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Вступ 

 

Ринкові перетворення, що відбуваються у нашій країні, об’єктивно 

потребують удосконалення правового забезпечення трудових відносин 

найманої праці. А тому трудове право, завдяки якому відбувається 

регулювання цих відносин, перебуває на стадії реформування. 

Як галузь права трудове, успадковане від колишнього 

соціалістичного права, що ґрунтувалося на нормативістській теорії права, 

поступово набуває ознак, які з позиції сучасних підходів до права дають 

підстави розглядати його як загальносоціальне явище, а не лише як 

продукт держави. 

Високий рівень безробіття в країні, простої не з вини працівників, 

довготривалі відпустки без збереження заробітної плати, що фактично 

надаються за ініціативою роботодавців, затримки з виплатою зарплати та 

інші негативні обставини, які грубо порушують задеклароване у 

Конституції право громадян України на працю та її охорону, значною 

мірою посилюють напругу в сфері суспільної організації праці. І власне 

трудове право як одна з не багатьох галузей вітчизняного права здатне 

безпосередньо не тільки впливати на характер суспільно-трудових 

відносин, але й забезпечити належні гарантії соціального захисту 

найманим працівникам. 

Зумовлене переходом економіки України до ринкових відносин 

реформування трудового законодавства потребує підготовки 

висококваліфікованих фахівців з трудового права, здатних на практиці 

застосовувати отримані знання з метою захисту інтересів усіх учасників 

трудових правовідносин. 

Важливо, щоб це відбувалося без задекларованих раніше 

ідеологічних постулатів про так званий колективний характер трудових 

відносин, про перетворення праці на благо суспільства у першу життєву 
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потребу кожної працездатної людини, давало можливість усвідомлювати 

реальну сутність трудового права і охорони праці як системи норм, що 

регулюють суспільні відносини найманої праці осіб, які через об’єктивні 

обставини змушені продавати свою робочу силу. 

Мета та завдання вивчення курсу: формування у майбутніх 

фахівців правових знань щодо стану проблем охорони праці, складових і 

функціонування управління охороною праці та шляхів правового 

регулювання методів та засобів забезпечення безпеки праці згідно з 

чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. 

Предметом вивчення курсу є: 

– вивчення правової і нормативної бази з трудових відносин 

роботодавця та найманих працівників праці та охорони праці в Україні; 

– вивчення функцій органів, що забезпечують працеохоронну 

політику в державі. 

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: 

– принципи державної політики в сфері охорони праці; 

– права роботодавця та робітника і трудових колективів, права та 

пільги робітників; 

– структуру системи державного управління охороною праці; 

– основні положення законодавчих актів щодо регулювання та 

створення безпечних і здорових умов праці; 

– юридичну відповідальність за скоєння злочинів за порушення у 

сфері охорони праці. 

Підготовлений фахівець повинен вміти: 

– складати договір (угоди) про прийом працівника на роботу; 

– визначати відповідальність за правопорушення у сфері охорони 

праці;  

– визначати права на відшкодування шкоди здоров’ю, причиненої 

працівникові на виробництві; 

– визначати права на пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови 

праці; 

– визначати ступінь юридичної відповідальності за скоєння 

злочинів у сфері службової діяльності. 
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ТЕМА 1. ТРУДОВЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН. 

СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

Лекція 1 

1.1 Трудове право як галузь трудових відносин. 

1.2 Поняття основних принципів трудового права України. 

1.3 Суб’єкти трудового права. 

 

1.1 Трудове право як галузь трудових відносин 

Суспільні відносини належать до об’єктивних явищ. Вони можуть 

виникати та існувати і без права. Частина з них регулюється за 

допомогою моралі чи певних звичаїв, які складаються в процесі 

людського життя. Але найбільш організуючим фактором, що надає 

особливого порядку та стабільності суспільним відносинам, залишається 

право. Завдяки правовідносинам існує можливість усвідомлення того, як 

право впливає на поведінку людей. 

Правові відносини – це такі суспільні стосунки, які виникають на 

основі правових норм, і їх учасники наділені суб’єктивними правами та 

юридичними обов’язками, які забезпечує держава. 

