
Шановні студенти!  Заняття буде проходити  на платформі Google meet  (посилання на 

конференцію буде  надіслано в ваші групи в Вайбері в режимі реального часу).      

Тема лекції 15: Дисципліна праці 

 

План 

  

1. Поняття трудової дисципліни, методи її забезпечення. 
2. Внутрішній трудовий розпорядок як організація праці 

3. Заохочення в трудовому праві 
Самостійна робота № 16 – 2 год. 

1.Обов’язки і права власника щодо забезпечення належної дисципліни праці.  

2.Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов’язків. Порядок застосування заохочень 

за сумлінне виконання трудових обов’язків.  
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1.Поняття трудової дисципліни, методи її забезпечення. 

 
Трудова дисципліна полягає в обов’язку дотримання працівниками правил 

внутрішнього трудового розпорядку (статутів, положень про дисципліну), 

технологічних, санітарних та інших встановлених норм. Трудова дисциплiна є 

необхiдною умовою для належної органiзацiї будь-якої колективної працi. 

Трудову дисциплiну характеризують такi елементи: 

 чесна й сумлiнна праця; своєчасне й точне виконання розпоряджень власника 

(уповноваженого ним органу); 

 пiдвищення продуктивностi працi; 

 полiпшення якостi продукцiї;  

 виконання технологiчної дисциплiни; 

 додержання вимог охорони працi;  

 дотримання технiки безпеки та виробничої санiтарiї;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://yurincom.com/files/content/TrPravo.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Vyshnovetska_Svitlana/Trudove_pravo_Ukrainy.pdf?PHPSESSID=06a91ff74bac4a75e352f0041b67ce06
https://shron1.chtyvo.org.ua/Vyshnovetska_Svitlana/Trudove_pravo_Ukrainy.pdf?PHPSESSID=06a91ff74bac4a75e352f0041b67ce06
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/
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 збереження та змiцнення власностi пiдприємств, установ, органiзацiй. 

Трудова дисциплiна забезпечується методами переконання, заохочення, а іноді 

примусу. Основними є метод переконання, спрямований на виховання вiдповiдних 

якостей працiвникiв, а також метод заохочення, тобто морального й матерiального 

стимулювання. 

 Заохочення працiвника є визнанням його професiоналiзму та вираженням з боку 

власника поваги. Тому такий метод застосовується в разi досягнення високих трудових 

показникiв, полiпшення якостi продукцiї, ефективності праці, творчого пiдходу до 

трудової дiяльностi. Власником (уповноваженим ним органом) спiльно з профкомом 

(органом, уповноваженим на представництво трудового колективу) можуть бути 

встановленi будь-якi види заохочень, перелiк яких закрiплюється в колективному 

договорі, Правилах внутрiшнього трудового розпорядку (наприклад, додаткова 

вiдпустка, першочерговове надання квартири, санаторно-курортної путiвки тощо). Усi 

заохочення оголошуються власником у наказi (розпорядженнi), доводяться до вiдома 

трудового колективу i вносяться до трудової книжки. За особливі досягнення в роботі 

працівника може бути представлено до заохочення вищестоящим органом. 

У виключних випадках для забезпечення трудової дисциплiни можуть 

застосовуватись методи примусу, зокрема заходи дисциплiнарного характеру та 

громадського впливу.  

 
  

2. Внутрішній трудовий розпорядок як організація праці 

Порядок поведінки, взаємодії між працівниками на конкретному 

підприємстві, в установі, організації у процесі здійснення трудової діяльності 

називається внутрішнім трудовим розпорядком. 

Всі нормативно-правові акти, що регулюють внутрішній трудовий 

розпорядок, поділяються на дві групи: норми загального значення (КЗпП України, 

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку та ін.); норми спеціального 

призначення, які враховують специфіку окремих галузей господарства, а також 

особливості праці певних категорій працівників (галузеві правила внутрішнього 
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трудового розпорядку; статути про дисципліну; положення про дисципліну 

окремих категорій працівників та ін.). 

Серед кола актів, що забезпечують правове регулювання внутрішнього 

трудового розпорядку, особливе місце належить правилам внутрішнього трудового 

розпорядку. Вони поділяються на три види: типові, галузеві й локальні. 

Чинні Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і 

службовців підприємств, установ, організацій було затверджено постановою 

Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20 липня 1984 р.. Це нормативний акт загальної 

дії, в якому сформульовані положення, що визначають трудовий розпорядок на 

підприємстві. Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються 

міністерствами і відомствами за погодженням з відповідними профспілковими 

органами. У цих актах враховується специфіка галузі щодо режиму праці й 

відпочинку, обов'язків працівників. 

Внутрішній трудовий розпорядок на конкретному підприємстві, в установі, 

організації визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які 

затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого 

ним органу і профспілкового комітету.  

