiдомостi

Дата i причина звiльнення

(пiдпис власника трудової книжки)

Трудову книжку отримав «___» _____________ 200 __ р.

(пiдпис власника трудової книжки)

588 Додатки



Додаток № 21

Типовi правила
внутрiшнього розпорядку

для працiвникiв державних
навчально>виховних закладiв України1

I. Загальнi положення
1. Вiдповiдно до Конституцiї України громадяни України ма&

ють право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з
оплатою працi вiдповiдно до її кiлькостi та якостi i не нижче вста&
новленого державою мiнiмального розмiру, включаючи право на
вибiр професiї, роду занять i роботи вiдповiдно до покликання, здiб&
ностей, професiйної пiдготовки, освiти та з урахуванням суспiльних
потреб.

У навчальному закладi трудова дисциплiна ґрунтується на свi&
домому виконаннi працiвниками своїх трудових обов’язкiв i є не&
обхiдною умовою органiзацiї ефективної працi i навчального про&
цесу.

Трудова дисциплiна забезпечується методами переконання та
заохочення до сумлiнної працi. До порушникiв дисциплiни засто&
совуються заходи дисциплiнарного та громадського впливу.

2. Цi правила поширюються на державнi навчально&виховнi за&
клади України всiх рiвнiв: дошкiльнi виховнi заклади; середнi зага&
льноосвiтнi навчально&виховнi заклади; професiйнi навчально&ви&
ховнi заклади; навчальнi заклади пiдвищення квалiфiкацiї та пере&
пiдготовки кадрiв; позашкiльнi навчально&виховнi заклади.

3. Метою цих Правил є визначення обов’язкiв педагогiчних
та iнших працiвникiв закладiв освiти, передбачених нормами, якi
встановлюють внутрiшнiй розпорядок у навчальних закладах. За&
значенi норми закрiпленi в Типових правилах внутрiшнього розпо&
рядку, у вiдповiдностi з якими трудовi колективи закладiв освiти
затверджують за поданням власника або уповноваженого ним ор&
гану i профспiлкового комiтету свої правила внутрiшнього розпо&
рядку.

4. Усi питання, пов’язанi iз застосуванням правил внутрiшньо&
го розпорядку, розв’язує керiвник закладу освiти в межах наданих
йому повноважень, а у випадках, передбачених дiючим законодав&
ством i правилами внутрiшнього розпорядку, спiльно або за пого&
дженням з профспiлковим комiтетом.
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II. Порядок прийняття i звiльнення працiвникiв
5. Громадяни України вiльно обирають види дiяльностi, не за&

бороненi законодавством, а також професiю, мiсце роботи вiдповiд&
но до своїх здiбностей.

Працiвники закладiв та установ освiти приймаються на роботу
за трудовими договорами, контрактами або на конкурснiй основi
вiдповiдно до чинного законодавства.

6. При прийняттi на роботу власник або уповноважений ним
орган (керiвник) зобов’язаний зажадати вiд особи, що працевлаш&
товується: подання трудової книжки, оформленої у встановлено&
му порядку, пред’явлення паспорта, диплома або iншого документа
про освiту чи професiйну пiдготовку. Вiйськовослужбовцi, звiль&
ненi iз Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикор&
донних вiйськ України, Цивiльної оборони України, Управлiння
охорони вищих посадових осiб України, iнших вiйськових форму&
вань, створених вiдповiдно до законодавства України, та вiйсько&
вослужбовцi, звiльненi iз Збройних Сил колишнього Союзу РСР
i Збройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють вiйськовий
квиток;

Особи, якi влаштовуються на роботу, що вимагає спецiальних
знань, зобов’язанi подати вiдповiднi документи про освiту чи про&
фесiйну пiдготовку (диплом, атестат, посвiдчення), копiї яких завi&
ряються керiвником закладу освiти i залишаються в особовiй спра&
вi працiвника.

Особи, якi приймаються на роботу в дитячi заклади освiти, зобо&
в’язанi подати медичний висновок про вiдсутнiсть протипоказань
для роботи в дитячiй установi.

При укладаннi трудового договору забороняється вимагати вiд
осiб, якi поступають на роботу, вiдомостi про їх партiйну та нацiо&
нальну приналежнiсть, походження та документи, подання яких не
передбачено законодавством.

7. Посади педагогiчних працiвникiв замiщуються вiдповiдно до
вимог Закону України про освiту, Положення про порядок найман&
ня та звiльнення педагогiчних працiвникiв закладiв освiти, що є
у загальнодержавнiй власностi, затвердженого наказом Мiносвiти
України вiд 5 серпня 1993 року № 293.

8. Працiвники закладу та установ освiти можуть працювати за
сумiсництвом вiдповiдно до чинного законодавства.

9. Прийняття на роботу оформляється наказом (розпоряджен&
ням) власника або уповноваженого ним органу (в тому числi при&
значених органами державного управлiння освiтою), який оголошу&
ється працiвнику пiд розписку.
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10. На осiб, якi працювали понад п’ять днiв, ведуться трудовi
книжки.

На тих, хто працює за сумiсництвом, трудовi книжки ведуться
за основним мiсцем роботи. На осiб, якi працюють на умовах пого&
динної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота
є основною.

Запис у трудову книжку вiдомостей про роботу за сумiсницт&
вом проводиться за бажанням працiвника власником або уповно&
важеним ним органом за мiсцем основної роботи.

Ведення трудових книжок необхiдно здiйснювати згiдно з Iн&
струкцiєю про порядок ведення трудових книжок на пiдприєм&
ствах, в установах i органiзацiях, затвердженої спiльним наказом
Мiнпрацi, Мiн’юсту i Мiнiстерства соцiального захисту населення
України вiд 29 липня 1993 року № 58.

Трудовi книжки працiвникiв зберiгаються як документи суво&
рої звiтностi в закладах i установах освiти.

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю ведення облiку, зберiгання i ви&
дачу трудових книжок покладається на керiвника закладу освiти.

11. Приймаючи працiвника або переводячи його в установлено&
му порядку на iншу роботу, власник або уповноважений ним орган
(керiвник) зобов’язаний1:

а) роз’яснити працiвниковi його права i обов’язки та iстотнi умо&
ви працi, наявнiсть на робочому мiстi, де вiн буде працювати, не&
безпечних i шкiдливих виробничих факторiв, якi ще не усунуто, та
можливi наслiдки їх впливу на здоров’я, його права на пiльги i ком&
пенсацiї за роботу в таких умовах вiдповiдно до чинного законодав&
ства i колективного договору;

б) ознайомити працiвника з правилами внутрiшнього розпоряд&
ку та колективним договором;

в) визначити працiвниковi робоче мiсце, забезпечити його не&
обхiдними для роботи засобами;

г) проiнструктурувати працiвника з технiки безпеки, виробни&
чої санiтарiї, гiгiєни працi та протипожежної охорони.

12. Припинення трудового договору може мати мiсце лише на
пiдставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, перед&
баченими в контрактi.

13. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або
уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбаче&
них чинним законодавством та умовами контракту.
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Звiльнення педагогiчних працiвникiв у зв’язку iз скороченням
обсягу роботи може мати мiсце тiльки в кiнцi навчального року.

Звiльнення педагогiчних працiвникiв за результатами атеста&
цiї, а також у випадках лiквiдацiї закладу освiти, скорочення кiль&
костi або штату працiвникiв здiйснюється у вiдповiдностi з чинним
законодавством.

14. Припинення трудового договору оформляється наказом ке&
рiвника закладу освiти.

15. Власник або уповноважений ним орган (керiвник) зобо&
в’язаний в день звiльнення видати працiвниковi належно оформ&
лену трудову книжку i провести з ним розрахунок у вiдповiднос&
тi з чинним законодавством. Записи про причини звiльнення у
трудовiй книжцi повиннi проводитись у вiдповiдностi з форму&
люванням чинного законодавства iз посиланням на вiдповiдний
пункт, статтю закону. Днем звiльнення вважається останнiй день
роботи.

III. Основнi правила та обов’язки працiвникiв
16. Педагогiчнi працiвники мають право на:
— захист професiйної честi, гiдностi;
— вiльний вибiр форм, методiв, засобiв навчання, виявлення

педагогiчної iнiцiативи;
— iндивiдуальну педагогiчну дiяльнiсть;
— участь у громадському самоврядуваннi;
— користування подовженою оплачуваною вiдпусткою;
— пiльгове забезпечення житлом у порядку, встановленому за&

конодавством;
— одержання натуральної оплати у сiльськiй мiсцевостi на рiв&

нi працiвникiв сiльського господарства;
— пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовку, вiльний вибiр змi&

сту, програм, форм навчання, органiзацiй та установ, якi здiйсню&
ють пiдвищення квалiфiкацiї i перепiдготовку.

17. Працiвники закладу освiти зобов’язанi:
а) працювати сумлiнно, виконувати навчальний режим, вимо&

ги статуту закладу освiти i правила внутрiшнього розпорядку, до&
тримуватись дисциплiни працi;

б) виконувати вимоги з охорони працi, технiки безпеки, вироб&
ничої санiтарiї, протипожежної безпеки, передбаченi вiдповiдними
правилами та iнструкцiями;

в) берегти обладнання, iнвентар, матерiали, навчальнi посiбни&
ки тощо, виховувати у дiтей дошкiльного вiку, учнiв та студентiв
бережливе ставлення до майна навчально&виховного закладу.
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Працiвники дошкiльних i середнiх загальноосвiтнiх навчально&
виховних закладiв в установленi строки повиннi проходити медич&
ний огляд у вiдповiдностi з чинним законодавством.

18. Педагогiчнi та науковi працiвники навчально&виховних за&
кладiв повиннi:

а) забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями,
студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клiнiчними орди&
наторами, аспiрантами, докторантами навчальних програм на рiвнi
обов’язкових державних вимог, сприяти розвитковi здiбностей дi&
тей, учнiв, студентiв;

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати по&
вагу до принципiв загальнолюдської моралi: правди, справедливо&
стi, вiдданостi, патрiотизму, гуманiзму, доброти, стриманостi, пра&
целюбства, iнших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батькiв, жiнки, культурно&нацiональ&
них, духовних, iсторичних цiнностей України, країни походження,
державного i соцiального устрою, цивiлiзацiї, вiдмiнних вiд власних,
дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г) готувати до свiдомого життя в дусi взаєморозумiння, миру,
злагоди мiж усiма народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйни&
ми групами;

д) додержувати педагогiчної етики, моралi, поважати гiднiсть
дитини, учня, студента;

е) захищати дiтей, молодь вiд будь&яких форм фiзичного або
психiчного насильства, iншим шкiдливим звичкам;

ж) постiйно пiдвищувати професiйний рiвень, педагогiчну май&
стернiсть i загальну культуру.

19. Коло обов’язкiв (робiт), що їх виконує кожний працiвник за
своєю спецiальнiстю, квалiфiкацiєю чи посадою, визначається по&
садовими iнструкцiями i положенням, затвердженими в установле&
ному порядку квалiфiкацiйними довiдниками посад службовцiв i
тарифно&квалiфiкацiйними довiдниками робiт i професiй робiтни&
кiв, положеннями i правилами внутрiшнього розпорядку вiдповiд&
ного закладу освiти та умовами контракту, де цi обов’язки конкре&
тизуються.

IV. Основнi обов’язки власника
або уповноваженого ним органу

20. Власник або уповноважений ним орган (керiвник) закладу
освiти зобов’язаний:

а) забезпечити необхiднi органiзацiйнi та економiчнi умови для
проведення навчально&виховного процесу на рiвнi державних стан&
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дартiв якостi освiти, для ефективної роботи педагогiчних та iнших
працiвникiв закладу освiти вiдповiдно до їхньої спецiальностi чи ква&
лiфiкацiї;

б) визначити педагогiчним працiвникам робочi мiсця, своєчасно
доводити до вiдома розклад занять, забезпечувати їх необхiдними
засобами роботи;

в) удосконалювати навчально&виховний процес, впроваджувати
в практику кращий досвiд роботи, пропозицiї педагогiчних та iнших
працiвникiв, спрямованi на полiпшення роботи закладу освiти;

г) органiзовувати пiдготовку необхiдної кiлькостi науково&пе&
дагогiчних, iнженерно&педагогiчних та педагогiчних кадрiв, їх атес&
тацiю, правове i професiйне навчання як у своєму навчальному за&
кладi, так i вiдповiдно до угод в iнших навчальних закладах;

д) укладати i розривати угоди, контракти з керiвниками пiд&
роздiлiв, педагогiчними та науковими працiвниками вiдповiдно до
чинного законодавства, Закону України «Про освiту» та Положення
про порядок наймання i звiльнення педагогiчних працiвникiв закла&
ду освiти, що є у загальнодержавнiй власностi, затвердженого на&
казом Мiнiстерства освiти України вiд 5 серпня 1993 року № 293;

е) доводити до вiдома педагогiчних працiвникiв у кiнцi навчаль&
ного року (до надання вiдпустки) педагогiчне навантаження в на&
ступному навчальному роцi;

є) видавати заробiтну плату педагогiчним та iншим працiвни&
кам у встановленi строки. Надавати вiдпустки всiм працiвникам за&
кладу освiти вiдповiдно до графiка вiдпусток;

ж) забезпечити умови технiки безпеки, виробничої санiтарiї, на&
лежне технiчне обладнання всiх робочих мiсць, створювати здоровi
та безпечнi умови працi, необхiднi для виконання працiвниками
трудових обов’язкiв;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно використо&
вувати засоби щодо вдосконалення управлiння, змiцнення договiр&
ної та трудової дисциплiни;

и) додержуватись умов колективного договору, чуйно стави&
тись до повсякденних потреб працiвникiв закладу освiти, студен&
тiв, аспiрантiв, учнiв i слухачiв, забезпечувати надання їм установ&
лених пiльг i привiлеїв;

i) органiзувати харчування дiтей дошкiльного вiку, учнiв, сту&
дентiв, аспiрантiв i працiвникiв закладу освiти;

ї) своєчасно подавати центральним органам державної вико&
навчої влади встановлену статистичну i бухгалтерську звiтнiсть, а
також iншi необхiднi вiдомостi про роботу i стан навчально&вихов&
ного закладу;
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к) забезпечувати належне утримання примiщення, опалення,
освiтлення, вентиляцiї, обладнання, створювати належнi умови для
зберiгання верхнього одягу працiвникiв закладу освiти, вихованцiв,
учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв, стажистiв, клiнiчних ордина&
торiв, аспiрантiв, докторантiв.

V. Робочий час i його використання
21. Для працiвникiв установлюється п’ятиденний робочий тиж&

день з двома вихiдними днями. При п’ятиденному робочому тижнi
тривалiсть щоденної роботи (змiни) визначається правилами внут&
рiшнього розпорядку або графiками змiнностi, якi затверджує ке&
рiвник закладу освiти за погодженням з профспiлковим комiтетом
закладу з додержання тривалостi робочого тижня.

У тих закладах освiти, де за умовами роботи запровадження
п’ятиденного робочого тижня є недоцiльним, встановлюється шес&
тиденний робочий тиждень з одним вихiдним днем.

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюєть&
ся власником або уповноваженим ним органом спiльно з профспiл&
ковим комiтетом з урахуванням специфiки роботи, думки трудово&
го колективу i за погодженням з мiсцевими органами виконавчої
влади.

У межах робочого дня педагогiчнi працiвники закладу освiти
повиннi нести всi види навчально&методичної та науково&дослiд&
ницької роботи вiдповiдно до посади, навчального плану i плану
науково&дослiдної роботи.

Час початку i закiнчення роботи i обiдньої перерви встановлю&
ється для працiвникiв Правилами внутрiшнього розпорядку конк&
ретного закладу освiти. Для окремих працiвникiв умовами контра&
кту може бути передбачений iнший режим роботи.

За погодженням з профспiлковим комiтетом деяким структур&
ним пiдроздiлам i окремим групам працiвникiв може встановлюва&
тись час початку i закiнчення роботи .

22. При вiдсутностi педагога або iншого працiвника закладу
освiти керiвник зобов’язаний термiново вжити заходiв щодо його
замiни iншим педагогом чи працiвником.

23. Надурочна робота та робота у вихiднi та святковi днi не до&
пускається.

Залучення окремих працiвникiв до роботи в установленi для них
вихiднi днi допускається у виняткових випадках, передбачених за&
конодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) власника
або уповноваженого ним органу (керiвника) закладу освiти дозво&
лу профспiлкового комiтету. Робота у вихiдний день може компен&
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суватися за погодженням сторiн наданням iншого дня вiдпочинку
або у грошовiй формi у подвiйному розмiрi.