Варто наголосити, що наявності самих лише правових норм не 

достатньо для існування правовідносин. Для їх виникнення, крім самих 

норм права, необхідно, щоб учасники майбутніх правовідносин вчинили 

певні, передбачені законом дії: уклали договір, поступили на навчання, 

влаштувалися на роботу тощо. Правовідносини – це завжди двосторонній 

зв’язок конкретно визначених суб’єктів, в якому одна сторона має права, 

а інша – відповідні обов’язки. 

Трудові правовідносини є лише одним із різновидів усієї маси 

правових відносин, що складаються в суспільстві, де панує право. Тому в 

основу визначення поняття трудових правовідносин доцільно покласти 

найбільш визнані як в теорії права, так і в науці трудового права 

основоположні критерії.  

По-перше, визначаючи поняття трудових правовідносин, потрібно 

керуватися тим, що правовідносинами визнають суспільні відносини, які 

врегульовані правовими нормами, а отже, – нормами трудового права. 



 

7 

Правовідносин як таких, абстрактних, що не належать до якоїсь 

конкретної сфери суспільних зв’язків, тобто поза галузевою 

приналежністю, не існує. 

По-друге, характеризуючи правові відносини в сфері трудового 

права, необхідно брати до уваги узагальнююче поняття – трудові 

правовідносини, – яке охоплює весь комплекс самостійних суспільних 

відносин. Саме в його основі лежить трудовий договір як головний 

юридичний факт, що породжує взаємні права і обов’язки суб’єктів цих 

правовідносин. 

Якщо враховувати, що предмет трудового права становлять, крім 

власне трудових, ще й інші самостійні суспільні відносини, то є всі 

підстави говорити про трудові правовідносини як сукупність самостійних 

правовідносин. 

Трудовими правовідносинами є всі суспільні відносини, які 

врегульовані нормами трудового права. Тобто увесь комплекс суспільних 

відносин (а не лише власне – трудові), які становлять предмет трудового 

права як самостійної галузі, називають трудовими правовідносинами. 

Трудові правовідносини є складним явищем. Вони охоплюють 

цілий ряд окремих правовідносин, які в кожному конкретному випадку 

можуть мати самостійне значення і розглядатися як окремі 

правовідносини. Проте галузева специфіка може найбільш повно 

виявитися лише в їхній єдності та взаємозв’язку як трудових 

правовідносин у цілому. 

Отже, трудові правовідносини – це врегульовані нормами 

трудового права суспільні відносини, що виникають у результаті 

укладання трудового договору (власне – трудові), а також відносини з 

приводу встановлення умов праці на підприємствах, навчання й 

перекваліфікації за місцем роботи та відносини, що пов’язані з наглядом і 

контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням 

трудових спорів і працевлаштуванням громадян. 

Правовідносини, що виникають на підставі укладення трудового 

договору між працівником і роботодавцем, за яким працівник 

зобов’язаний виконувати роботу, визначену договором, дотримуватись 

правил внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець, у свою 
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чергу, зобов’язаний регулярно виплачувати працівникові заробітну плату 

і забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Необхідно сказати, що трудові правовідносини за своїм складом 

теж є непростими. Їхніми елементами називають правовідносини 

робочого часу і часу відпочинку, оплати праці, трудової дисципліни і 

охорони праці. Всі ці елементи так чи інакше випливають із визначення 

поняття трудових правовідносин на підставі статті 21 Кодексу законів 

про працю України (КЗпП). Зокрема, правовідносини робочого часу 

виникають після укладення трудового договору на підставі правової 

норми, яка визначає нормальну тривалість робочого часу протягом 

тижня. Угодою сторін може бути обумовлено застосування неповного 

робочого тижня. 

Правовідносини трудової дисципліни як елемент власне трудових 

правовідносин виникають із відповідних норм трудового законодавства 

та з узятих на себе працівником зобов’язань за трудовим договором щодо 

дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. Без цього 

елементу, як і без інших, власне трудові правовідносини існувати не 

можуть. 