В цих правилах конкретизуються обов'язки власника, адміністрації, 

працівників даного підприємства, правила прийому на роботу на даному 

підприємстві, з урахуванням специфіки підприємства, встановлюється режим 

робочого часу і часу відпочинку, види заохочень за успіхи в роботі, порядок їх 

застосування, порядок застосування дисциплінарних стягнень. 

У деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників 

діють статути і положення про дисципліну (див., напр., Дисциплінарний статут 

прокуратури України, затверджений постановою Верховної Ради України від 6 

листопада 1991 р.; Статут про дисципліну працівників зв'язку, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від ЗО липня 1996р. №877; Положення про 

дисципліну працівників залізничного транспорту, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів 26 січня 1993 р. № 55 . 
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Особливістю статутів і положень про дисципліну праці є те, що вони 

поширюються тільки на певні, вказані категорії працівників відповідної галузі. 

Наприклад, Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту діє 

лише стосовно працівників, що забезпечують рух транспорту, але не поширюється 

на працівників, які забезпечують його обслуговування. 

Разом з тим деякі статути і положення про дисципліну діють у доповнення до 

правил внутрішнього трудового розпорядку. Зокрема, Положення про дисципліну 

працівників залізничного транспорту передбачає, що кожний працівник, на якого 

поширюється дія цього Положення, зобов'язаний дотримуватися правил 

внутрішнього трудового розпорядку (п. 3). 

Крім того, є особливості в змісті обов'язків працівників, які підпадають під 

дію статутів і положень, у складі дисциплінарного правопорушення і 

дисциплінарних стягнень, ці працівники можуть нести дисциплінарну 

відповідальність і за проступки, які не випливають з неналежного виконання їхніх 

трудових обов'язків. 

 

3. Заохочення в трудовому праві 

Надзвичайно важливе місце в забезпеченні дисципліни праці належить оцінці 

праці. За результатами позитивної оцінки до працівника може застосовуватися 

заохочення. У правових нормах різного рівня (від централізованих до локальних) 

встановлено систему стимулювання праці: види заохочень, підстави для заохочення 

і порядок їх застосування.        

 Заохочення за видами поділяють на моральні й матеріальні, на індивідуальні 

та колективні. До моральних належать заохочення, не пов'язані з виплатою грошей, 

наданням послуг, продукції, подарунків. Моральне заохочення працівників можна 

визначити як закріплені нормами трудового права засоби морального визнання 

працівників та трудових колективів за досягнення високих результатів праці. 

Відповідно до ст. 143 КЗпП до працівників підприємств, установ, організацій 

можуть застосовуватися будь-які заохочення, передбачені в затверджених 

трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. Тобто 
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питання заохочення цілком віднесені до сфери локального правового регулювання. 

У правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства встановлюються 

певні види морального та матеріального заохочення, в інших локальних актах — 

положеннях про преміювання — передбачаються показники (підстави), досягнення 

яких дає право на відповідний вид матеріального або морального заохочення, 

визначаються умови позбавлення заохочення. Як засвідчує практика, основними ви-

дами морального заохочення є такі: оголошення подяки, нагородження Почесною 

грамотою, занесення прізвища працівника до Книги пошани, поміщення фотографії 

працівника на Дошку пошани, присвоєння почесних звань тощо.  

Локальні акти підприємств передбачають, наприклад, такі моральні 

заохочення, як присвоєння почесного звання "Відмінник якості" з врученням 

власного тавра і переведенням на самоконтроль, присвоєння почесного звання 

"Кращий за професією", "Майстер — золоті руки", вручення листів подяки сім'ям 

працівників — відмінників якості праці, присвоєння звання "Кращий цех за якістю". 

Є підприємства, які запозичили західну модель організації морального заохочення і 

в локальних положеннях встановили різні рівні морального заохочення залежно від 

такого показника, як стаж бездефектної роботи на підприємстві, кожному рівню 

відповідає певна форма морального заохочення, послідовно, у міру зростання 

морального авторитету.          

 Слід звернути увагу на такий аспект. Якщо в локальних актах підприємств не 

встановлено конкретних показників та умов заохочення, роботодавець (або 

безпосередній керівник) має право цілком довільно вирішувати питання про 

доцільність застосування заохочення до конкретного працівника. Наявність же 

локального правового механізму заохочення створює правову базу для 

суб'єктивного права працівника на заохочення: при досягненні працівником 

конкретного показника, він може вимагати застосування заохочення. Роботодавець 

швидше не зацікавлений у тому, щоб правові підстави та умови заохочення були 

формалізовані, йому, звичайно, зручніше залишати за собою необмежене право для 

його застосування. Проте працівники, навпаки, зацікавлені у створенні такого 

правового механізму на підприємстві.       
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 Очевидно, у цій справі повинен проводити активну політику профспілковий 