Працiвникам безперервно дiючих закладiв освiти i де за умова&
ми роботи не може бути додержана встановлена для даної категорiї
працiвникiв щоденна або тижнева тривалiсть робочого часу, допус&
кається за погодженням з профспiлковим комiтетом закладу за&
провадження пiдсумкового облiку робочого часу з тим, щоб трива&
лiсть робочого часу за облiковий перiод не перевищувала нормаль&
ного числа робочих годин.

Працiвники цiєї категорiї залучаються до роботи в загально&
встановленi вихiднi та святковi днi. Цей час включається в мiсячну
норму робочого часу. Вихiднi днi передбачаються для них графiком
роботи. Робота в святковi днi оплачується в цьому випадку в роз&
мiрi одинарної годинної або денної ставки понад мiсячний оклад
(ставку). На бажання працiвника, який працює в святковий день,
йому може бути наданий iнший день вiдпочинку.

24. Керiвник закладу освiти залучає педагогiчних працiвникiв
до чергування в закладi. Графiк чергування i його тривалiсть затвер&
джує керiвник закладу за погодженням з педагогiчним колективом
i профспiлковим комiтетом.

Забороняється залучати до чергування у вихiднi i святковi днi
вагiтних жiнок i матерiв, якi мають дiтей вiком до 3&х рокiв. Жiнки,
якi мають дiтей&iнвалiдiв або дiтей вiком вiд трьох до чотирнадця&
ти рокiв, не можуть залучатись до чергування у вихiднi i святковi
днi без їх згоди.

25. Пiд час канiкул, що не збiгаються з черговою вiдпусткою,
керiвник закладу освiти залучає педагогiчних працiвникiв до педа&
гогiчної та органiзацiйної роботи в межах часу, що не перевищує їх
навчального навантаження до початку канiкул.

26. Робота органiв самоврядування закладу освiти регламенту&
ється Положеннями про вiдповiднi заклади освiти, затвердженими
Кабiнетом Мiнiстрiв України, та Статутом.

27. Графiк надання щорiчних вiдпусток погоджується з проф&
спiлковим комiтетом i складається на кожний календарний рiк.

Надання вiдпустки керiвнику закладу освiти оформляється на&
казом вiдповiдного органу державного управлiння освiтою, а iншим
працiвникам — наказом навчально&виховного закладу. Подiл вiд&
пустки на частини допускається на прохання працiвника за умови,
щоб основна її частина була не менше шести днiв для для дорослих
i дванадцяти днiв для осiб, молодше вiсiмнадцяти рокiв. Перенесен&
ня вiдпустки на iнший строк допускається в порядку, встановлено&
му чинним законодавством.

596 Додатки



Забороняється ненадання щорiчної вiдпустки протягом двох ро&
кiв пiдряд, а також ненадання вiдпустки працiвникам, молодше вi&
сiмнадцяти рокiв, а також працiвникам, якi мають право на додат&
кову вiдпустку у зв’язку з шкiдливими умовами працi.

28. Педагогiчним працiвникам забороняється:
а) змiнювати на свiй розсуд розклад занять i графiки роботи;
б) продовжувати або скорочувати тривалiсть занять i перерв

мiж ними;
в) передоручати виконання трудових обов’язкiв.
29. Забороняється в робочий час:
а) вiдволiкати педагогiчних працiвникiв вiд їх безпосереднiх

обов’язкiв для участi в рiзних господарських роботах, заходах, не
пов’язаних з навчальним процесом;

б) вiдволiкання працiвникiв закладу освiти вiд виконання про&
фесiйних обов’язкiв, а також учнiв, студентiв, курсантiв, слухачiв,
стажистiв, клiнiчних ординаторiв, аспiрантiв, докторантiв за раху&
нок навчального часу на роботу i здiйснення заходiв, не пов’язаних
з процесом навчання, забороняється, за винятком випадкiв, перед&
бачених чинним законодавством.

VI. Заохочення за успiхи в роботi
30. За зразкове виконання своїх обов’язкiв, тривалу i бездоган&

ну роботу, новаторство в працi i за iншi досягнення в роботi мо&
жуть застосовуватись заохочення, передбаченi Правилами внутрiш&
нього розпорядку закладу освiти.

31. За досягнення високих результатiв у навчаннi й вихованнi
педагогiчнi працiвники представляються до нагородження держав&
ними нагородами, присвоєння почесних звань, вiдзначення держав&
ними премiями, знаками, грамотами, iншими видами морального i
матерiального заохочення.

32. Працiвникам, якi успiшно i сумлiнно виконують свої трудо&
вi обов’язки, надаються в першу чергу переваги i соцiальнi пiльги
в межах своїх повноважень i за рахунок власних коштiв закладiв
освiти. Таким працiвникам надається також перевага при просу&
ваннi по роботi.

Заохочення оголошується в наказi (розпорядженнi), доводять&
ся до вiдома всього колективу закладу освiти i заносяться до тру&
дової книжки працiвника.

VII. Стягнення за порушення трудової дисциплiни
33. За порушення трудової дисциплiни до працiвника може бу&

ти застосовано один з таких заходiв стягнення:
а) догана;
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б) звiльнення.
Звiльнення як дисциплiнарне стягнення може бути застосова&

не вiдповiдно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законiв про пра&
цю України.

34. Дисциплiнарнi стягнення застосовуються органом, якому
не дано право прийняття на роботу (обрання, затвердження, при&
значення на посаду) даного працiвника.

35. Працiвники, обранi до складу профспiлкових органiв i не
звiльненi вiд виробничої дiяльностi, не можуть бути пiдданi дисци&
плiнарному стягненню без попередньої згоди органу, членами яко&
го вони є; керiвники профспiлкових органiв у пiдроздiлах закладу
освiти — без попередньої згоди вiдповiдного профспiлкового орга&
ну в закладi освiти; профорганiзатори — органу вiдповiдного проф&
спiлкового об’єднання.

До застосування дисциплiнарного стягнення власник або упо&
вноважений ним орган повинен зажадати вiд порушника трудової
дисциплiни письмовi пояснення. У випадку вiдмови працiвника да&
ти письмовi пояснення складається вiдповiдний акт.

Дисциплiнарнi стягнення застосовуються власником або упов&
новаженим ним органом безпосередньо пiсля виявлення провини,
але не пiзнiше одного мiсяця вiд дня її виявлення, не рахуючи часу
хвороби працiвника або перебування його у вiдпустцi.

Дисциплiнарне стягнення не може бути накладене пiзнiше шес&
ти мiсяцiв з дня вчинення проступку.

36. За кожне порушення трудової дисциплiни накладається тiль&
ки одне дисциплiнарне стягнення.

37. Дисциплiнарне стягнення оголошується в наказi (розпоря&
дженнi) i повiдомляється працiвниковi пiд розписку.

38. Якщо протягом року з дня накладення дисциплiнарного
стягнення працiвника не буде пiддано новому дисциплiнарному
стягненню, то вiн вважається таким, що не мав дисциплiнарного
стягнення.

Якщо працiвник не допустив нового порушення дисциплiни i до
того ж проявив себе як сумлiнний працiвник, то стягнення може бути
знято до закiнчення одного року. Протягом строку дiї дисциплiнар&
ного стягнення заходи заохочення до працiвника не застосовуються.

Власник або уповноважений ним орган має право замiсть на&
кладання дисциплiнарного стягнення передати питання про пору&
шення трудової дисциплiни на розгляд трудового колективу або
його органу.

Правила внутрiшнього розпорядку вивiшуються в закладах освi&
ти на видному мiсцi.
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Додаток № 22
Затверджено
наказом Мiнпрацi України
вiд 12.05.96 № 43

Типовий договiр
про колективну (бригадну)

матерiальну вiдповiдальнiсть

__________________________ «___» _________ 200_ р.
(мiсце укладання договору)

Вiдповiдно до статтi 1352 Кодексу законiв про працю України
та на пiдставi наказу вiд ______________ № _____________ про
встановлення колективної (бригадної) матерiальної вiдповiдаль&
ностi, погодженого з профспiлковим комiтетом або iншим уповно&
важеним на представництво трудовим колективом органом, з метою
забезпечення зберiгання матерiальних цiнностей пiдприємство, уста&
нова, органiзацiя

(найменування пiдприємства, установи, органiзацiї)
в особi керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї

(прiзвище, iм’я та по батьковi)
(iменований далi власник), з одного боку, i члени колективу (бри&
гади)

,
(найменування цеху, вiддiлу, вiддiлення, ферми, дiльницi, секцiї, складу тощо)

(iменований далi — колектив (бригада)) в особi керiвника колекти&
ву (бригадира)

(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)
з другого боку, уклали цей договiр про те, що колектив (бригада)
бере на себе колективну (бригадну) матерiальну вiдповiдальнiсть
за забезпечення зберiгання майна та iнших цiнностей, переданих
йому для

(найменування виду робiт)
а власник зобов’язується створити колективу (бригадi) умови, необ&
хiднi для належного виконання прийнятих за договором зобов’язань.

I. Загальнi положення
1. Комплектування створюваного колективу (бригади) здiйс&

нюється на основi принципу добровiльностi. Зарахування в брига&
ду нових працiвникiв проводиться за згодою колективу (бригади).
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2. Рiшення власника про встановлення колективної (бригад&
ної) матерiальної вiдповiдальностi оформляється наказом за пого&
дженням з профспiлковим комiтетом пiдприємства, установи, ор&
ганiзацiї або iншим уповноваженим на представництво трудовим
колективом органом.

3. Керiвництво колективом (бригадою) здiйснюється керiвни&
ком (бригадиром), який обирається на зборах колективу (бригади)
або призначається власником згiдно зi статутом пiдприємства.

При тимчасовiй вiдсутностi керiвника (бригадира) керiвництво
колективом (бригадою) здiйснюється iншим його (її) членом, який
призначається власником за погодженням з членами колективу
(бригади).

4. При вибуттi зi складу колективу (бригади) окремих працiв&
никiв або прийняттi до колективу нових працiвникiв про це вида&
ється наказ i проти пiдпису вибулого члена бригади (колективу) в
договорi зазначається дата i номер наказу про його вибуття, а прий&
нятий до бригади працiвник пiдписує договiр про колективну ма&
терiальну вiдповiдальнiсть i вказує дату вступу до колективу (бри&
гади).

5. У разi змiни керiвника колективу (бригадира) чи при вибут&
тi з колективу (бригади) бiльше половини первiсного складу дого&
вiр повинен бути переукладений.

6. У випадку вiдмови працiвника вiд укладення договору про
колективну (бригадну) вiдповiдальнiсть власник за згодою працiв&
ника може перевести його на iншу роботу, а при вiдмовi працiвни&
ка вiд iншої роботи або її вiдсутностi — звiльнити його з роботи з
пiдстав, передбачених законодавством про працю.

II. Права i обов’язки
членiв колективу (бригади) та власника

7. Члени колективу (бригади) мають право:
а) брати участь у прийманнi цiнностей i здiйснювати взаємний

контроль за зберiганням, обробкою, продажем (вiдпуском), переве&
зенням, або застосуванням у процесi виробництва цiнностей;

б) брати участь в iнвентаризацiї цiнностей, переданих колекти&
ву (бригадi);

в) ознайомлюватися зi звiтами про рух i залишки цiнностей,
переданих колективу (бригадi);

г) у разi необхiдностi вимагати вiд власника проведення iнвен&
таризацiї переданих колективу (бригадi) цiнностей;

д) порушувати перед власником обґрунтоване клопотання про
виведення членiв зi складу колективу (бригади), у тому числi керiв&
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ника колективу (бригадира), якi не можуть забезпечити зберiгання
цiнностей.

8. Члени колективу (бригади) зобов’язанi:
а) дбайливо ставитись до цiнностей i вживати заходiв до запо&

бiгання шкодi;
б) в установленому порядку вести облiк, складати i своєчасно

подавати звiти про рух та залишки цiнностей;
в) своєчасно iнформувати власника про всi обставини, якi за&

грожують зберiганню цiнностей.
9. Власник зобов’язаний:
а) створювати колективу (бригадi) умови, необхiднi для нормаль&

ної роботи i забезпечення повного збереження дорученого їм майна;
б) своєчасно вживати заходiв до виявлення i усунення причин,

якi перешкоджають забезпеченню колективом (бригадою) зберiган&
ня цiнностей, виявляти конкретних осiб, винних у заподiянiй шко&
дi, i притягати їх до визначеної законодавством вiдповiдальностi;

в) ознайомлювати колектив (бригаду) з чинним законодавст&
вом про матерiальну вiдповiдальнiсть працiвникiв за шкоду, запо&
дiяну пiдприємству, установi, органiзацiї, а також з чинними iн&
струкцiями i правилами прийому, зберiгання, обробки, продажу
(вiдпуску), перевезення чи застосування у процесi виробництва
цiнностей та їх облiку;

г) забезпечувати колективу (бригадi) умови, необхiднi для своє&
часного облiку та звiтностi про рух i залишки переданих йому цiн&
ностей;

д) розглядати разом з профспiлковим комiтетом пiдприємства,
установи, органiзацiї або iншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом питання про обґрунтованiсть вимог
членiв колективу (бригади) щодо проведення iнвентаризацiї цiн&
ностей;

е) розглядати разом з профспiлковим комiтетом пiдприємства,
установи, органiзацiї або iншим уповноваженим на представництво
трудовим колективом органом пропозицiї колективу (бригади) про
виведення працiвника зi складу бригади в його присутностi i вирi&
шувати питання про його подальшу роботу вiдповiдно до чинного
законодавства;

ж) розглядати повiдомлення членiв колективу (бригади) про
обставини, що загрожують зберiганню цiнностей, i вживати заходiв
до усунення цих обставин;

з) погоджувати з членами колективу (бригади) хто з його чле&
нiв виконує функцiї керiвника колективу (бригади) при роботi у
вiдсутностi останнього.
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III. Порядок ведення облiку i звiтностi
10. Прийом цiнностей, ведення облiку i подання звiтностi про

рух цiнностей здiйснюється в установленому порядку керiвником
колективу (бригадиром), а при тимчасовiй вiдсутностi останнього —
членом колективу (бригади), визначеним власником.

Плановi iнвентаризацiї проводяться у строки, встановленi дiю&
чими правилами. Позаплановi iнвентаризацiї проводяться при змiнi
керiвника колективу (бригадира), коли з колективу (бригади) ви&
буває бiльше 50 вiдсоткiв його членiв, а також на вимогу одного або
кiлькох членiв колективу (бригади).

11. Звiти про рух i залишки цiнностей пiдписуються керiвни&
ком колективу (бригадиром) та одним з його членiв. Змiст звiту
доводиться до всiх членiв колективу (бригади).

IV. Вiдшкодування шкоди
12. Пiдставою для притягнення членiв колективу (бригади) до

матерiальної вiдповiдальностi є матерiальна шкода, заподiяна роз&
краданням, нестачею, умисним знищенням або зiпсуттям матерiаль&
них цiнностей, а також їх знищенням або зiпсуттям через недба&
лiсть, що пiдтверджується iнвентаризацiйними документами.

13. Притягнення колективу (бригади) до матерiальної вiдповi&
дальностi проводиться власником пiсля ретельної перевiрки при&
чин утворення шкоди, з урахуванням письмових пояснень, поданих
членами колективу (бригади), а, у разi необхiдностi, також виснов&
кiв спецiалiстiв.

14. Члени колективу (бригади) звiльняються вiд вiдшкодуван&
ня шкоди:

а) якщо буде встановлено, що шкода заподiяна не з їх вини;
б) якщо будуть встановленi конкретнi винуватцi заподiяної шко&

ди серед членiв його колективу (бригади).
15. Розмiр шкоди, заподiяної колективом (бригадою) пiдприєм&

ству, установi, органiзацiї визначається вiдповiдно до статтi 1353

Кодексу законiв про працю України.
Порядок вiдшкодування шкоди регулюється законодавством

України.
16. Заподiяна колективом (бригадою) шкода пiдприємству, уста&

новi, органiзацiї, яка пiдлягає вiдшкодуванню, розподiляється мiж
членами цього колективу (бригади) пропорцiйно мiсячнiй тариф&
нiй ставцi (посадовому окладу) i фактично вiдпрацьованому часу
за перiод вiд останньої iнвентаризацiї до дня виявлення шкоди.