Другу групу трудових правовідносин становлять колективно-

трудові правовідносини (соціального партнерства та встановлення умов 

праці на підприємствах). Їх ще називають організаційно-управлінськими 

правовідносинами між трудовим колективом (чи профспілковим 

органом) і роботодавцем, хоча вони більше відомі саме як колективно-

трудові правовідносини. 

Правовідносини працевлаштування традиційно входили в систему 

трудових правовідносин. Вони виникають у результаті пошуку роботи 

громадянином і становлять єдність трьох взаємопов’язаних, але відносно 

самостійних правовідносин: а) між органом працевлаштування і 

громадянином, який звернувся із заявою про влаштування на роботу; б) 

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

між громадянином і організацією, до якої його направлено на роботу 

органом працевлаштування. 

 



 

9 

1.2 Поняття основних принципів трудового права України 

Під основними принципами трудового права слід розуміти 

виражені в правових актах економічні закономірності організації 

суспільного виробництва і розподілу в формі основних, керівних 

положень основних засад правового регулювання трудових відносин, які 

визначають загальну спрямованість і найбільш істотні риси його змісту.  

Ці основні правові положення конкретизуються в нормативних 

актах, якими регулюється праця робітників і службовців. Вони мають 

регулюючий характер, містять певний наказ, припис, регулюють 

поведінку. Тому принципи не повинні вміщувати елементи, що не мають 

такого наказу, припису, не визначають поведінку. 

Принципи трудового права можна класифікувати за такими 

критеріями:  

1) Залежно від того, в яких галузях діють відповідні принципи:  

– основні (загальні);  

– міжгалузеві;  

– галузеві.  

2) Залежно від того, як принципи закріплені в правовій нормі:  

– безпосередньо;  

– побічно.  

Наприклад, до загальних принципів можна віднести принципи, які 

закріплені в Конституції України (право на працю, право на соціальний 

захист тощо);  

– до міжгалузевих принципів належать принципи, які побічно 

проявляються в трудових відносинах (принцип охорони власності; 

принцип свободи об’єднання громадян); 

– до галузевих відносяться принципи, які закріплені в КЗпП 

України (право на безпечні умови праці; право на оплату праці). 

Безпосереднє закріплення має місце у тих випадках, коли 

формулювання норми закріплює певний правовий принцип. Прикладом 

цього може бути стаття 5 Закону України «Про зайнятість населення», в 

якій держава гарантує працездатному населенню у працездатному віці 

добровільність праці, вибір або зміну професії та виду діяльності, що не 

заборонена законом. Такі правові норми можна назвати нормами-
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принципами, які відрізняються від інших норм широтою і важливістю 

сформульованих в них положень. Вони визначають зміст інших норм, є 

для них правовою основою. Але це – зовнішня ознака, за якою не завжди 

можна відшукати норму-принцип. Визначальною є внутрішня ознака – 

зміст норми, її керівний характер. 

Другу групу складають принципи, що прямо не закріплені в 

правових нормах, але можуть бути виведені з них. Ці принципи містяться 

в законодавстві ніби у прихованому вигляді. Розглянемо деякі з них. 

Право на працю визнається за кожною людиною, що означає 

можливість заробляти собі на життя працею, яку людина сама для себе 

обирає чи на яку погоджується. Держава створює умови для зайнятості 

працездатного населення, рівні можливості для громадян у виборі 

професії і роду трудової діяльності, здійснює програми професійно-

технічного навчання і підготовці перепрофілювання працівників 

відповідно до їх інтересів і потреб суспільства. 

Праця повинна належним чином оплачуватися відповідно до 

кількості і якості. Прибуток може бути одержаний і за допомогою інших 

видів діяльності, що не заборонені законом. Це може бути 

підприємницька діяльність або об’єднання з іншими особами для 

досягнення своєї мети. 

Оплата за працю має бути справедливою і забезпечувати гідні 

умови життя працівнику і його сім’ї. Винагорода визначається трудовим 

договором, виходячи з тривалості робочого часу не більше встановленої 

законом норми 40 годин на тиждень, має забезпечувати прожитковий 

рівень і не може бути нижчою встановленого державою мінімального 

розміру. При цьому кожному громадянинові, що має виборче право, 

належить рівне право доступу до зайняття державних посад, а також 

посад в органах місцевого і регіонального самоврядування. 