комітет підприємства, оскільки це стосується захисту прав працівників. Профком 

має виступати ініціатором прийняття локальних положень про різні форми 

заохочення, такі норми можуть бути як включені до колективного договору, так і 

прийняті окремо. На практиці застосовуються спеціальні системи (показники, 

умови) заохочення для окремих категорій працівників підприємства: працівників 

основних підрозділів, допоміжних (наприклад ремонтних працівників), робітників, 

службовців, для працівників окремих структурних підрозділів. Застосовується 

також заохочення за досягнення спеціальних показників, наприклад, за бездефектну 

роботу, за впровадження нових технологій, нової техніки, за високий відсоток 

реалізації продукції. Питання заохочення працівників тісно пов'язане з премію-

ванням та оплатою праці. Ці питання розглядаються у відповідній главі підручника. 

Працівники, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, мають 

переваги і пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового 

обслуговування. Таким працівникам має надаватися перевага при просуванні по 

роботі. 

Для певних категорій працівників чинним законодавством спеціально 

врегульоване проходження службової кар'єри. Зокрема, Законом України "Про 

державну службу"  передбачено кваліфікацію посад, рангів державних службовців, 

а також закріплено положення, відповідно до якого просування по службі 

здійснюється шляхом зайняття більш високої посади на конкурсній основі. 

Переважним правом на просування по службі користуються державні службовці, які 

досягли кращих результатів у роботі, виявляють свій професійний рівень і зарахо-

вані в кадровий резерв. Порядок формування й організація роботи з кадровим 

резервом регулюється спеціальним положенням, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів від 19 грудня 1994 р. № 853 (зі змінами і доповненнями).  

 18 жовтня 1999 р. Кабінет Міністрів України затвердив Положення про 

формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і 

організацій. На кожну посаду керівника державного підприємства формується 

кадровий резерв у кількості не менш як дві особи.  
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З кандидатами проводиться відповідна робота згідно із затвердженими 

індивідуальними планами, а також навчання відповідно до Положення про єдиний 

порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників 

державних підприємств, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 8 лютого 1997р. № 167. Працівник, зарахований до кадрового 

резерву на відповідну посаду, має переважне право на заміщення цієї вакантної 

посади. 

За особливі трудові заслуги працівники представляються до вищих органів 

для заохочення, нагородження орденами, медалями, Почесними грамотами, 

нагрудними значками і до присвоєння почесних звань і звань кращого працівника за 

даною професією. Ці відносини регулюються Законом України "Про державні 

нагороди України" від 16 березня 2000 р.; Положенням про почесні звання України, 

затвердженим Указом Президента від 29 червня 2001р. № 476/2002; Указом 

Президента України "Про відомчі заохочувальні відзнаки" від 18 листопада 1996 р. 

та ін. 

Згідно зі ст. 144 КЗпП заохочення застосовуються власником або 

уповноваженим ним органом спільно або за погодженням з профспілковим 

комітетом підприємства, установи, організації. Не можна погодитись із такою 

нормою, бо вона обмежує права власника. Якщо в законодавстві передбачено право 

власника самостійно вирішувати питання про притягнення працівника до дис-

циплінарної відповідальності, то чому роботодавець не має самостійного права 

застосувати заохочення — поліпшити становище працівника. 

Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) власника і заносяться 

до трудової книжки працівника.        

 Деякі специфічні види заохочень передбачаються статутами і положеннями 

про дисципліну. Так, відповідно до Дисциплінарного статуту прокуратури 

прокурорсько-слідчі працівники і працівники інших установ прокуратури 

заохочуються за сумлінне і зразкове виконання службових обов'язків, ініціативу й 

оперативність у роботі подякою, грошовою премією, подарунком, цінним 

подарунком, достроковим присвоєнням класного чину або підвищенням у класному 
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чині, нагородженням нагрудним знаком "Почесний працівник прокуратури 

України". Відповідно до Положення про дисципліну працівників залізничного 

транспорту за зразкове виконання службових обов'язків та ініціативність у роботі 

встановлюються такі види заохочення: оголошення подяки, преміювання, 

нагородження цінним подарунком, Почесною грамотою, присвоєння звання 

кращого працівника за професією, нагородження нагрудним значком і нагрудним 

знаком "Почесний залізничник". 

Вищий керівник користується правом застосування заохочення, яке 

належить нижчому керівнику, в повному обсязі. 

Крім нормативного регулювання заохочень за сумлінну працю, останнім 

часом використовується і договірне його регулювання. Зокрема, воно характерне 

для контрактної форми трудового договору. Укладаючи контракт, сторони 

передбачають додаткові заходи заохочення, крім визначених законодавством, у 

разі належного виконання працівником взятих на себе зобов'язань. Це можуть 

бути і разові винагороди, і премії, і оплата проїзду під час відпустки тощо. 

 

 