Договiр набирає чинностi з ____ i дiє протягом всього перiоду
роботи колективу (бригади) з цiнностями, переданими йому цим
пiдприємством, установою, органiзацiєю.
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Договiр укладено у двох примiрниках, перший з яких зберiга&
ється у власника, другий — у керiвника колективу (бригадира).

Пiдписи:

Власник
(посада, прiзвище, iм’я, по батьковi, пiдпис)

Керiвник колективу (бригади)
(посада, прiзвище, iм’я та по батьковi, пiдпис)

Члени колективу (бригади)
(посада, прiзвище, iм’я та по батьковi, пiдпис)

М.П. «___» ____________ 200__ р.

Додаток № 23

Протокол № 2
засiдання комiсiї по трудових спорах

Київського заводу гумових виробiв
(найменування пiдприємства, установи, органiзацiї,

а для цехової комiсiї — також найменування цеху)

«15» лютого 2008 р.

На засiданнi були присутнi члени комiсiї: Сорока В.П., Кузьме=
нко П.П., Чиж В.I., Iванов В.М., Рибкiн П.Т., Iонов Л.Д.

(прiзвище, iнiцiали)

Голова Рибкiн П.Т.
Секретар Чиж В.I.

Слухали: Заяву т. Симонова П.Т.

Заявника звiльнено за вiдсутнiсть на роботi бiльше трьох годин
08.02.08 р.

(короткий змiст заяви)
Заяву подано 10 лютого 2008 р. Заявник повiдомлений про день

засiдання 12 лютого 2008 р.

Були присутнi:
Заявник (або особа, що виступає вiд його iменi) Симонов П.Т.
Власник (або уповноважений ним орган) заступник директо=

ра Ральченко В.К.
Свiдки Кришень В.I., Лобанов М.П.
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Вiдвiд Заявлений
члену комiсiї Незаявлений (непотрiбне викреслити)
Чиж В.I.

Вiдвiд Задоволений
Чиж В.I. Незадоволений (непотрiбне викреслити)

Результати голосування по вiдводу:
Всього брало участь в голосуваннi 5

За 1
Проти 4

Утрималось —

Показання свiдкiв Кришень В.I., Лобанова П.Т.: Симонов П.Т.
був вiдсутнiй на роботi 08.02.08 внаслiдок того, що дзвiнком з дит=
садка № 5, в якому знаходилась його донька, його було проiнформо=
вано про її тяжкий стан. Довiдка медпункту дитсадка № 5 дода=
ється.

Пропозицiї щодо рiшення спору поновити на роботi Симоно&
ва П.Т.

Результати голосування по рiшенню:
Брало участь в голосуваннi 6

За 6
Проти —

Утрималось —

Вирiшили поновити на роботi Симонова П.Т. внаслiдок того, що
(мотивоване рiшення, а при недосягненнi згоди вiдзначається,

причина, по якiй вiн був вiдсутнiм на роботi 08.02.08, була поважною.
що згоди не досягнуто)

Мiсце печатки Голова _________________
(пiдпис)

Секретар ________________
(пiдпис)

Виписка з даного протоколу (копiя рiшення) засiдання комiсiї
вручена:

працiвниковi: Симонову П.Т. 16.02.08
(прiзвище, iнiцiали) (дата вручення)

власнику або уповноваженому ним органу
Ральченку В.К. 16.02.08
(прiзвище, iнiцiали) (дата вручення)
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Додаток № 24

Посвiдчення № 2

На пiдставi рiшення (постанови) комiсiї по трудових спорах
(найменування органу, який винiс по трудовому спору

Київського заводу гумових виробiв вiд 15 лютого 1995 р.
рiшення або постанову i дата винесення рiшення або постанови)

17 лютого 1995 р.
(дата видачi посвiдчення)

Гр. Симонов Петро Тимофiйович
(прiзвище, iм’я та по батьковi працiвника)

має право на поновлення на роботi
(рiшення по сутi спору — поновлення на роботi,

одержання такої&то грошової суми тощо)

Дане посвiдчення має силу виконавчого листа i подається не
пiзнiше 3&мiсячного строку до суду для приведення у виконання рi&
шення в примусовому порядку.

Мiсце печатки Голова комiсiї ________ Рибкiн П.Т.
(пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)

Додаток № 25

Зразок позовної заяви
про поновлення на попереднiй роботi

при звiльненнi працiвника у випадку скорочення
чисельностi чи штату працiвникiв пiдприємств,

установ, органiзацiй
До Харкiвського районного сусуду м. Києва
позивач: Макаренко Лариса Олександрiвна,
яка мешкає за адресою…
вiдповiдач: виробниче об’єднання
«Електропобутприлад», юридична адреса.

Позовна заява
Я працювала бухгалтером фiнансово&планового вiддiлу вироб&

ничого об’єднання «Електропобутприлад» з 15 березня 1979 р.
Наказом № 75 вiд 3 квiтня 2008 р. я звiльнена за п. 1 ст. 40

КЗпП України у зв’язку iз скороченням штату.
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Звiльнення вважаю незаконним, позаяк у мене на утриманнi
троє неповнолiтнiх дiтей, у зв’язку з чим я маю переважне право на
залишення на роботi.

З 3 квiтня 2008 р. я не працюю.

Вiдповiдно до статей 42, 232 КЗпП України

Прошу:
Поновити мене на роботi бухгалтером у виробничому об’єднан&

нi «Електропобутприлад».

Додаток:
1. Копiя наказу про прийняття на роботу.
2. Копiя наказу про звiльнення.
3. Виписка з протоколу засiдання профспiлкового комiтету про

згоду на звiльнення.
4. Копiї свiдоцтв про народження дiтей.
5. Довiдка про розмiр заробiтної плати за останнi два календар&

нi мiсяцi.

10 квiтня 2008 р. Пiдпис (Макаренко)

Додаток 26

Країни — члени МОП
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Австралія
Австрія
Азербайджан
Албанія
Алжир
Ангола
Антигуа та
Барбуда
Аргентина
Афганістан
Багамські
острови
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Беліз

Бельгія
Бенін
Білорусь
Болгарія
Болівія
Боснія та
Герцеговина
Ботсвана
Бразилія
Буркіна Фасо
Бурунді
Венесуела
В'єтнам
Вірменія
Габон
Гаїті

Гайана
Гамбія
Гана
Гватемала
Гвінея
Гвінея&Бісау
Гондурас
Гренада
Греція
Грузія
Данія
Демократична
Республіка
Конго
Джібуті
Домініка

Домініканська
республіка
Еквадор
Екваторіальна
Гвінея
Ель Сальвадор
Ерітрея
Естонія
Ефіопія
Єгипет
Замбія
Зімбабве
Ізраїль
Індія
Індонезія
Ірак
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Ірландія
Ісламська
Республіка Іран
Ісландія
Іспанія
Італія
Йємен
Йорданія
Казахстан
Камбоджі
Камерун
Канада
КапеВерде
Катар
Кенія
Киргизстан
Кирибаті
Китай
Кіпр
Македонія
Колумбія
Коморські
острови
Конго
Корейська
республіка
Коста Ріка
Кот&д'Івуар
Куба
Кувейт
Лаоська
Народна
Демократична
Республіка
Латвія
Лесото
Литва
Ліберія

Ліван
Лівійська
Арабська
Джамахірія
Люксембург
Маврикій
Мавританія
Мадагаскар
Малаві
Малайзія
Малі
Мальта
Мексика
Мозамбік
Монголія
Марокко
М'янма
Намібія
Непал
Нігер
Нігерія
Нідерланди
Нікарагуа
Німеччина
Нова Зеландія
Норвегія
Об'єднана
Республіка
Танзанія
Об'єднане
Королівство
Великобританії
та Північної
Ірландії
Об'єднані
Арабські
Емірати
Оман

Пакистан
Панама
Папуа Нова
Гвінея
Парагвай
Перу
Південна
Африка
Польща
Португалія
Республіка
Молдова
Російська
Федерація
Руанда
Румунія
Сан Марино
Сан&Томе та
Прінсіпе
Саудівська
Аравія
Свазіленд
Сейшельські
острови
Сенегал
Сент Люсія
Сент&Вінсент та
Гренадини
Сент&Кіттс
і Невіс
Сьєрра&Леоне
Сінгапур
Сирійська
Арабська
Республіка
Словакія
Словенія

Соломонові
острови
Сомалі
Сполучені
Штати
Америки
Судан
Суринам
Таджикистан
Таїланд
Того
Трінідад і
Тобаго
Туніс
Туреччина
Туркменистан
Уганда
Угорщина
Узбекистан
Україна
Уругвай
Фіджі
Філіпшни
Фінляндія
Франція
Хорватія
Центральна
Африканська
Республіка
Чад
Чеська
Республіка
Чилі
Швейцарія
Швеція
Шрі Ланка
Ямайка
Японія



Додаток № 27

Конвенцiї Мiжнародної органiзацiї працi,
якi ратифiкованi Україною

1. Конвенцiя МОП № 29 про примусову чи обов’язкову працю,
1930 р. (ратифiковано 09.06.56).

2. Конвенцiя МОП № 47 про скорочення робочого часу до со&
рока годин на тиждень, 1935 р. (ратифiковано 09.06.56).

3. Конвенцiя МОП № 100 про рiвну оплату чоловiкiв i жiнок за
рiвноцiнну працю, 1951 р. (ратифiковано 09.06.56).

4. Конвенцiя МОП № 10 про мiнiмальний вiк допуску дiтей до
роботи в сiльському господарствi, 1921 р. (ратифiковано 11.08.56) .

5. Конвенцiя МОП № 11 про право на асоцiацiю та об’єднання
трудящих у сiльському господарствi, 1921 р. (ратифiковано 11.08.56).

6. Конвенцiя МОП № 15 про мiнiмальний вiк допуску пiдлiт&
кiв на роботу вантажниками вугiлля або кочегарами у флотi, 1921 р.
(ратифiковано 11.08.56).

7. Конвенцiя МОП № 16 про обов’язковий медичний огляд дiтей
i пiдлiткiв, зайнятих на борту суден, 1921 р. (ратифiковано 11.08.56).

8. Конвенцiя МОП № 52 про щорiчнi оплачуванi вiдпустки,
1936 р. (ратифiковано 11.08.56).

9. Конвенцiя МОП № 58 про мiнiмальний вiк дiтей для допуску
їх на роботу в морi (переглянута), 1936 р. (ратифiковано 11.08.56).

10. Конвенцiя МОП № 59 про мiнiмальний вiк дiтей для при&
йому їх на роботу в промисловостi (переглянута), 1937 р. (ратифi&
ковано 11.08.56).

11. Конвенцiя МОП № 60 про вiк дiтей для прийому їх на не&
промислові роботи, 1937 р. (ратифiковано 11.08.56).

12. Конвенцiя МОП № 77 про медичний огляд дiтей i пiдлiткiв з
метою встановлення їх придатностi до працi в промисловостi, 1946 р.
(ратифiковано 11.08.56).

13. Конвенцiя МОП № 78 про медичний огляд дiтей i пiдлiткiв
з метою встановлення їх придатностi до працi на непромислових
роботах, 1946 р. (ратифiковано 11.08.56).

14. Конвенцiя МОП № 79 про обмеження нiчної працi дiтей i
пiдлiткiв на непромислових роботах, 1946 р. (ратифiковано 11.08.56).

15. Конвенцiя МОП № 87 про свободу асоцiацiї i захист права
на органiзацiю, 1948 р. (ратифiковано 11.08.56).

16. Конвенцiя МОП № 90 про нiчну працю пiдлiткiв у промис&
ловостi (переглянута), 1948 р. (ратифiковано 11.08.56).

17. Конвенцiя МОП № 98 про застосування принципiв права
на органiзацiю i ведення колективних переговорiв, 1949 р. (ратифi&
ковано 11.08.56).
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18. Конвенцiя МОП № 103 про охорону материнства, 1952 р.
(ратифiковано 11.08.56).

19. Конвенцiя МОП № 45 про застосування працi жiнок на пiд&
земних роботах у будь&яких шахтах, 1935 р. (ратифiковано 30.06.61).

20. Конвенцiя МОП № 95 про охорону заробiтної плати, 1949 р.
(ратифiковано 30.06.61).

21. Конвенцiя МОП № 111 про дискримiнацiю в галузi працi i
занять, 1958 р. (ратифiковано 30.06.61).

22. Конвенцiя МОП № 112 про мiнiмальний вiк для прийняття
на роботу рибалок, 1959 р. (ратифiковано 30.06.61).

23. Конвенцiя МОП № 14 про щотижневий вiдпочинок на про&
мислових пiдприємствах, 1921 р. (ратифiковано 29.05.68).

24. Конвенцiя МОП № 106 про щотижневий вiдпочинок в тор&
гiвлi та установах, 1957 р. (ратифiковано 29.05.68).

25. Конвенцiя МОП № 115 про захист трудящих вiд iонiзуючої
радiацiї, 1960 р. (ратифiковано 29.05.68).

26. Конвенцiя МОП № 120 про гiгiєну в торгiвлi та установах,
1964 р. (ратифiковано 29.05.68).

27. Конвенцiя МОП № 122 про полiтику в галузi зайнятостi,
1964 р. (ратифiковано 29.05.68).

28. Конвенцiя МОП № 23 про репатрiацiю морякiв, 1926 р. (ра&
тифiковано 04.02.70).

29. Конвенцiя МОП № 27 про зазначення ваги важких ванта&
жiв, що перевозяться на суднах, 1929 р. (ратифiковано 04.02.70).

30. Конвенцiя МОП № 32 про захист вiд нещасних випадкiв
трудящих, зайнятих на вантаженнi або розвантаженнi суден (пере&
глянута), 1932 р. (ратифiковано 04.02.70).

31. Конвенцiя МОП № 69 про видачу судовим кухарям свiдоцтв
про квалiфiкацiю, 1946 р. (ратифiковано 04.02.70).

32. Конвенцiя МОП № 73 про медичний огляд морякiв, 1946 р.
(ратифiковано 04.02.70).

33. Конвенцiя МОП № 92 про примiщення для екiпажу на бор&
ту суден (переглянута), 1949 р. (ратифiковано 04.02.70).

34. Конвенцiя МОП № 108 про нацiональне посвiдчення особи
морякiв, 1958 р. (ратифiковано 04.02.70).

35. Конвенцiя МОП № 113 про медичний огляд рибалок, 1959 р.
(ратифiковано 04.02.70).

36. Конвенцiя МОП № 116 про частковий перегляд конвенцiй,
прийнятих Генеральною конференцiєю Мiжнародної органiзацiї пра&
цi на своїх перших тридцяти двох сесiях, з метою унiфiкацiї поло&
жень про пiдготовку Адмiнiстративною радою Мiжнародного бюро
працi доповiдей про застосування конвенцiй, 1961 р. (ратифiкова&
но 04.02.70).
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37. Конвенцiя МОП № 119 про постачання машин захисними
пристроями, 1963 р. (ратифiковано 04.02.70).

38. Конвенцiя МОП № 123 про мiнiмальний вiк допуску на пiд&
земнi роботи в шахтах i рудниках, 1965 р. (ратифiковано 04.02.70).

39. Конвенцiя МОП № 124 про медичний огляд молодих лю&
дей з метою визначення їх придатностi до працi на пiдземних робо&
тах у шахтах i рудниках, 1965 р. (ратифiковано 04.02.70).

40. Конвенцiя МОП № 126 про примiщення для екiпажу на бо&
рту рибальських суден, 1966 р. (ратифiковано 04.02.70).

41. Конвенцiя МОП № 138 про мiнiмальний вiк для прийняття
на роботу, 1973 р. (ратифiковано 07.03.79).

42. Конвенцiя МОП № 142 про професiйну орiєнтацiю та про&
фесiйну пiдготовку в галузi розвитку людських ресурсiв, 1975 р.
(ратифiковано 07.03.79).

43. Конвенцiя МОП № 149 про зайнятiсть i умови працi та
життя сестринського персоналу, 1977 р. (ратифiковано 07.03.79).

44. Конвенцiя МОП № 160 про статистику працi, 1985 р. (рати&
фiковано 03.05.90).

45. Конвенцiя МОП № 133 про примiщення для екiпажу на бор&
ту суден (додатковi положення), 1970 р. (ратифiковано 14.07.93).

46. Конвенцiя МОП № 147 про мiнiмальнi норми на торговель&
них суднах, 1976 р. (ратифiковано 14.07.93).

47. Конвенцiя МОП № 144 про тристороннi консультацiї (мiж&
народнi трудовi норми), 1976р. (ратифiковано 17.12.93).

48. Конвенцiя МОП № 2 про безробiття, 1919 р. (ратифiковано
04.02.94).