Забороняється використання примусової праці, за винятком роботи, 

що визначена для певних осіб вироком суду або при уведенні відповідно 

до закону надзвичайного або воєнного стану. 

У випадках незайнятості з незалежних від особи причин їй 

гарантується право на матеріальне забезпечення у відповідності із 

законом. 
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Усім, хто працює за наймом, гарантуються встановлені законом 

мінімальна тривалість щодобового вільного часу, щотижневі вихідні дні, 

святкові дні, щорічна оплачувана відпустка, скорочений робочий день 

для певних професій і робіт, для неповнолітніх, осіб з обмеженою 

працездатністю, а також для жінок (одного з батьків), які мають 

малолітніх дітей. 

Кожний громадянин, який працює, має право на умови праці, що 

відповідають вимогам безпеки та гігієни праці і не є шкідливими для 

здоров’я. Умови праці, визначені чинним законодавством, можуть 

доповнюватись колективними й індивідуальними трудовими договорами, 

що укладаються шляхом переговорів. 

Кожний має право на відшкодування державою матеріальної і 

моральної шкоди, спричиненої його здоров’ю чи майн) екологічними 

правопорушеннями, а також на компенсацій витрат, пов’язаних з 

усуненням шкідливого впливу цих правопорушень. Гарантується 

доступність і безплатність обов’язкової освіти. 

В разі настання старості, хвороби, повної або часткової втрати 

працездатності, інвалідності, нещасного випадку, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від громадянина обставин він має право на 

соціальне забезпечення. Це право гарантується загальнообов’язковим 

соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків державних 

установ, бюджетних та інші джерел соціального забезпечення. Пенсії та 

інші види соціальної допомоги повинні забезпечувати рівень життя 

людини, не нижче ніж прожитковий мінімум. 

Таким чином, права і свободи громадян гарантуються, 

охороняються і захищаються державою! 

Усі права і свободи громадян України, закріплені в Конституції 

України, знайшли відображення в ст. 2 КЗпП, конкретизовані в ньому та 

інших законодавчих актах. Наслідком такої конкретизації є те, що 

законодавством про працю розробляються і закріплюються інші 

принципи, але вже не безпосередньо, не як норми-принципи, а побічно, 

як правові ідеї при реалізації, застосуванні норм трудового права. 

Трудові відносини можуть припинятися лише з підстав, 

передбачених законом, зокрема статтями 36-41, 43 та 45 КЗпП. Отже, 
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цими статтями визначається принцип стабільності трудових відносин. 

Законом України від «Про зайнятість населення» закріплено право 

громадян України вільно обирати види діяльності, які не заборонені 

законодавством; виключається будь-яка форма примусу до праці. 

Законом України «Про оплату праці» конкретизоване право на 

винагороду і закріплено принцип матеріальної зацікавленості працюючих 

у наслідках своєї праці, принцип договірного регулювання праці, що 

здійснюється на основі системи угод, які укладаються на державному, 

галузевому, регіональному та виробничому рівнях. 

Законом України «Про відпустки» встановлені державні гарантії 

права на відпустку, визначені умови, тривалість і порядок надання їх 

працівникам для поновлення працездатності, зміцнення здоров’я, 

задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного 

розвитку особи. 

Основні положення щодо реалізації конституційного права 

громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності 

визначає Закон України «Про охорону праці». 

Проаналізувавши правові положення КЗпП та інші законодавчі 

акти України, можна визначити наступні принципи трудового права: 

– принцип свободи праці; 

– принцип рівноправності в галузі праці; 

– принцип договірного характеру праці; 

– принцип визначеності трудової функції; 

– принцип стабільності трудових відносин; 

– принцип матеріальної зацікавленості в результатах праці; 

– принцип безпеки праці; 

– принцип участі трудових колективів і профспілок у вирішенні 

питань встановлення умов праці і здійсненні контролю за додержанням 

законодавства про працю; 

– принцип свободи об’єднання для здійснення і захисту своїх прав і 

свобод; 

– принцип матеріального забезпечення у разі непрацездатності, 

настання старості, при хворобі і у зв’язку з материнством. 
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1.3 Суб’єкти трудового права 

В сучасній юридичній літературі суб’єктами права є учасники 

суспільних відносин, які на підставі діючого законодавства мають 

суб’єктивні права та обов’язки. Звідціля, суб’єктами трудового права 

являються учасники індивідуальних та колективних трудових 

правовідносин, які на підставі діючого законодавства мають трудові 

права та відповідні обов’язки. 