49. Конвенцiя МОП № 154 про сприяння колективним перего&
ворам, 1981 р. (ратифiковано 04.02.94).

50. Конвенцiя МОП № 158 про припинення трудових вiдносин
з iнiцiативи пiдприємства, 1982 р. (ратифiковано 04.02.94).

51. Конвенцiя МОП № 156 про рiвне ставлення i рiвнi можли&
востi для трудящих чоловiкiв i жiнок: трудящi iз сiмейними обов’я&
зками, 1981 р. (ратифiковано 22.10.99)

52. Конвенцiя МОП № 105 про скасування примусової працi,
1957 р. (ратифiковано 05.10.2000).

53. Конвенцiя МОП № 187 про заборону та негайнi заходи що&
до лiквiдацiї найгiрших форм дитячої працi, 1949 р. (ратифiковано
05.10.2000).

54. Конвенцiя МОП № 132 про оплачуванi вiдпустки, 1970 р.
(ратифiковано 29.05.2001)1.
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1 Блохiн М. Мiжнародно&правове регулювання працi //admin@yurist&
online.com. 2006—2007.



ÃËÎÑÀÐIÉ

Безробiття — наявнiсть значної кiлькостi населення, яке не зна&
ходить застосування своїй працi.

Безстроковий трудовий договiр — звичайна трудова угода в ме&
жах дiї норм трудового права мiж роботодавцем i найманим пра&
цiвником, в якiй не зазначається строк дiї та укладається з до&
держанням загальних положень, викладених в законодавствi.

Визначення розмiру шкоди — процедура встановлення вартостi зав&
даних збиткiв з урахуванням об’єктивних i суб’єктивних обста&
вин їх нанесення.

Випробування при прийняттi на роботу — встановлений сторо&
нами трудового договору, в межах чинного законодавства Украї&
ни, термiн, протягом якого перевiряється вiдповiднiсть квалiфi&
кацiї працiвника займанiй посадi.

Вихiдна допомога — грошова сума, що виплачується працiвниковi
в передбачених законом випадках роботодавцем при звiльненнi
його з роботи.

Вiдгул — вiдпочинок, який надається працiвниковi як компенсацiя
за роботу в неробочий час.

Вiдпустка — найтривалiший вид часу вiдпочинку, який передба&
чає тимчасове оплачуване або безоплатне звiльнення роботодав&
цем працiвника вiд виконання трудових обов’язкiв протягом
встановленої законом або за угодою сторiн кiлькостi календар&
них днiв iз збереженням за ним мiсця роботи на цей перiод.

Вiдсторонення вiд роботи — тимчасове недопущення адмiнiстра&
цiєю працiвника до виконання ним своїх функцiональних обо&
в’язкiв iз збереженням мiсця роботи, як правило, з одночасним
зупиненням оплати працi у випадках, передбачених чинними
нормативно&правовими актами (при появi на роботi у нетвере&
зому станi, наркотичному чи iншому сп’янiннi (вiдсутнiсть на
роботi за вимогою правоохоронних та iнших уповноважених
органiв, при хворобi, небезпечнiй для оточуючих та iн.).

Внутрiшнiй трудовий розпорядок — спецiальний порядок, який
встановлюється всерединi пiдприємства, органiзацiї (де вико&
нує функцiональнi обов’язки працiвник) i який включає особ&
ливостi взаємовiдносин працiвника i роботодавця, а також вза&
ємовiдносини мiж працiвниками у процесi працi.

Гарантiї трудових прав працiвникiв — система встановлених за&
конодавством заходiв щодо врегулювання питань, що пов’язанi



з порушенням трудового законодавства й вирiшенням трудових
спорiв робiтникiв i службовцiв, направлених на захист їхнiх тру&
дових прав.

Гарантiйнi виплати — передбаченi законом суми грошових виплат,
якi провадяться з метою запобiгання втрат у заробiтку працiвни&
ка за час, коли вiн з поважних причин фактично був звiльнений
вiд виконання трудових обов’язкiв на постiйному робочому мiсцi.

Державна служба зайнятостi — державний орган, створений для
реалiзацiї полiтики зайнятостi населення, професiйної орiєнта&
цiї, пiдготовки i перепiдготовки, працевлаштування та соцiаль&
ної пiдтримки тимчасово не працюючих громадян у порядку, що
визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Джерела трудового права — форми вираження правових припи&
сiв через нормативнi акти як результат дiяльностi компетент&
них органiв держави та iнших суб’єктiв, якi встановлюють чи
санкцiонують обов’язковi для сторiн правовiдносин правовi нор&
ми, що складають предмет трудового права, з метою їх соцiаль&
ного захисту.

Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть — вид юридичної вiдповiдальнос&
тi, що полягає в обов’язку працiвника, який здiйснив дисциплi&
нарний проступок, нести вiдповiдальнiсть за свої протиправнi

дiї в межах встановлених трудовим законодавством стягнень.
Дисциплiнарне стягнення — передбачена законом, дисциплiнар&

ними статутами чи положеннями про дисциплiну мiра впливу,
яка застосовується спецiально уповноваженим органом за по&
рушення трудової дисциплiни.

Дисциплiнарний проступок — протиправне винне невиконання або
неналежне виконання працiвником покладених на нього зако&
нодавством, колективним i трудовим договором чи контрактом
трудових обов’язкiв, вчинене шляхом дiї або бездiяльностi.

Диференцiацiя трудового права — конкретизацiя єдиних поло&
жень, що стосуються умов працi всiх працiвникiв з урахуван&
ням роботи в окремих галузях економiки, характеру умов працi
та статусу окремих категорiй працiвникiв.

Догана — вид стягнення, який є дисциплiнарним заходом особис&
того немайнового характеру i полягає у негативнiй оцiнцi та за&
судженнi поведiнки працiвника в трудовому колективi.

Додаткова заробiтна плата — винагорода за працю понад уста&
новленi норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi
умови працi.

Зайнятiсть — дiяльнiсть громадян, пов’язана iз задоволенням осо&
бистих i суспiльних потреб, яка не суперечить законодавству i, як
правило, приносить їм дохiд у грошовiй або iншiй формi.
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Заохочення — публiчне визнання заслуг працiвникiв i надання їм
переваг у зв’язку з досягнутими успiхами в роботi.

Заохочувальнi виплати — винагорода за пiдсумками роботи за рiк,
премiї за спецiальними системами i положеннями та iншi гро&
шовi й матерiальнi виплати, якi не передбаченi актами чинного
законодавства або якi провадяться понад встановленi зазначе&
ними актами норми.

Заробiтна плата — винагорода, обчислена, як правило, у грошово&
му виразi, яку за трудовим договором власник або уповноваже&
ний ним орган виплачує працiвниковi за виконану ним роботу.

Звiльнення — органiзацiйний захiд, пов’язаний з розiрванням з пра&
цiвником трудових правовiдносин.

Змiст трудового договору — сукупнiсть визначених законодав&
ством i сторонами умов, якi встановлюють взаємнi права й обо&
в’язки сторiн.

Iнвалiд — особа зi стiйким розладом функцiй органiзму, спричине&
ним захворюванням, у результатi травми або з уродженими де&
фектами, що призводить до обмеження життєдiяльностi, до по&
треби в соцiальнiй допомозi й захистi.

Iндивiдуальнi трудовi спори — не врегульованi розбiжностi мiж
окремим працiвником i роботодавцем з питань застосування за&
конодавчих та iнших нормативно&правових актiв про працю, або
змiни умов трудового договору, iнших угод про працю та пере&
даних на розгляд компетентних з вирiшення спорiв органiв вiд&
повiдно до чинного законодавства.

Квалiфiкацiя — рiвень теоретичних i практичних знань та навичок
за вiдповiдною професiєю та спецiальнiстю, який вiдповiдає та&
рифному розряду, класу, категорiї, науковому ступеню тощо.

Колективна угода — строковий нормативно&правовий акт, який
укладається на окремих пiдприємствах, в установах, органiзацi&
ях мiж об’єднаннями власникiв (пiдприємцiв) та об’єднаннями
профспiлок або iншими уповноваженими трудящими органами,
на державному, галузевому та регiональному рiвнях стосовно
встановлення основних засад i загальних принципiв регулюван&
ня вiдносин у сферi трудового права, а також соцiально&еконо&
мiчних iнтересiв працiвникiв i власникiв, створюючи тим самим
основу для розроблення й укладення колективних договорiв.

Колективний договiр — письмова угода про соцiальне партнерст&
во, яка укладається мiж власником пiдприємства або уповно&
важеною ним особою з одного боку та трудовим колективом
через профспiлки чи iншi уповноваженi ними органи з другого
боку, стосовно врегулювання виробничих, трудових i соцiаль&
но&економiчних вiдносин, що потребують додаткової регламен&
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тацiї порiвняно з чинним законодавством i яка має обмежену
сферу дiї.

Колективний договiр як iнститут трудового права — система
правових норм, якi регулюють трудовi й соцiально&економiч&
нi вiдносини мiж власником i найманими працiвниками або їх
уповноваженими.

Колективний договiр як локальний нормативно$правовий акт —
комплекс нормативних положень i колективно&договiрних зобо&
в’язань, спрямованих на регулювання трудових, соцiально&еко&
номiчних i органiзацiйно&управлiнських вiдносин, що складають&
ся на пiдприємствах, в установах, органiзацiях (незалежно вiд
форми власностi господарювання та кiлькостi працiвникiв), якi
мають право юридичної особи i використовують найману працю.

Колективнi трудовi спори (конфлiкти) — розбiжностi, що виник&
ли мiж сторонами соцiально&трудових вiдносин стосовно: вста&
новлення нових або змiни iснуючих соцiально&економiчних умов
працi та виробничого побуту; укладення чи змiни колективного
договору; виконання колективного договору, угоди або окремих
їх положень; невиконання вимог законодавства про працю.

Компенсацiйнi виплати — суми, якi виплачуються працiвникам
зверх заробiтної плати для компенсацiї пiдвищених витрат, по&
в’язаних з виконанням ними трудових обов’язкiв.

Конвенцiя — правовий акт, який набирає сили мiжнародного зобо&
в’язання пiсля ратифiкацiї її не менш як двома країнами—чле&
нами Мiжнародної органiзацiї працi.

Контроль — це дiяльнiсть спецiальних органiв i посадових осiб,
якi згiдно з чинним законодавством перевiряють дотримання
законодавства про працю як на пiдприємствах, в установах, ор&
ганiзацiях, що безпосередньо їм пiдпорядковуються, так i на тих,
якi не перебувають у їх безпосередньому вiданнi, з правом втру&
чання у внутрiшньогосподарську дiяльнiсть.

Локальна норма в трудовому правi України — правило загаль&
нообов’язкової поведiнки, яке санкцiоноване державою, прий&
няте в установленому законом порядку безпосередньо на пiд&
приємствах, в установах, органiзацiях i дiє в його межах.

Матерiальна вiдповiдальнiсть працiвника — вид юридичної вiд&
повiдальностi, що полягає в обов’язку робiтника або службов&
ця вiдшкодувати в установленому законом порядку i розмiрах
пряму дiйсну шкоду, заподiяну пiдприємству (установi, органi&
зацiї), на якому вiн працює, його протиправним i винним неви&
конанням чи неналежним виконанням своїх трудових обов’язкiв.

Метод трудового права — спосiб, спецiальний правовий процес, з
допомогою якого право впливає на трудовi вiдносини (встанов&
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люються права i обов’язки, характер взаємовiдносин суб’єктiв),
визначає правовi засоби впливу в разi порушення наданих прав
i обов’язкiв.

Мiжнародно$правове регулювання працi — регламентування з до&
помогою мiжнародних угод (договорiв) та iнших мiжнародно&
правових засобiв питань, пов’язаних iз застосуванням найманої
працi, покращання її умов, охороною працi, захистом iндивiду&
альних i колективних iнтересiв працiвникiв.

Мiнiмальна заробiтна плата — законодавчо встановлений роз&
мiр оплати за просту, неквалiфiковану працю, нижче якого не
можуть провадитися виплати за виконану працiвником мiсяч&
ну, погодинну норму працi (обсяг робiт).

Нагляд за охороною працi — особлива правова форма правозасто&
совної дiяльностi шляхом реалiзацiї захисної функцiї по додер&
жанню законностi в трудових правовiдносинах, вiдповiдностi
дiй роботодавця приписам трудового законодавства.

Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалiсть
робочого дня.

Нацiональна служба посередництва i примирення — державна
структура, що створюється Президентом України та формуєть&
ся з висококвалiфiкованих експертiв i фахiвцiв з питань вирi&
шення колективних трудових спорiв i має свої вiддiлення в Авто&
номнiй Республiцi Крим i областях.

Невiдповiднiсть займанiй посадi — нездатнiсть працiвника внаслi&
док недостатньої квалiфiкацiї чи стану здоров’я належним чином
виконувати свої функцiональнi обов’язки, зазначенi у трудовому
договорi чи контрактi. Цi причини не залежать вiд волi працiвни&
ка, є об’єктивними i не можуть бути поставленi йому за провину.

Ненормований робочий день — особливий режим робочого часу,
який встановлюється для керiвникiв, спецiалiстiв, державних
службовцiв та осiб, праця яких за характером виконуваних ни&
ми функцiй не завжди може бути обмеженою нормальною три&
валiстю робочого дня, не пiддається точному облiку внаслiдок
специфiки режиму роботи, а також для осiб, робочий час яких
у зв’язку з особливостями органiзацiї їх працi розподiляється
ними на свiй розсуд.

Неповний робочий час — законодавче зменшення загальновстанов&
леної норми робочого часу з оплатою працi, що пропорцiйна вiд&
працьованому перiоду, або залежно вiд фактичного виробiтку.

Норма обслуговування — показник, з допомогою якого встановлю&
ється кiлькiсть одиниць обладнання, виробничих об’єктiв (ме&
ханiзмiв, установок тощо), наявних у сферi виробничого впли&
ву окремих працiвникiв або колективу.
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Норма часу — необхiдна затрата часу на виготовлення одиницi про&
дукцiї.

Норматив чисельностi — показник, що визначає число (кiлькiсть)
працiвникiв вiдповiдної квалiфiкацiї, необхiдних для виконан&
ня конкретної роботи за встановлений час.

Нормативи по працi — обов’язковi науково&технiчнi вказiвки, при&
значенi для полегшення розрахунку прогресивних технiчно об&
ґрунтованих норм працi (норм часу, виробiтку, обслуговування).

Нормативи часу — вихiднi розрахункових величин часу на вико&
нання окремих елементiв нормованих операцiй.

Облiк робочого часу — виявлення i фiксацiя виходiв на роботу,
отримання даних про фактично вiдпрацьований час кожним
працiвником.

Обмежена матерiальна вiдповiдальнiсть — обов’язок працiвни&
ка покрити заподiяну пiдприємству шкоду у розмiрi прямої дiйс&
ної шкоди, але не бiльше свого середньомiсячного заробiтку.

Органiзацiя охорони працi — планування та реалiзацiя власником
(у тому числi через спецiально створенi служби й органи з охо&
рони працi) системи органiзацiйних, технiчних, санiтарно&гi&
гiєнiчних та iнших заходiв, спрямованих на забезпечення здо&
рових i безпечних умов працi з установленням вiдповiдного на&
гляду та контролю.

Основна заробiтна плата — винагорода за виконану роботу вiд&
повiдно до встановлених норм працi (норми часу, виробiтку,
обслуговування, посадовi обов’язки), яка встановлюється у ви&
глядi тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних розцiнок для робiт&
никiв i посадових окладiв для службовцiв.

Особи зi зниженою працездатнiстю — iнвалiди, громадяни похи&
лого вiку та iншi особи, якi внаслiдок iнвалiдностi, пенсiйного
вiку, травми чи професiйного захворювання пiд час виконання
трудових обов’язкiв частково втратили працездатнiсть i не мо&
жуть конкурувати на ринку працi з iншими працiвниками.

Оформлення трудового договору — процедура внесення власни&
ком або уповноваженим на те органом у строки, встановленi за&
конодавством, точних вiдомостей про працiвника, його посаду,
спецiальнiсть, квалiфiкацiю, строки договору та iнше в докумен&
ти, що мають правове значення.

Охорона працi — система правових, соцiально&економiчних, орга&
нiзацiйно&технiчних i лiкувально&профiлактичних заходiв i за&
собiв, спрямованих на збереження здоров’я i працездатностi лю&
дини у процесi працi.

Переведення на iншу роботу — доручення працiвниковi виконан&
ня роботи, не передбаченої в умовах трудового договору, тобто
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такої, яка не вiдповiдає його спецiальностi, квалiфiкацiї, посадi,
або роботи, при виконаннi якої змiнюється розмiр заробiтної
плати, мiсцевiсть та iншi iстотнi умови працi.

Пiдсумований облiк робочого часу — фiксацiя робочого часу при
режимi працi, коли тривалiсть щоденної роботи (робочої змiни)
може вiдхилитися в певних межах вiд норми робочого дня, од&
нак ця норма дотримується в середньому за певний перiод (ка&
лендарний мiсяць, квартал, розрахунковий рiк).

Пiдходящою вважається робота, що вiдповiдає освiтi, професiї (спе&
цiальностi), квалiфiкацiї працiвника i надається в тiй мiсцевостi,
де вiн проживає.

Повна матерiальна вiдповiдальнiсть — обов’язок працiвника по&
крити заподiяну шкоду в межах повного розмiру вартостi мате&
рiальних цiнностей.

Порушення трудової дисциплiни — невиконання або виконання
не на належному рiвнi з вини працiвника покладених на нього
трудових обов’язкiв.

Порядок укладення трудового договору — встановлена чинним за&
конодавством процедура пiдписання та оформлення трудового
договору.

Правила внутрiшнього трудового розпорядку — локальний нор&
мативно&правовий акт, який встановлює порядок виникнення,
iснування чи припинення трудових вiдносин мiж працiвниками
i власником або уповноваженим ним органом i окреслює їх пов&
новаження на конкретному пiдприємствi, в установi, органiзацiї.

Правовий статус суб’єкта трудового права — сукупнiсть прав i
обов’язкiв (наданих йому як учаснику правовiдносин), якi до&
зволяють брати участь у конкретних правовiдносинах, пов’яза&
них iз суспiльно&трудовою дiяльнiстю, i входять до предмета
трудового права.

Працевлаштування — система заходiв, спрямованих на забезпе&
чення трудової зайнятостi населення, включаючи сприяння в
пiдшукуваннi необхiдної роботи, допомогу з перенавчання та
влаштування на роботу, що здiйснюються, як правило, держав&
ними органами, а також недержавними органiзацiями на основi
лiцензування.

Принципи трудового права — вираженi в законодавствi про пра&
цю вихiднi основи, керiвнi положення, що характеризують най&
суттєвiшi риси його змiсту i внутрiшню єднiсть правового регу&
лювання суспiльних правовiдносин у сферi працi, а також ви&
значають загальну спрямованiсть трудового права.

Прогул — вiдсутнiсть працiвника без поважних причин на роботi
протягом робочого дня або залишення роботи без попереджен&
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ня власника чи безпосереднього керiвника бiльш як на три го&
дини (безперервно чи сумарно).

Простiй — зупинення роботи, спричинене вiдсутнiстю органiза&
цiйних або технiчних умов, необхiдних для виконання роботи,
невiдворотною силою або iншими обставинами.

Професiйнi спiлки — масовi громадськi органiзацiї працюючих ро&
бiтникiв, службовцiв та осiб, що навчаються в спецiальних i ви&
щих закладах освiти, незалежно вiд статi, раси, нацiональностi
та релiгiйних переконань, створенi на добровiльнiй основi з ме&
тою захисту матерiальних iнтересiв i прав працiвникiв i покра&
щання умов їхньої працi.

Професiя — широка сфера трудової дiяльностi, що вiдображає га&
лузевий або родовий подiл працi, в якiй працiвник може засто&
совувати свої трудовi здiбностi вiдповiдно до наявних у нього
знань, навичок i вмiнь.

Реабiлiтацiя та адаптацiя iнвалiда — комплекс заходiв, спря&
мованих на вiдновлення здоров’я i здiбностей iнвалiда та ство&
рення йому необхiдних умов i рiвних можливостей в усiх сфе&
рах життєдiяльностi.

Режим роботи — розподiл часу працi й вiдпочинку працiвникiв на
пiдприємствi, в установi, органiзацiї протягом доби чи iншого
календарного перiоду та встановлений порядок органiзацiї ро&
боти пiдприємства.

Режим робочого часу — закрiплений, як правило, локальними нор&
мативними актами i обов’язковий для працiвникiв окремого пiд&
приємства порядок розподiлу норми робочого часу в межах рiз&
них календарних перiодiв.

Роботодавець — власник чи адмiнiстрацiя юридичної особи або
фiзична особа, що перебуває в трудових правовiдносинах з пра&
цiвником, якому вiн надає роботу, на пiдставi трудового дого&
вору, контракту чи iншого юридичного факту (складу).

Робочий час — вiдрiзок календарного часу, протягом якого працiв&
ник вiдповiдно до законодавства, колективного договору, уго&
ди про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку i гра&
фiка роботи повинен перебувати у визначеному йому мiсцi й ви&
конувати роботу, що йому доручено.

Розiрвання трудового договору — вольове iнiцiативне припинен&
ня договору у визначеному законодавством порядку однiєю iз
сторiн трудових вiдносин чи третьою особою.

Сезонними роботами вважаються тi, якi через природнi та клiма&
тичнi умови виконуються не весь рiк, а протягом певного пе&
рiоду (сезону), але не бiльше 6 мiсяцiв.
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Система оплати працi — спосiб нарахування розмiрiв винагоро&
ди, належної виплати працiвникам вiдповiдно до витрат їх пра&
цi, її якiсних i кiлькiсних показникiв, а в окремих випадках —
кiнцевих результатiв.

Система трудового права — об’єктивно зумовлене об’єднання
взаємопов’язаних, внутрiшньо узгоджених правових норм, якi
розподiленi по рiзних структурних пiдроздiлах, i якi регулюють
вiдокремлену сферу трудових i безпосередньо пов’язаних з ни&
ми суспiльних вiдносин. Тобто це науково обґрунтована внут&
рiшня будова трудового права, яка полягає у подiлi правових
норм за змiстом на загальну й особливу частини, а також на
структурнi пiдроздiли за предметною ознакою регулювання.

Службове вiдрядження — поїздка працiвника за розпорядженням
керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї на певний строк
в iншу мiсцевiсть для виконання службового доручення поза
мiсцем його основної роботи.

Соцiальне партнерство — добровiльна, основана на незалежностi
та рiвноправностi сторiн, тiсна взаємодiя (дiалог, переговори)
об’єднань працiвникiв, пiдприємцiв, а в окремих випадках i дер&
жави в ходi розроблення, прийняття, змiни та застосування со&
цiально&трудових норм.

Спецiальнiсть — частина трудової дiяльностi в межах певної про&
фесiї, що найбiльш глибоко та всебiчно опанована працiвником.

Статути (Положення) про дисциплiну — нормативнi акти, що ре&
гулюють порядок дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв
окремих галузей економiки, за умовами роботи яких порушен&
ня дисциплiни може призвести до особливо тяжких наслiдкiв.

Страйк — тимчасове колективне добровiльне припинення роботи
працiвниками (невихiд на роботу, невиконання своїх трудових
обов’язкiв) пiдприємства, установи, органiзацiї (структурного
пiдроздiлу) з метою вирiшення колективного трудового спору
(конфлiкту).

Суб’єкти трудового права — учасники iндивiдуальних, колектив&
них трудових та iнших вiдносин, якi є предметом трудового пра&
ва i якi на пiдставi чинного законодавства надiляються суб’єк&
тивними правами та вiдповiдними обов’язками.

Сумiсництво — зайняття працiвником крiм основної ще й iншої
платної посади або виконання iншої регулярно оплачуваної ро&
боти пiсля завершення основної.

Сумiщенням професiй (посад) вважається одночасне виконання
роботи з кiлькох професiй (спецiальностей) на одному й тому ж
пiдприємствi чи в органiзацiї протягом робочого дня нормаль&
ної тривалостi.
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Тарифна система — сукупнiсть визначених державою й тарифними
угодами нормативiв, що встановлюються для органiзацiї i пла&
нування оплати працi (залежно вiд її iнтенсивностi, складностi
та умов працi); тарифiкацiї робiт; присвоєння розрядiв робiтни&
кам, призначення на посади i регламентацiї працi службовцiв.

Тарифна сiтка— шкала, що визначає спiввiдношення в оплатi пра&
цi рiзних груп працiвникiв залежно вiд їх квалiфiкацiї.

Тарифна ставка — розмiр оплати працi певної складностi на рiз&
них видах робiт за одиницю часу (година, день, мiсяць) залеж&
но вiд квалiфiкацiйного розряду працiвника.

Трудова дисциплiна — сукупнiсть правових норм, що регулюють
внутрiшнiй трудовий розпорядок i встановлюють повноважен&
ня сторiн трудового договору, а також передбачають заохочення
за успiхи в роботi та вiдповiдальнiсть за умисне невиконання
трудових обов’язкiв.

Трудова книжка — основний документ, який характеризує трудо&
ву дiяльнiсть робiтникiв i службовцiв i за яким визначається
трудовий стаж працiвника при виходi на пенсiю.

Трудова праводiєздатнiсть — надана законом можливiсть особи
бути учасником трудових правовiдносин.

Трудова правосуб’єктнiсть — особлива якiсть, що визначається
за суб’єктами трудового права i означає, що при наявностi пев&
них умов вони можуть бути суб’єктами конкретних правовiд&
носин що складають предмет трудового права i можуть володi&
ти правами та обов’язками або набувати їх своїми дiями.

Трудова функцiя — робота, яку виконуватиме працiвник, коло йо&
го повноважень i обов’язкiв. Трудова функцiя службовцiв ви&
значається найменуванням посад, якi передбаченi структурою i
штатним розкладом державного органу чи пiдприємства, уста&
нови, органiзацiї.

Трудове право як галузь права — об’єктивно вiдокремлена система
взаємопов’язаних правових норм, якi регулюють суспiльнi тру&
довi та пов’язанi з ними вiдносини з приводу реалiзацiї грома&
дянами їх здатностi до працi та застосування найманої працi на
пiдприємствах, в установах, органiзацiях рiзних форм власностi.

Трудове право як навчальна дисциплiна — систематизованi вiд&
повiдно до типової програми знання щодо предмета правового
регулювання норм трудового права та їх особливостей.

Трудове право як наука — система теорiй, поглядiв, знань про пра&
вове регулювання трудових i тiсно пов’язаних з ними суспiль&
них вiдносин, яка визначає способи досягнення ефективностi
цього регулювання та шляхи удосконалення чинного трудово&
го законодавства.
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Трудовий договiр — угода мiж працiвником i власником пiдприєм&
ства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи
фiзичною особою&роботодавцем, за якою працiвник зобов’язу&
ється виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдпорядку&
ванням внутрiшньому трудовому розпорядку, а роботодавець —
виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умо&
ви працi, необхiднi для виконання роботи, передбаченi законо&
давством про працю, колективним договором i угодою сторiн.

Трудовий контракт — специфiчний письмовий договiр про працю,
який є комплексною моделлю регулювання трудових вiдносин
i дозволяє враховувати iндивiдуальнi особливостi працiвника,
його професiйнi навички, краще спiввiдносити оплату працi та
заохочення з результатами трудової дiяльностi, пiдвищувати
взаємну вiдповiдальнiсть сторiн при рiвноцiнному спiввiдношен&
нi нормативного та договiрного регулювання трудових вiдносин.

Трудовi правовiдносини — врегульованi нормами трудового права
суспiльнi вiдносини, що виникають на пiдставi трудового дого&
вору, контракту чи iншого юридичного факту з приводу працi ро&
бiтника або службовця на пiдприємствi, в установi чи органiзацiї.

Трудовi спори — не врегульованi шляхом безпосереднiх перего&
ворiв суперечностi (конфлiкти) мiж власником пiдприємства,
установи, органiзацiї (або його уповноваженим) i працiвником
(групою працiвникiв, профспiлками або iншим уповноваженим
трудовим колективом органом), що виникають з приводу засто&
сування норм законодавства про працю, змiни iснуючих умов
працi або встановлення нових i вирiшуються у визначеному чин&
ним законодавством порядку.

Унiфiкацiя законодавства — встановлення однакового правового
регулювання працi працiвникiв однорiдних професiй i спецiаль&
ностей у разi вiдсутностi суттєвої вiдмiнностi в умовах працi.

Форма трудового договору — зовнiшнє вираження, оформлення
i документальне фiксування умов змiсту трудового договору.

Функцiї трудового права — основнi напрями правового впливу
на суспiльнi вiдносини, що визначають службове призначення
трудового права в життi суспiльства.

Час вiдпочинку — перiод, протягом якого працiвники звiльняються
вiд виконання трудових обов’язкiв i можуть його використову&
вати на свiй розсуд.

Чергування — перебування працiвника за розпорядженням адмi&
нiстрацiї на пiдприємствi, в установi, органiзацiї в неробочий
час (пiсля закiнчення робочого дня, у вихiдний чи святковий
день) як вiдповiдального за порядок i для оперативного вирi&
шення невiдкладних питань.

Глосарiй 621



Н а в ч а л ь н е в и д а н н я

Дмитренко Юрій Павлович

ТРУДОВЕ ПРАВО
УКРАЇНИ

Пiдручник

Затверджено
Мiнiстерством освiти i науки України

Шеф&редактор
В. С. Ковальський, кандидат юридичних наук

Юрiнком Iнтер — редакцiя
наукової та навчальної лiтератури

Вiдповiдальна за випуск Т. М. Виноградова
Редактор А. І. Осауленко

Комп’ютерна верстка В. Ю. Романенка
Художнє оформлення М. П. Черненка

Пiдписано до друку 06.04.2009. Формат 84�108 1/32.
Папiр офсетний № 1. Гарнитура Петербург. Умовн. друк. арк. 32,76.

Обл.&вид. арк. 30,22. Наклад 12000 (1&й завод 1—3000) прим.
Зам. № . Цiна договiрна.

З питань придбання лiтератури звертатися
до видавництва «Юрiнком Iнтер» за адресою:

04209, Київ&209, вул. Героїв Днiпра, 31б, тел. 411&64&03, 411&69&08

Оригiнал&макет виготовлено комп’ютерним
центром СП «Юрiнком Iнтер»

(Свiдоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавцiв, виготiвникiв i розповсюджувачiв

видавничої продукцiї — серiя ДК № 19 вiд 20.03.2000)

Вiддруковано в ЗАТ «Вiпол», 03151, м. Київ, вул. Волинська, 60
(Свiдоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавцiв, виготiвникiв i розповсюджувачiв
видавничої продукцiї — серiя ДК № 752 вiд 27.12.2001)



¬Ë‰‡‚ÌËˆÚ‚Ó "fi≥ÌÍÓÏ ≤ÌÚÂ" 
ÔÓÔÓÌÛ∫:

 Ó‰ÂÍÒ Á‡ÍÓÌ≥‚ ÔÓ Ô‡ˆ˛ ”Í‡øÌË Á
ÔÓÒÚ‡ÚÂÈÌËÏË Ï‡ÚÂ≥‡Î‡ÏË / ÛÍÎ‡‰‡˜≥ :

¬.—. Ó‚‡Î¸Ò¸ÍËÈ, À.œ.Àˇ¯ÍÓ. ñ  . : fi≥ÌÍÓÏ ≤Ì-

ÚÂ, 2006. ñ 1200 Ò.

 ÌË„‡ Ï≥ÒÚËÚ¸ ¥ÛÌÚÓ‚ÌÂ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁÓ‚‡ÌÂ

Á≥-·‡ÌÌˇ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚‡ ÔÓ Ô‡ˆ˛. Õ‡‚Ó‰ËÚ¸-

Òˇ  Ó‰ÂÍÒ Á‡ÍÓÌ≥‚ ÔÓ Ô‡ˆ˛ ”Í‡øÌË, ‰Ó ˇÍÓ„Ó

‰Ó‰‡∫Ú¸Òˇ ÓÒÌÓ‚ÌËÈ Ï‡ÒË‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ëı ‡ÍÚ≥‚,

˘Ó Â„ÛÎ˛˛Ú¸ ÚÛ‰Ó‚≥ Ô‡‚Ó‚≥‰ÌÓÒËÌË, ‡ Ò‡ÏÂ:

Á‡ÍÓÌË ”Í‡øÌË, ÛÍ‡ÁË œÂÁË‰ÂÌÚ‡ ”Í‡øÌË, ÔÓÒ-

Ú‡ÌÓ‚Ë  ‡·≥ÌÂÚÛ Ã≥Ì≥ÒÚ≥‚ ”Í‡øÌË, ‚ÂÎËÍ‡ Í≥Î¸-

Í≥ÒÚ¸ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËı ‡ÍÚ≥‚ Ï≥Ì≥ÒÚÂÒÚ‚ ≥ ‚≥‰ÓÏÒÚ‚.