Основними суб’єктом трудового права є працівник та власник 

підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган або 

фізична особа – працедавець, як сторони трудових правовідносин. 

Але суб’єкти трудового права – поняття більш ширше, ніж суб’єкти 

трудових правовідносин. Тому суб’єктами трудового права також є: 

1. Підприємства, установи, організації, які використовують працю 

громадян, включають їх до трудового процесу, внаслідок чого набувають 

певні права та обов’язки. 

2. Трудовий колектив, проявляє себе, як суб’єкт трудового права 

через створені органи: профспілкові органи, страйкові комітети, а також 

через загальні збори трудового колективу.  

3. Профспілковий орган підприємства виступає суб’єктом 

трудового права, тому що основною компетенцією його являється захист 

трудових та соціально-економічних прав працівників. 

4. Державні органи, які здійснюють нагляд і контроль за 

дотриманням законодавства про працю. До таких органів відносяться 

відповідні державні комітети України, наділенні повноваженнями у своїй 

сфері діяльності, місцеві державні адміністрації та місцеві ради у межах 

відповідної території.  

Суб’єкти трудового права наділені правовим статусом, в зміст 

якого входять наступні елементи:  

1) трудова правосуб’єктність;  

2) основні трудові права та обов’язки;  

3) юридичні гарантії цих прав та обов’язків;  

4) відповідальність за невиконання трудових обов’язків. 

Одним із основних суб’єктів трудових правовідносин вважають 

роботодавця. На відміну від працівника, він є більш універсальним 
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суб’єктом трудового права, оскільки бере участь не тільки у власне 

трудових відносинах (індивідуальних), а й у колективно-трудових та 

інших правовідносинах, що тісно пов’язані з трудовими. Це, насамперед, 

правовідносини з органами працевлаштування, з органами, що 

виконують нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства, з 

органами, які розглядають індивідуальні та колективні трудові спори, і та 

інше. 

Поняття «роботодавець» є порівняно новим у трудовому праві 

України. Чинний тепер Кодекс законів про працю України такого поняття 

не застосовує, незважаючи на всі зміни, що були до нього внесені. Є ряд 

нормативних актів, які так чи інакше застосовують цей термін, а в деяких 

з них навіть зроблена спроба дати його визначення. 

Отже, якщо підприємство – це всього лише об’єкт права власності, 

то само собою зрозуміло, що воно не може бути роботодавцем. Ним може 

стати принаймні власник підприємства. Це відображено у ст. 21 КЗпП 

України, але тут до роботодавців віднесені ще й уповноважені власником 

органи, а також фізичні особи. 

Роботодавець як суб’єкт трудового права – це, насамперед, особа, 

яка надає роботу інший особі на підставі трудового договору у формі 

будь-якого з його різновидів, що передбачені законодавством, у тому 

числі при обранні чи призначенні на посаду. 

Усіх роботодавців, які мають трудову правосуб’єктивність, можна 

поділити на окремі групи: роботодавці – фізичні особи; роботодавці – 

юридичні особи і відокремлені підрозділи юридичних осіб; роботодавці – 

державні органи. Така класифікація (з точки зору правового становища 

роботодавців) є певною мірою умовною, оскільки залишає за своїми 

межами деякі інші види суб’єктів трудових правовідносин. Але вона 

дозволяє найбільш повно характеризувати роботодавчу 

правосуб’єктивність названих груп роботодавців. Найчисельнішу групу 

роботодавців становлять юридичні особи. 