ÃÓÊÂ ·ÛÚË ÍÓËÒÌ‡ ÍÂ≥‚ÌËÍ‡Ï Ô≥‰ÔË-

∫ÏÒÚ‚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚, Ó„‡Ì≥Á‡ˆ≥È, Ô‡ˆ≥‚ÌËÍ‡Ï Í‡‰Ó-

‚Ëı Ú‡ ˛Ë‰Ë˜ÌËı ÒÎÛÊ·, ÔÓÙÒÔ≥ÎÓÍ, ÒÛ‰≥‚ ≥

Ô‡‚ÓÓıÓÓÌÌËı Ó„‡Ì≥‚, ‡ Ú‡ÍÓÊ Ì‡ÛÍÓ‚ˆˇÏ, ‚Ë-

ÍÎ‡‰‡˜‡Ï Ú‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï.

 Î‡ÒËÙ≥Í‡ÚÓ ÔÓÙÂÒ≥È. ñ  . : fi≥ÌÍÓÏ

≤ÌÚÂ, 2006. ñ 544 Ò.

 Î‡ÒËÙ≥Í‡ÚÓ ÔÓÙÂÒ≥È ∫ ÒÍÎ‡‰Ó‚Ó˛ ˜‡ÒÚË-

ÌÓ˛ ‰ÂÊ‡‚ÌÓø ÒËÒÚÂÏË ÍÎ‡ÒËÙ≥Í‡ˆ≥ø Ú‡ ÍÓ‰Û-

‚‡ÌÌˇ ÚÂıÌ≥ÍÓ-ÂÍÓÌÓÏ≥˜ÌÓø Ú‡ ÒÓˆ≥‡Î¸ÌÓø ≥ÌÙÓ-

Ï‡ˆ≥ø. …Ó„Ó ÒÚ‚ÓÂÌÓ Ì‡ ‚ËÍÓÌ‡ÌÌˇ ƒÂÊ‡‚ÌÓø

ÔÓ„‡ÏË ÔÂÂıÓ‰Û Ì‡ Ï≥ÊÌ‡Ó‰ÌÛ ÒËÒÚÂÏÛ Ó·-

Î≥ÍÛ ≥ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË Ú‡  ÓÌˆÂÔˆ≥ø ÔÓ·Û‰Ó‚Ë Ì‡ˆ≥Ó-

Ì‡Î¸ÌÓø ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË ”Í‡øÌË.  Î‡ÒËÙ≥Í‡ÚÓ ÔÓ-

ÙÂÒ≥È Ï≥ÒÚËÚ¸ ÓÁ‰≥ÎË: ÍÎ‡ÒËÙ≥Í‡ˆ≥ˇ ÔÓÙÂÒ≥È,

ÔÓÍ‡Ê˜ËÍ ÔÓÙÂÒ≥ÈÌËı Ì‡Á‚ Ó·≥Ú Á‡ ÍÓ‰‡ÏË

ÔÓÙÂÒ≥È, ‡·ÂÚÍÓ‚ËÈ ÔÓÍ‡Ê˜ËÍ ÔÓÙÂÒ≥ÈÌËı

Ì‡Á‚ Ó·≥Ú.  Î‡ÒËÙ≥Í‡ÚÓ ÔÓÙÂÒ≥È (ƒ  0003:2005)

Ì‡·Û‚ ˜ËÌÌÓÒÚ≥ 1 Í‚≥ÚÌˇ 2006 ÓÍÛ.

« ÔËÚ‡Ì¸ ÔË‰·‡ÌÌˇ Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒ¸:
04209, Ï.  Ëø‚-209, √ÂÓø‚ ƒÌ≥Ô‡, 31-·

“ÂÎ./Ù‡ÍÒ 413-81-44, ÚÂÎ. 411-69-08, 
ÚÂÎ. ‚≥‰‰≥ÎÛ Â‡Î≥Á‡ˆ≥ø 411-64-03; 412-36-18

e-mail: sales@yurincom.kiev.ua   http://www.yurincom.com



¬Ë‰‡‚ÌËˆÚ‚Ó "fi≥ÌÍÓÏ ≤ÌÚÂ" 
ÔÓÔÓÌÛ∫:

÷Ë‚iÎ¸ÌÂ ÔÓˆÂÒÛ‡Î¸ÌÂ Ô‡‚Ó ”Í‡øÌË :

Ì‡‚˜. ÔÓÒi·. / Œ.Œ.ÿÚÂÙ‡Ì. ñ  . : fiiÌÍÓÏ IÌÚÂ, 2009.

ñ 360 Ò.

Õ‡‚˜‡Î¸ÌËÈ ÔÓÒi·ÌËÍ Ôi‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚i

‡Ì‡ÎiÁÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚‡, Ô‡ÍÚËÍË ÈÓ„Ó Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡Ì-

Ìˇ, ÒÛ˜‡ÒÌËı ÍÓÌˆÂÔˆiÈ ÓÁ‚ËÚÍÛ Ì‡ÛÍË ˆË‚iÎ¸ÌÓ„Ó

ÔÓˆÂÒÛ‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡‚‡. ¬ ÓË„iÌ‡Î¸ÌiÈ, ‰ÓÒÚÛÔÌiÈ

‰Îˇ ÒÔËÈÌˇÚÚˇ ÙÓÏi ÔÓ‰‡ÌÓ iÌÒÚËÚÛÚË ˆË‚iÎ¸ÌÓ-

„Ó ÔÓˆÂÒÛ‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡‚‡ ”Í‡øÌË, ˇÍËÏ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚-

Î˛∫Ú¸Òˇ ÔÓˆÂÒÛ‡Î¸ÌËÈ ÔÓˇ‰ÓÍ Á‰iÈÒÌÂÌÌˇ Ô‡‚Ó-

ÒÛ‰‰ˇ Á ˆË‚iÎ¸ÌËı ÒÔ‡‚, ˘Ó ‚ËÌËÍ‡˛Ú¸ Û ‰ÂÊ‡‚i Á

ˆË‚iÎ¸ÌËı, ÚÛ‰Ó‚Ëı, ÒiÏÂÈÌËı Ú‡ iÌ¯Ëı Ô‡‚Ó‚i‰-

ÌÓÒËÌ. œÓ∫‰Ì‡ÌÌˇ Ì‡‚˜‡Î¸ÌÓ„Ó Ï‡ÚÂi‡ÎÛ Ái ÒıÂÏ‡-

ÏË Ú‡ Ú‡·ÎËˆˇÏË ÒÔËˇ∫ Á‡Ò‚Ó∫ÌÌ˛ Ï‡ÚÂi‡Î‡.

ƒÎˇ ÒÚÛ‰ÂÌÚi‚, ‡ÒÔi‡ÌÚi‚, ‚ËÍÎ‡‰‡˜i‚ ‚Ë˘Ëı

˛Ë‰Ë˜ÌËı Ì‡‚˜‡Î¸ÌËı Á‡ÍÎ‡‰i‚.

«ÂÏÂÎ¸Ì≥ ‚≥‰ÌÓÒËÌË ‚ ”Í‡øÌ≥ : Á·. ÌÓ-

Ï‡Ú. ‡ÍÚ≥‚. / ÛÍÎ‡‰‡˜≥: ƒ.¬. Ó‚‡Î¸Ò¸ÍËÈ, À.Œ.œ‡Ì¸ÍÓ-

‚‡. ñ  . : fi≥ÌÍÓÏ ≤ÌÚÂ, 2009. ñ 752 Ò.

 ÌË„‡ ÏiÒÚËÚ¸ ¥ÛÌÚÓ‚ÌÂ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁÓ‚‡ÌÂ Ái-

·‡ÌÌˇ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚‡ ÔÓ ÁÂÏÎ˛. Õ‡‚Ó‰ËÚ¸Òˇ «Â-

ÏÂÎ¸ÌËÈ ÍÓ‰ÂÍÒ ”Í‡øÌË, ‰Ó ˇÍÓ„Ó ‰Ó‰‡˛Ú¸Òˇ ÌÓ-

Ï‡ÚË‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚i ‡ÍÚË, ˘Ó Â„ÛÎ˛˛Ú¸ ÁÂÏÂÎ¸Ìi ‚i‰-

ÌÓÒËÌË ñ ÍÓ‰ÂÍÒË Ú‡ Á‡ÍÓÌË ”Í‡øÌË, ÛÍ‡ÁË œÂÁË-

‰ÂÌÚ‡ ”Í‡øÌË, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë  ‡·iÌÂÚÛ ÃiÌiÒÚi‚ ”Í‡-

øÌË, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÒÛ‰Ó‚‡ Ô‡ÍÚËÍ‡.

–ÓÁ‡ıÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ˛ËÒÚi‚, ‡‰‚ÓÍ‡Úi‚, Ô‡ˆi‚ÌË-

Íi‚ ÒÛ‰Û Ú‡ Ó„‡Ìi‚ ÔÓÍÛ‡ÚÛË, Ó„‡Ìi‚ ÏiÒˆÂ‚Ó„Ó

Ò‡ÏÓ-‚ˇ‰Û‚‡ÌÌˇ Ú‡ Ó„‡Ìi‚ ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óø ‚Î‡‰Ë, ÒÚÛ-

‰ÂÌÚi‚, ‡ÒÔi‡ÌÚi‚, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÛÒiı, ıÚÓ ˆiÍ‡‚ËÚ¸Òˇ ÁÂ-

ÏÂÎ¸ÌËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚ÓÏ.

« ÔËÚ‡Ì¸ ÔË‰·‡ÌÌˇ Á‚ÂÚ‡ÈÚÂÒ¸:
04209, Ï.  Ëø‚-209, √ÂÓø‚ ƒÌ≥Ô‡, 31-·

“ÂÎ./Ù‡ÍÒ 413-81-44, ÚÂÎ. 411-69-08, 
ÚÂÎ. ‚≥‰‰≥ÎÛ Â‡Î≥Á‡ˆ≥ø 411-64-03; 412-36-18

e-mail: sales@yurincom.kiev.ua   http://www.yurincom.com


	Tr_Zmist
	Çì³ñò    3
	Ïå ðåä ìî âà    8
	Çà ãà ëü íà ÷à ñ òè íà
	Ìî äóëü 1
	Ðîç äië I  ÇÀ ÃÀ ËÜ ÍÀ ÕÀ ÐÀ Ê ÒÅ ÐÈ Ñ ÒÈ ÊÀ  ÒÐÓ ÄÎ ÂÎ ÃÎ ÏÐÀ ÂÀ    11
	§ 1. Iñ òî ðè ÷ íi âè òî êè  òà ñòà íî â ëåí íÿ òðó äî âî ãî ïðà âà  11
	§ 2. Ñó ÷àñ íèé ñòàí òà ïå ð ñ ïå ê òè âè ðîç âè ò êó  òðó äî âî ãî ïðà âà  30
	§ 3. Ðîëü ïðà öi òà òðó äî âî ãî ïðà âà  â æèò òi ñó ñ ïi ëü ñ ò âà  34

	Ðîç äië II  Ïðåä ìåò, ìå òîä i ñè ñ òå ìà òðó äî âî ãî ïðà âà    38
	§ 1. Ïî íÿò òÿ i ïðåä ìåò  òðó äî âî ãî ïðàâà  38
	§ 2. Ìå òî äè  òðó äî âî ãî ïðà âà  46
	§ 3. Ôó í ê öi¿  òðó äî âî ãî ïðà âà  52
	§ 4. Ñè ñ òå ìà òðó äî âî ãî ïðà âà  Óêðà ¿ íè  55
	§ 5. Ìi ñ öå òðó äî âî ãî ïðà âà  â çàãàëüí³é ñè ñ òå ìi ïðà âà  59
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  67
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  68



	Ðîç äië III  ÄÆÅ ÐÅ ËÀ  ÒÐÓ ÄÎ ÂÎ ÃÎ ÏÐÀ ÂÀ    69
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òà âè äè äæå ðåë  òðó äî âî ãî ïðà âà  69
	§ 2. Êîí ñòè òó öiÿ Óêðà ¿ íè  ÿê îñ íî â íå äæå ðå ëî òðó äî âî ãî ïðà âà  73
	§ 3. Êî äåêñ çà êî íiâ ïðî ïðà öþ Óêðà ¿ íè  òà ií øi çà êî íî äà â ÷i àê òè,  ùî ðå ãó ëþ þòü òðó äî âi ïðà âî âiä íî ñè íè  75
	§ 4. Ïiä çà êîí íi íî ð ìà òè â íi àê òè  ÿê äæå ðå ëà òðó äî âî ãî ïðà âà  84
	§ 5. Äiÿ íî ð ìà òè â íèõ àê òiâ  ó ÷à ñi, ó ïðî ñ òî ði é çà êî ëîì îñiá  95
	§ 6. ªä íiñòü i äè ôå ðå í öi à öiÿ  íîðì òðó äî âî ãî çà êî íî äàâ ñò âà  97
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìîêîí ò ðî ëþ  99
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  100



	Ðîç äië IV  ÎÑ ÍÎ Â ÍI ÏÐÈÍ ÖÈ ÏÈ  ÒÐÓ ÄÎ ÂÎ ÃÎ ÏÐÀ ÂÀ    101
	§ 1. Ïî íÿò òÿ i çíà ÷åí íÿ  ïðèí öè ïiâ òðó äî âî ãî ïðà âà  101
	§ 2. Êëà ñè ôi êà öiÿ i çìiñò  îñ íî â íèõ ïðèí öè ïiâ òðó äî âî ãî  ïðà âà  102
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  104
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  104



	Ðîç äië V  ÑÓ Á™ªÊ ÒÈ  ÒÐÓ ÄÎ ÂÎ ÃÎ ÏÐÀ ÂÀ    105
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òà êëà ñè ôi êà öiÿ  ñó á™ºê òiâ òðó äî âî ãî ïðà âà  105
	§ 2. Ïðà öiâ íèê  ÿê ñó á™ºêò òðó äî âî ãî ïðà âà  106
	§ 3. Ïðà âî âèé ñòà òóñ ðî áî òî äà â öÿ  ÿê ñó á™ºê òà òðó äî âî ãî ïðà âà  108
	§ 4. Ïðî ôå ñié íi ñïi ë êè  ÿê ñó á™ºêò òðó äî âî ãî ïðà âà  111
	§ 5. Ñòà òóñ òðó äî âî ãî êî ëå ê òè âó  ó òðó äî âî ìó ïðà âi  114
	§ 6. Äåð æà â íi îð ãà íè  ÿê ñó á™ºê òè òðó äî âî ãî ïðà âà  118
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  120
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  120



	Ðîç äië VI  ÏÐÀ ÂÎ ÂIÄ ÍÎ ÑÈ ÍÈ,  ÙÎ ÑÊËÀ ÄÀ ÞÒÜ ÏÐÅÄ ÌÅÒ  ÒÐÓ ÄÎ ÂÎ ÃÎ ÏÐÀ ÂÀ    121
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òà îçíà êè  òðó äî âèõ ïðà âî âiä íî ñèí  121
	§ 2. Êëà ñè ôi êà öiÿ ïðà âî âiä íî ñèí,  ùî ñêëà äà þòü ïðåä ìåò òðó äî âî ãî ïðà âà  122
	§ 3. Óìî âè é ïiä ñòà âè âè íè ê íåí íÿ,  çìi íè òà ïðè ïè íåí íÿ  òðó äî âèõ ïðà âî âiä íî ñèí  123
	§ 4. Çìiñò  òðó äî âèõ ïðà âî âiä íî ñèí  130
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  133
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  134




	Ìî äóëü 2
	Ðîç äië VII  ÑÎ ÖI À ËÜ ÍÅ  ÏÀÐ Ò ÍÅÐ Ñ Ò ÂÎ    146
	§ 1. Ïî íÿò òÿ, ñòî ðî íè òà çìiñò  ñî öi à ëü íî ãî ïàð ò íåð ñ ò âà  146
	§ 2. Ïî íÿò òÿ, ñòî ðî íè òà çìiñò  êî ëå ê òè â íèõ óãîä  149
	§ 3. Ïî íÿò òÿ òà ñòî ðî íè  êî ëå ê òè â íèõ äî ãî âî ðiâ  153
	§ 4. Ïî ðÿ äîê óêëà äåí íÿ  êî ëå ê òè â íî ãî äî ãî âî ðó  155
	§ 5. Çìiñò  êî ëå ê òè â íî ãî äî ãî âî ðó  158
	§ 6. Êî í ò ðîëü çà âè êî íàí íÿì óìîâ  êî ëå ê òè â íî ãî äî ãî âî ðó  òà âiä ïî âi äà ëü íiñòü ñòî ðií  159
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  161
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  161



	Ðîç äië VIII  ÏÐÀ ÂÎ ÂÅ ÐÅ ÃÓ ËÞ ÂÀÍ Íß  ÇÀ ÉÍß ÒÎ Ñ ÒI ÒÀ ÏÐÀ ÖÅ ÂËÀ Ø ÒÓ ÂÀÍ Íß    162
	§ 1. Çà ãà ëü íà õà ðà ê òå ðè ñ òè êà çà êî íî äàâ ñò âà  ïðî çà éíÿ òiñòü íà ñå ëåí íÿ  162
	§ 2. Ïî íÿò òÿ çà éíÿ òî ñ òi íà ñå ëåí íÿ,  ¿¿ âè äè  165
	§ 3. Äåð æà â íà ñëó æ áà çà éíÿ òî ñ òi,  ¿¿ ñòðó ê òó ðà òà ïî â íî âà æåí íÿ  167
	§ 4. Ïî íÿò òÿ ïðà öå âëà ø òó âàí íÿ,  éî ãî ïðà âî âi ôî ð ìè  172
	§ 5. Ïðà âî âèé ñòà òóñ  áåç ðî ái ò íî ãî  175
	§ 6. Ïðà âî âèé çà õèñò ïðà öiâ íè êiâ  ïðè âòðà òi ðî áî òè  179
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  190
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  190





	Îñî á ëè âà ÷à ñ òè íà
	Ìî äóëü 3
	Ðîç äië IX  ÒÐÓ ÄÎ ÂÈÉ  ÄÎ ÃÎ ÂIÐ    200
	§ 1. Ïî íÿò òÿ, ñòî ðî íè òà çìiñò  òðó äî âî ãî äî ãî âî ðó  200
	§ 2. Ôî ð ìà  òðó äî âî ãî äî ãî âî ðó  206
	§ 3. Çà ãà ëü íèé ïî ðÿ äîê óêëà äåí íÿ  òðó äî âî ãî äî ãî âî ðó  207
	§ 4. Ïðà âî âi ãà ðà í òi¿ ïðà öiâ íè êiâ  ïðè ïðè éí ÿò òi íà ðî áî òó  210
	§ 5. Îñî á ëè âî ñ òi óêëà äåí íÿ îêðå ìèõ âè äiâ  òðó äî âèõ äî ãî âî ðiâ  212
	§ 6. Çìi íà óìîâ  òðó äî âî ãî äî ãî âî ðó  224
	§ 7. Ïðè ïè íåí íÿ  òðó äî âî ãî äî ãî âî ðó  228
	§ 8. Âiä ñòî ðî íåí íÿ  âiä ðî áî òè  254
	§ 9. Îôî ð ì ëåí íÿ çâi ëü íåí íÿ ç ðî áî òè  òà ïðî âå äåí íÿ ðîç ðà õó í êó  255
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  256
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  258




	Ìî äóëü 4
	Ðîç äië X  ÐÎ ÁÎ ×ÈÉ ×ÀÑ    268
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òà âè äè  ðî áî ÷î ãî ÷à ñó  268
	§ 2. Íà äó ðî ÷ íi ðî áî òè  òà ií øi âè äè ðî áî ÷î ãî ÷à ñó  272
	§ 3. Ðå æèì òà îá ëiê  ðî áî ÷î ãî ÷à ñó  275
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  278
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  278



	Ðîç äië ÕI  ×ÀÑ ÂIÄ ÏÎ ×È Í ÊÓ    279
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òà âè äè  ÷à ñó âiä ïî ÷è í êó  279
	§ 2. Ïî íÿò òÿ âiä ïó ñ òîê  òà ¿õ âè äè  282
	§ 3. Ïî ðÿ äîê íà äàí íÿ  îêðå ìèõ âè äiâ âiä ïó ñ òîê  283
	§ 4. Îïëà òà  âiä ïó ñ òîê  296
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  299
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  300




	Ìî äóëü 5
	Ðîç äië ÕII  ÎÏËÀ ÒÀ ÏÐÀ ÖI    307
	§ 1. Ïî íÿò òÿ i ñòðó ê òó ðà  çà ðî ái ò íî¿ ïëà òè  307
	§ 2. Äåð æà â íå òà äî ãî âi ð íå  ðå ãó ëþ âàí íÿ îïëà òè ïðà öi  309
	§ 3. Ïðà âî âà îñ íî âà òà ïî ðÿ äîê îá ÷è ñ ëåí íÿ  ñå ðå ä íüî¿ çà ðî ái ò íî¿ ïëà òè  311
	§ 4. Îð ãà íi çà öiÿ âè ïëà òè  çà ðî ái ò íî¿ ïëà òè  312
	§ 5. Íî ð ìó âàí íÿ  ïðà öi  313
	§ 6. Òà ðè ô íà ñè ñ òå ìà  â îïëà òi ïðà öi  316
	§ 7. Ñè ñ òå ìè  îïëà òè ïðà öi  318
	§ 8. Îïëà òà ïðà öi ïðè âiä õè ëåí íi  âiä íî ð ìà ëü íèõ óìîâ ðî áî òè  319
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  322
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  323



	Ðîç äië ÕI II  ÃÀ ÐÀ Í ÒI¯ I ÊÎÌ ÏÅ Í ÑÀ ÖI¯    324
	§ 1. Ãà ðà í òié íi âè ïëà òè  òà äî ïëà òè  324
	§ 2. Êîì ïå í ñà öié íi âè ïëà òè  òà ¿õ âè äè  330
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  333
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  333




	Ìî äóëü 6
	Ðîç äië XIV  ÒÐÓ ÄÎ ÂÀ ÄÈ Ñ ÖÈ Ï ËI ÍÀ    341
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òðó äî âî¿ äè ñ öè ï ëi íè  òà ìå òî äè ¿¿ çà áåç ïå ÷åí íÿ  341
	§ 2. Ïðà âî âå ðå ãó ëþ âàí íÿ  âíó ò ði ø íüî ãî òðó äî âî ãî ðîç ïî ðÿ ä êó  342
	§ 3. Çà îõî ÷åí íÿ  â òðó äî âî ìó ïðà âi  351
	§ 4. Äè ñ öè ï ëi íà ð íà âiä ïî âi äà ëü íiñòü  ó òðó äî âèõ ïðà âî âiä íî ñè íàõ  352
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  357
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  358



	Ðîç äië ÕV  ÌÀ ÒÅ ÐI À ËÜ ÍÀ ÂIÄ ÏÎ ÂI ÄÀ ËÜ ÍIÑÒÜ  ÑÓ Á™ªÊ ÒIÂ ÒÐÓ ÄÎ ÂÈÕ ÏÐÀ ÂÎ ÂIÄ ÍÎ ÑÈÍ    359
	§ 1. Ïî íÿò òÿ, ïiä ñòà âè òà óìî âè  ìà òå ði à ëü íî¿ âiä ïî âi äà ëü íî ñ òi ïðà öiâ íè êiâ  359
	§ 2. Âè äè ìà òå ði à ëü íî¿ âiä ïî âi äà ëü íî ñ òi ïðà öiâ íè êiâ  çà øêî äó, çà ïî äi ÿ íó íè ìè ïiä ïðè ºì ñ ò âó  361
	§ 3. Âè çíà ÷åí íÿ ðîç ìi ðó øêî äè,  çà ïî äi ÿ íî¿ ïðà öiâ íè êîì ïiä ïðè ºì ñ ò âó,  òà ïî ðÿ äîê ¿¿ ïî êðèò òÿ  371
	§ 4. Ìà òå ði à ëü íà âiä ïî âi äà ëü íiñòü ðî áî òî äà â öiâ  çà øêî äó, çà ïî äi ÿ íó ïðà öiâ íè êàì ó çâ™ÿ ç êó  ç âè êî íàí íÿì íè ìè òðó äî âèõ îáî â™ÿ ç êiâ  373
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  376
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  376




	Ìî äóëü 7
	Ðîç äië ÕVI  ÎÕÎ ÐÎ ÍÀ ÏÐÀ ÖI    386
	§ 1. Ïî íÿò òÿ îõî ðî íè ïðà öi  òà äåð æà â íà ïî ëi òè êà â öié ñôå ði  386
	§ 2. Îð ãà íi çà öiÿ îõî ðî íè ïðà öi  íà âè ðî á íè ö ò âi  388
	§ 3. Ðîç ñëi äó âàí íÿ òà îá ëiê  íå ùà ñ íèõ âè ïà ä êiâ íà âè ðî á íè ö ò âi  390
	§ 4. Ïðà âî âèé çà õèñò i îõî ðî íà  ïðà öi æi íîê, íå ïî â íî ëi ò íiõ  òà îñiá çi çíè æå íîþ ïðà öå çäà ò íi ñ òþ  418
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  424
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  425



	Ðîç äië ÕVII  ÏIËÜ ÃÈ ÄËß ÎÑIÁ,  ÙÎ ÏÎ ªÄ ÍÓ ÞÒÜ ÐÎ ÁÎ ÒÓ  Ç ÍÀ Â×ÀÍ ÍßÌ    428
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òà çà ãà ëü íà õà ðà ê òå ðè ñ òè êà  ïiëüã äëÿ ïðà öiâ íè êiâ,  ùî íà â÷à þòü ñÿ  428
	§ 2. Ïiëü ãè äëÿ ïðà öiâ íè êiâ, ÿêi íà â÷à þòü ñÿ,  òà ¿õ äè ôå ðå í öi à öiÿ  429
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  434
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  435




	Ìî äóëü 8
	Ðîç äië ÕVI II  ÒÐÓ ÄÎ ÂI ÑÏÎ ÐÈ    442
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òðó äî âèõ ñïî ðiâ,  ¿õ âè äè òà ïðè ÷è íè âè íè ê íåí íÿ  442
	§ 2. Ií äè âi äó à ëü íi  òðó äî âi ñïî ðè  444
	§ 3. Êî ëå ê òè â íi  òðó äî âi ñïî ðè  451
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  460
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  460



	Ðîç äië ÕIX  ÍÀ ÃËßÄ I ÊÎ Í Ò ÐÎËÜ  ÇÀ ÄÎ ÒÐÈ ÌÀÍ ÍßÌ ÇÀ ÊÎ ÍÎ ÄÀÂ ÑÒ ÂÀ  ÏÐÎ ÏÐÀ ÖÞ    462
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òà çìiñò íà ãëÿ äó i êî í ò ðî ëþ  çà äî òðè ìàí íÿì çà êî íî äàâ ñò âà ïðî ïðà öþ  462
	§ 2. Äåð æà â íèé íà ãëÿä i êî í ò ðîëü  çà äî òðè ìàí íÿì çà êî íî äàâ ñò âà ïðî ïðà öþ  òà îõî ðî íó ïðà öi  464
	§ 3. Ïî â íî âà æåí íÿ ïðîô ñïi ë êî âèõ îð ãà íiâ  ïðè çäié ñ íåí íi íè ìè êî í ò ðî ëþ  çà äî òðè ìàí íÿì çà êî íî äàâ ñò âà ïðî ïðà öþ  470
	§ 4. Þðè äè ÷ íà âiä ïî âi äà ëü íiñòü  çà ïî ðó øåí íÿ çà êî íî äàâ ñò âà ïðî ïðà öþ  é îõî ðî íó ïðà öi  472
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  474
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  475



	Ðîç äië ÕÕ  ÌIÆ ÍÀ ÐÎ Ä ÍÎ- ÏÐÀ ÂÎ ÂÅ  ÐÅ ÃÓ ËÞ ÂÀÍ Íß ÏÐÀ ÖI    476
	§ 1. Ïî íÿò òÿ ìiæ íà ðî ä íî- ïðà âî âî ãî  ðå ãó ëþ âàí íÿ ïðà öi òà éî ãî çìiñò  476
	§ 2. Ìiæ íà ðî ä íà îð ãà íi çà öiÿ ïðà öi, ¿¿ ñòðó ê òó ðà,  çà âäàí íÿ òà ðîëü â óäî ñêî íà ëåí íi ïðà âî ãî  ðå ãó ëþ âàí íÿ âiä íî ñèí ó ñôå ði ïðà öi  477
	§ 3. Äæå ðå ëà ìiæ íà ðî ä íî- ïðà âî âî ãî  ðå ãó ëþ âàí íÿ ïðà öi  478
	§ 4. Çà ãà ëü íà õà ðà ê òå ðè ñ òè êà  òðó äî âî ãî çà êî íî äàâ ñò âà êðà ¿í ÑÍÄ  482
	§ 5. Çà ãà ëü íà õà ðà ê òå ðè ñ òè êà  òðó äî âî ãî çà êî íî äàâ ñò âà  ií øèõ çà ðó ái æ íèõ äåð æàâ  485
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  499
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  499



	Äî äà ò êè    507
	Ñïè ñîê âè êî ðè ñ òà íèõ  i ðå êî ìå í äî âà íèõ äæå ðåë    612
	Ãëî ñà ðié    614



	TrPravo_Maket_Pp_611--622.pdf
	Tr_Zmist
	Çì³ñò    3
	Ïå ðåä ìî âà    8
	Çà ãà ëü íà ÷à ñ òè íà
	Ìî äóëü 1
	Ðîç äië I  ÇÀ ÃÀ ËÜ ÍÀ ÕÀ ÐÀ Ê ÒÅ ÐÈ Ñ ÒÈ ÊÀ  ÒÐÓ ÄÎ ÂÎ ÃÎ ÏÐÀ ÂÀ    11
	§ 1. Iñ òî ðè ÷ íi âè òî êè  òà ñòà íî â ëåí íÿ òðó äî âî ãî ïðà âà  11
	§ 2. Ñó ÷àñ íèé ñòàí òà ïå ð ñ ïå ê òè âè ðîç âè ò êó  òðó äî âî ãî ïðà âà  30
	§ 3. Ðîëü ïðà öi òà òðó äî âî ãî ïðà âà  â æèò òi ñó ñ ïi ëü ñ ò âà  34

	Ðîç äië II  Ïðåä ìåò, ìå òîä i ñè ñ òå ìà òðó äî âî ãî ïðà âà    38
	§ 1. Ïî íÿò òÿ i ïðåä ìåò  òðó äî âî ãî ïðàâà  38
	§ 2. Ìå òî äè  òðó äî âî ãî ïðà âà  46
	§ 3. Ôó í ê öi¿  òðó äî âî ãî ïðà âà  52
	§ 4. Ñè ñ òå ìà òðó äî âî ãî ïðà âà  Óêðà ¿ íè  55
	§ 5. Ìi ñ öå òðó äî âî ãî ïðà âà  â çàãàëüí³é ñè ñ òå ìi ïðà âà  59
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  67
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  68



	Ðîç äië III  ÄÆÅ ÐÅ ËÀ  ÒÐÓ ÄÎ ÂÎ ÃÎ ÏÐÀ ÂÀ    69
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òà âè äè äæå ðåë  òðó äî âî ãî ïðà âà  69
	§ 2. Êîí ñòè òó öiÿ Óêðà ¿ íè  ÿê îñ íî â íå äæå ðå ëî òðó äî âî ãî ïðà âà  73
	§ 3. Êî äåêñ çà êî íiâ ïðî ïðà öþ Óêðà ¿ íè  òà ií øi çà êî íî äà â ÷i àê òè,  ùî ðå ãó ëþ þòü òðó äî âi ïðà âî âiä íî ñè íè  75
	§ 4. Ïiä çà êîí íi íî ð ìà òè â íi àê òè  ÿê äæå ðå ëà òðó äî âî ãî ïðà âà  84
	§ 5. Äiÿ íî ð ìà òè â íèõ àê òiâ  ó ÷à ñi, ó ïðî ñ òî ði é çà êî ëîì îñiá  95
	§ 6. ªä íiñòü i äè ôå ðå í öi à öiÿ  íîðì òðó äî âî ãî çà êî íî äàâ ñò âà  97
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìîêîí ò ðî ëþ  99
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  100



	Ðîç äië IV  ÎÑ ÍÎ Â ÍI ÏÐÈÍ ÖÈ ÏÈ  ÒÐÓ ÄÎ ÂÎ ÃÎ ÏÐÀ ÂÀ    101
	§ 1. Ïî íÿò òÿ i çíà ÷åí íÿ  ïðèí öè ïiâ òðó äî âî ãî ïðà âà  101
	§ 2. Êëà ñè ôi êà öiÿ i çìiñò  îñ íî â íèõ ïðèí öè ïiâ òðó äî âî ãî  ïðà âà  102
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  104
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  104