Найширше з-поміж юридичних осіб роботодавців представлені 

юридичні особи – підприємці, які з метою здійснення підприємницької 

діяльності згідно з чинним законодавством мають право укладати з 

громадянами договори щодо використання праці останніх. Сама форма 
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підприємницької діяльності суттєвого впливу на рівень трудової 

правосуб’єктності підприємців не повинна мати. Незалежно від того, чи 

це державна юридична особа, чи приватна, її роботодавчі властивості 

щодо найму на роботу треба визнавати рівними. Відмінності можуть 

торкатися лише органів, які уповноважені від імені юридичної особи 

приймати і звільняти працівників. Переважно це визначає статут 

юридичної особи. 

На державних підприємствах від імені юридичної особи виступає 

одноособовий орган, наприклад, директор, начальник, який і 

користується правом найму працівників. Самого керівника державного 

підприємства призначає на посаду відповідне міністерство або інший 

підвідомчий Кабінету Міністрів України орган державної виконавчої 

влади. Наймання на роботу керівника підприємства, що є у 

загальнодержавній власності, відбувається на контрактній основі. 

Обов’язки працівника як суб’єкта трудових правовідносин щодо 

додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці у тому, що 

він зобов’язаний:  

– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і 

здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під 

час перебування на території підприємства; 

– знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони 

праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та 

іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та 

індивідуального захисту; 

– проходити в установленому законодавством порядку попередні та 

періодичні медичні огляди. 

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення 

зазначених вимог. 

 

Правосуб’єктивність учасників трудових правовідносин 

Правосуб’єктивність визначають переважно як поєднання трьох 

компонентів – правоздатності, дієздатності та правового статусу, які і є 

тими властивостями, якими має володіти кожен з учасників, у тому числі 

і трудових правовідносин. 
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Першим елементом правосуб’єктності названо правоздатність 

особи. Правоздатність – це така властивість, яка характеризується 

здатністю особи мати суб’єктивні права та юридичні обов’язки. 

Згідно з Цивільним кодексом правоздатність – це здатність мати 

цивільні права і обов’язки. Правоздатність фізичної виникає моменту 

народження. Проте правоздатність як специфічна властивість особи, як 

явище, що не залежить від волі і свідомості цієї особи все ж не біологічна 

субстанція, а соціально-правова, яка існує тому, що в суспільстві наявне 

право, завдяки дії якого особа і є правоздатною. 

Другим елементом правосуб’єктності, як уже було зазначено вище, 

показано, вважають дієздатність особи. 

Дієздатність (на відміну від правоздатності) не виникає з моменту 

народження людини, а отже, не є категорією права в його 

загальносоціальному аспекті. ЇЇ визначають у нормах спеціально-

соціального або юридичного права. I якщо правоздатність є однаковою і 

рівною для всіх людей, то дієздатність залежить вже від галузевої 

приналежності правовідносин: у цивільно-правових відносинах вона 

настає з 18 років, у кримінальних – з 16, трудових – також з 18 років. А в 

деяких випадках законом можуть бути встановлено спеціальні правила 

настання дієздатності. Наприклад, особи мають право на призначення 

пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності страхового 

стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року. Починаючи з 1 січня 

2018 року, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 

років, мають особи за наявності страхового стажу: з 1 січня 2018 року по 

31 грудня 2018 року – не менше 25 років. 

Отже, чинником, який має істотне значення для того, щоб суб’єкт 

права міг стати учасником правовідносин, є дієздатність, а не 

правоздатність. 

Дієздатність – це така властивість суб’єкта права, яка встановлена 

в законодавстві і завдяки якій він здатний реалізовувати свої юридичні 

права й обов’язки, тобто бути учасником правовідносин. 

Деякі правовий статус відносять до складових елементів 

правосуб’єктності. 

У сучасній юридичній літературі правовий статус визначають як 
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систему (сукупність) суб’єктивних юридичних прав та юридичних 

обов’язків особи. Але всі ці вихідні, невід’ємні права і обов’язки, 

повноваження державних органів та посадових осіб установлені в 

правових нормах, якими передбачені ці права та обов’язки, і які зрештою 

становлять собою правовий статус. Тому правовий статус – явище 

об’єктивної дійсності, що аж ніяк не характеризує суб’єкта права як 

учасника правовідносин, а скоріше, є середовищем, у якому суб’єкти 

права набувають ознак і стають суб’єктами правовідносин. Правовий 

статус особи існує безвідносно до конкретної особи. 