	Ðîç äië V  ÑÓ Á™ªÊ ÒÈ  ÒÐÓ ÄÎ ÂÎ ÃÎ ÏÐÀ ÂÀ    105
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òà êëà ñè ôi êà öiÿ  ñó á™ºê òiâ òðó äî âî ãî ïðà âà  105
	§ 2. Ïðà öiâ íèê  ÿê ñó á™ºêò òðó äî âî ãî ïðà âà  106
	§ 3. Ïðà âî âèé ñòà òóñ ðî áî òî äà â öÿ  ÿê ñó á™ºê òà òðó äî âî ãî ïðà âà  108
	§ 4. Ïðî ôå ñié íi ñïi ë êè  ÿê ñó á™ºêò òðó äî âî ãî ïðà âà  111
	§ 5. Ñòà òóñ òðó äî âî ãî êî ëå ê òè âó  ó òðó äî âî ìó ïðà âi  114
	§ 6. Äåð æà â íi îð ãà íè  ÿê ñó á™ºê òè òðó äî âî ãî ïðà âà  118
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  120
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  120



	Ðîç äië VI  ÏÐÀ ÂÎ ÂIÄ ÍÎ ÑÈ ÍÈ,  ÙÎ ÑÊËÀ ÄÀ ÞÒÜ ÏÐÅÄ ÌÅÒ  ÒÐÓ ÄÎ ÂÎ ÃÎ ÏÐÀ ÂÀ    121
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òà îçíà êè  òðó äî âèõ ïðà âî âiä íî ñèí  121
	§ 2. Êëà ñè ôi êà öiÿ ïðà âî âiä íî ñèí,  ùî ñêëà äà þòü ïðåä ìåò òðó äî âî ãî ïðà âà  122
	§ 3. Óìî âè é ïiä ñòà âè âè íè ê íåí íÿ,  çìi íè òà ïðè ïè íåí íÿ  òðó äî âèõ ïðà âî âiä íî ñèí  123
	§ 4. Çìiñò  òðó äî âèõ ïðà âî âiä íî ñèí  130
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  133
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  134




	Ìî äóëü 2
	Ðîç äië VII  ÑÎ ÖI À ËÜ ÍÅ  ÏÀÐ Ò ÍÅÐ Ñ Ò ÂÎ    146
	§ 1. Ïî íÿò òÿ, ñòî ðî íè òà çìiñò  ñî öi à ëü íî ãî ïàð ò íåð ñ ò âà  146
	§ 2. Ïî íÿò òÿ, ñòî ðî íè òà çìiñò  êî ëå ê òè â íèõ óãîä  149
	§ 3. Ïî íÿò òÿ òà ñòî ðî íè  êî ëå ê òè â íèõ äî ãî âî ðiâ  153
	§ 4. Ïî ðÿ äîê óêëà äåí íÿ  êî ëå ê òè â íî ãî äî ãî âî ðó  155
	§ 5. Çìiñò  êî ëå ê òè â íî ãî äî ãî âî ðó  158
	§ 6. Êî í ò ðîëü çà âè êî íàí íÿì óìîâ  êî ëå ê òè â íî ãî äî ãî âî ðó  òà âiä ïî âi äà ëü íiñòü ñòî ðií  159
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  161
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  161



	Ðîç äië VIII  ÏÐÀ ÂÎ ÂÅ ÐÅ ÃÓ ËÞ ÂÀÍ Íß  ÇÀ ÉÍß ÒÎ Ñ ÒI ÒÀ ÏÐÀ ÖÅ ÂËÀ Ø ÒÓ ÂÀÍ Íß    162
	§ 1. Çà ãà ëü íà õà ðà ê òå ðè ñ òè êà çà êî íî äàâ ñò âà  ïðî çà éíÿ òiñòü íà ñå ëåí íÿ  162
	§ 2. Ïî íÿò òÿ çà éíÿ òî ñ òi íà ñå ëåí íÿ,  ¿¿ âè äè  165
	§ 3. Äåð æà â íà ñëó æ áà çà éíÿ òî ñ òi,  ¿¿ ñòðó ê òó ðà òà ïî â íî âà æåí íÿ  167
	§ 4. Ïî íÿò òÿ ïðà öå âëà ø òó âàí íÿ,  éî ãî ïðà âî âi ôî ð ìè  172
	§ 5. Ïðà âî âèé ñòà òóñ  áåç ðî ái ò íî ãî  175
	§ 6. Ïðà âî âèé çà õèñò ïðà öiâ íè êiâ  ïðè âòðà òi ðî áî òè  179
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  190
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  190





	Îñî á ëè âà ÷à ñ òè íà
	Ìî äóëü 3
	Ðîç äië IX  ÒÐÓ ÄÎ ÂÈÉ  ÄÎ ÃÎ ÂIÐ    200
	§ 1. Ïî íÿò òÿ, ñòî ðî íè òà çìiñò  òðó äî âî ãî äî ãî âî ðó  200
	§ 2. Ôî ð ìà  òðó äî âî ãî äî ãî âî ðó  206
	§ 3. Çà ãà ëü íèé ïî ðÿ äîê óêëà äåí íÿ  òðó äî âî ãî äî ãî âî ðó  207
	§ 4. Ïðà âî âi ãà ðà í òi¿ ïðà öiâ íè êiâ  ïðè ïðè éí ÿò òi íà ðî áî òó  210
	§ 5. Îñî á ëè âî ñ òi óêëà äåí íÿ îêðå ìèõ âè äiâ  òðó äî âèõ äî ãî âî ðiâ  212
	§ 6. Çìi íà óìîâ  òðó äî âî ãî äî ãî âî ðó  224
	§ 7. Ïðè ïè íåí íÿ  òðó äî âî ãî äî ãî âî ðó  228
	§ 8. Âiä ñòî ðî íåí íÿ  âiä ðî áî òè  254
	§ 9. Îôî ð ì ëåí íÿ çâi ëü íåí íÿ ç ðî áî òè  òà ïðî âå äåí íÿ ðîç ðà õó í êó  255
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  256
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  258




	Ìî äóëü 4
	Ðîç äië X  ÐÎ ÁÎ ×ÈÉ ×ÀÑ    268
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òà âè äè  ðî áî ÷î ãî ÷à ñó  268
	§ 2. Íà äó ðî ÷ íi ðî áî òè  òà ií øi âè äè ðî áî ÷î ãî ÷à ñó  272
	§ 3. Ðå æèì òà îá ëiê  ðî áî ÷î ãî ÷à ñó  275
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  278
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  278



	Ðîç äië ÕI  ×ÀÑ ÂIÄ ÏÎ ×È Í ÊÓ    279
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òà âè äè  ÷à ñó âiä ïî ÷è í êó  279
	§ 2. Ïî íÿò òÿ âiä ïó ñ òîê  òà ¿õ âè äè  282
	§ 3. Ïî ðÿ äîê íà äàí íÿ  îêðå ìèõ âè äiâ âiä ïó ñ òîê  283
	§ 4. Îïëà òà  âiä ïó ñ òîê  296
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  299
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  300




	Ìî äóëü 5
	Ðîç äië ÕII  ÎÏËÀ ÒÀ ÏÐÀ ÖI    307
	§ 1. Ïî íÿò òÿ i ñòðó ê òó ðà  çà ðî ái ò íî¿ ïëà òè  307
	§ 2. Äåð æà â íå òà äî ãî âi ð íå  ðå ãó ëþ âàí íÿ îïëà òè ïðà öi  309
	§ 3. Ïðà âî âà îñ íî âà òà ïî ðÿ äîê îá ÷è ñ ëåí íÿ  ñå ðå ä íüî¿ çà ðî ái ò íî¿ ïëà òè  311
	§ 4. Îð ãà íi çà öiÿ âè ïëà òè  çà ðî ái ò íî¿ ïëà òè  312
	§ 5. Íî ð ìó âàí íÿ  ïðà öi  313
	§ 6. Òà ðè ô íà ñè ñ òå ìà  â îïëà òi ïðà öi  316
	§ 7. Ñè ñ òå ìè  îïëà òè ïðà öi  318
	§ 8. Îïëà òà ïðà öi ïðè âiä õè ëåí íi  âiä íî ð ìà ëü íèõ óìîâ ðî áî òè  319
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  322
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  323



	Ðîç äië ÕI II  ÃÀ ÐÀ Í ÒI¯ I ÊÎÌ ÏÅ Í ÑÀ ÖI¯    324
	§ 1. Ãà ðà í òié íi âè ïëà òè  òà äî ïëà òè  324
	§ 2. Êîì ïå í ñà öié íi âè ïëà òè  òà ¿õ âè äè  330
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  333
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  333




	Ìî äóëü 6
	Ðîç äië XIV  ÒÐÓ ÄÎ ÂÀ ÄÈ Ñ ÖÈ Ï ËI ÍÀ    341
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òðó äî âî¿ äè ñ öè ï ëi íè  òà ìå òî äè ¿¿ çà áåç ïå ÷åí íÿ  341
	§ 2. Ïðà âî âå ðå ãó ëþ âàí íÿ  âíó ò ði ø íüî ãî òðó äî âî ãî ðîç ïî ðÿ ä êó  342
	§ 3. Çà îõî ÷åí íÿ  â òðó äî âî ìó ïðà âi  351
	§ 4. Äè ñ öè ï ëi íà ð íà âiä ïî âi äà ëü íiñòü  ó òðó äî âèõ ïðà âî âiä íî ñè íàõ  352
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  357
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  358



	Ðîç äië ÕV  ÌÀ ÒÅ ÐI À ËÜ ÍÀ ÂIÄ ÏÎ ÂI ÄÀ ËÜ ÍIÑÒÜ  ÑÓ Á™ªÊ ÒIÂ ÒÐÓ ÄÎ ÂÈÕ ÏÐÀ ÂÎ ÂIÄ ÍÎ ÑÈÍ    359
	§ 1. Ïî íÿò òÿ, ïiä ñòà âè òà óìî âè  ìà òå ði à ëü íî¿ âiä ïî âi äà ëü íî ñ òi ïðà öiâ íè êiâ  359
	§ 2. Âè äè ìà òå ði à ëü íî¿ âiä ïî âi äà ëü íî ñ òi ïðà öiâ íè êiâ  çà øêî äó, çà ïî äi ÿ íó íè ìè ïiä ïðè ºì ñ ò âó  361
	§ 3. Âè çíà ÷åí íÿ ðîç ìi ðó øêî äè,  çà ïî äi ÿ íî¿ ïðà öiâ íè êîì ïiä ïðè ºì ñ ò âó,  òà ïî ðÿ äîê ¿¿ ïî êðèò òÿ  371
	§ 4. Ìà òå ði à ëü íà âiä ïî âi äà ëü íiñòü ðî áî òî äà â öiâ  çà øêî äó, çà ïî äi ÿ íó ïðà öiâ íè êàì ó çâ™ÿ ç êó  ç âè êî íàí íÿì íè ìè òðó äî âèõ îáî â™ÿ ç êiâ  373
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  376
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  376




	Ìî äóëü 7
	Ðîç äië ÕVI  ÎÕÎ ÐÎ ÍÀ ÏÐÀ ÖI    386
	§ 1. Ïî íÿò òÿ îõî ðî íè ïðà öi  òà äåð æà â íà ïî ëi òè êà â öié ñôå ði  386
	§ 2. Îð ãà íi çà öiÿ îõî ðî íè ïðà öi  íà âè ðî á íè ö ò âi  388
	§ 3. Ðîç ñëi äó âàí íÿ òà îá ëiê  íå ùà ñ íèõ âè ïà ä êiâ íà âè ðî á íè ö ò âi  390
	§ 4. Ïðà âî âèé çà õèñò i îõî ðî íà  ïðà öi æi íîê, íå ïî â íî ëi ò íiõ  òà îñiá çi çíè æå íîþ ïðà öå çäà ò íi ñ òþ  418
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  424
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  425



	Ðîç äië ÕVII  ÏIËÜ ÃÈ ÄËß ÎÑIÁ,  ÙÎ ÏÎ ªÄ ÍÓ ÞÒÜ ÐÎ ÁÎ ÒÓ  Ç ÍÀ Â×ÀÍ ÍßÌ    428
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òà çà ãà ëü íà õà ðà ê òå ðè ñ òè êà  ïiëüã äëÿ ïðà öiâ íè êiâ,  ùî íà â÷à þòü ñÿ  428
	§ 2. Ïiëü ãè äëÿ ïðà öiâ íè êiâ, ÿêi íà â÷à þòü ñÿ,  òà ¿õ äè ôå ðå í öi à öiÿ  429
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  434
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  435




	Ìî äóëü 8
	Ðîç äië ÕVI II  ÒÐÓ ÄÎ ÂI ÑÏÎ ÐÈ    442
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òðó äî âèõ ñïî ðiâ,  ¿õ âè äè òà ïðè ÷è íè âè íè ê íåí íÿ  442
	§ 2. Ií äè âi äó à ëü íi  òðó äî âi ñïî ðè  444
	§ 3. Êî ëå ê òè â íi  òðó äî âi ñïî ðè  451
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  460
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  460



	Ðîç äië ÕIX  ÍÀ ÃËßÄ I ÊÎ Í Ò ÐÎËÜ  ÇÀ ÄÎ ÒÐÈ ÌÀÍ ÍßÌ ÇÀ ÊÎ ÍÎ ÄÀÂ ÑÒ ÂÀ  ÏÐÎ ÏÐÀ ÖÞ    462
	§ 1. Ïî íÿò òÿ òà çìiñò íà ãëÿ äó i êî í ò ðî ëþ  çà äî òðè ìàí íÿì çà êî íî äàâ ñò âà ïðî ïðà öþ  462
	§ 2. Äåð æà â íèé íà ãëÿä i êî í ò ðîëü  çà äî òðè ìàí íÿì çà êî íî äàâ ñò âà ïðî ïðà öþ  òà îõî ðî íó ïðà öi  464
	§ 3. Ïî â íî âà æåí íÿ ïðîô ñïi ë êî âèõ îð ãà íiâ  ïðè çäié ñ íåí íi íè ìè êî í ò ðî ëþ  çà äî òðè ìàí íÿì çà êî íî äàâ ñò âà ïðî ïðà öþ  470
	§ 4. Þðè äè ÷ íà âiä ïî âi äà ëü íiñòü  çà ïî ðó øåí íÿ çà êî íî äàâ ñò âà ïðî ïðà öþ  é îõî ðî íó ïðà öi  472
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  474
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  475



	Ðîç äië ÕÕ  ÌIÆ ÍÀ ÐÎ Ä ÍÎ- ÏÐÀ ÂÎ ÂÅ  ÐÅ ÃÓ ËÞ ÂÀÍ Íß ÏÐÀ ÖI    476
	§ 1. Ïî íÿò òÿ ìiæ íà ðî ä íî- ïðà âî âî ãî  ðå ãó ëþ âàí íÿ ïðà öi òà éî ãî çìiñò  476
	§ 2. Ìiæ íà ðî ä íà îð ãà íi çà öiÿ ïðà öi, ¿¿ ñòðó ê òó ðà,  çà âäàí íÿ òà ðîëü â óäî ñêî íà ëåí íi ïðà âî ãî  ðå ãó ëþ âàí íÿ âiä íî ñèí ó ñôå ði ïðà öi  477
	§ 3. Äæå ðå ëà ìiæ íà ðî ä íî- ïðà âî âî ãî  ðå ãó ëþ âàí íÿ ïðà öi  478
	§ 4. Çà ãà ëü íà õà ðà ê òå ðè ñ òè êà  òðó äî âî ãî çà êî íî äàâ ñò âà êðà ¿í ÑÍÄ  482
	§ 5. Çà ãà ëü íà õà ðà ê òå ðè ñ òè êà  òðó äî âî ãî çà êî íî äàâ ñò âà  ií øèõ çà ðó ái æ íèõ äåð æàâ  485
	Ïè òàí íÿ  äëÿ ñà ìî êî í ò ðî ëþ  499
	Íî ð ìà òè â íi àê òè  i ëi òå ðà òó ðà  499



	Äî äà ò êè    507
	Ñïè ñîê âè êî ðè ñ òà íèõ  i ðå êî ìå í äî âà íèõ äæå ðåë    612
	Ãëî ñà ðié    614






<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [382.677 595.276]
>> setpagedevice