 

 

 

Контрольні запитання 

 

1. Надайте визначення правовим відносинам. 

2. Назвіть основні принципи трудового права. 

3. Як класифікуються принципи трудового права? 

4. Хто може бути суб’єктом трудового права? 

5. Роботодавець як суб’єкт трудового права. 

6. Який мають зміст правового статусу суб’єкти трудового права. 

7. З чого складається правосуб’єктивність? 

8. Надайте визначення дієздатності. 

 

 

ТЕМА 2. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ. 

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР 

 

Лекція 2 

2.1 Поняття колективного договору. Порядок укладення 

колективного договору. 

2.2 Зміст колективного договору. 

2.3 Контроль за виконанням колективного договору і види 

відповідальності за невиконання його зобов’язань.  

2.4 Трудовий договір. Укладання трудового договору. 
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2.5 Розірвання трудового договору. 

 

2.1 Поняття колективного договору. Порядок укладення  

колективного договору 

В Україні правове регулювання колективних договорів і угод 

здійснюється Законом України «Про колективні договори та угоди» та 

розділом ІІ «Колективний договір» КЗпП. 

Згідно з діючим законодавством, колективний договір – це угода, 

що укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома 

профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів – 

представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим 

колективом з іншої сторони, з метою врегулювання виробничих, 

трудових і соціально-економічних відносин, що потребують додаткової 

регламентації з урахуванням особливостей здійснення праці на даному 

підприємстві, а також питань, що не урегульовані чинним 

законодавством. 

Метою колективного договору є поліпшення господарської 

діяльності підприємства, підвищення його рентабельності і якості 

продукції, що випускається, забезпечення трудящим можливості брати 

участь в управлінні виробництвом, удосконалення винагороди за працю, 

підняття рівня охорони праці, матеріально-побутового та культурного 

обслуговування працюючих. 

Забороняється включати до колективного договору умови, що 

погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників. 

Зміст колективного договору і його сторони значною мірою 

залежать від форми власності на засоби виробництва. 

Укладенню колективного договору передують колективні 

переговори між сторонами колективного договору. Від імені трудового 

колективу переговори повинен вести орган, який одержав на це 

повноваження. Відповідно до практики, що існувала в минулі роки, таким 

органом виступав профспілковий комітет підприємства. Але право вести 

колективні переговори може надаватись й іншим представницьким 

органам, наприклад раді трудового колективу, страйковому комітету, 

якщо трудовий колектив висловився за надання їм таких повноважень. 
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Такі повноваження надаються загальними зборами трудового колективу 

або конференцією його членів шляхом голосування. 

Якщо на підприємстві є кілька професійних спілок чи інших 

об’єднань або інших уповноважених колективом представницьких 

організацій, усі вони повинні сформувати спільний представницький 

орган для ведення переговорів і укладення колективного договору. 

 

 

Порядок укладення колективного договору 

Колективний договір укладається на підприємствах незалежно від 

форм власності і господарювання за умови використання ними найманої 

праці і наявності права юридичної особи. Колективний договір 

укладається також на підприємствах, які здійснюють науково-дослідну 

діяльність або займаються комерцією з метою одержання прибутку. 

Якщо є необхідність, колективний договір може укладатися в 

структурних підрозділах підприємств. Під такими підрозділами слід 

розуміти цехи, відділи, лабораторії, сектори тощо. В такому разі 

колективний договір структурного підрозділу є додатком до загального 

колективного договору підприємства, дія якого поширюється і на 

структурний підрозділ. 

Колективні переговори. 

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

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

письмово повідомляє інші сторони про початок переговорів. 

Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори. 

Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або 

внесення змін до колективного договору, угоди визначається сторонами і 

оформляється відповідним протоколом. 

Для ведення переговорів і підготовки проектів колективного 

договору, угоди утворюється робоча комісія з представників сторін. 

Склад цієї комісії визначається сторонами. 

Сторони можуть переривати переговори з метою проведення 

консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для вироблення 

відповідних рішень і пошуку компромісів. 
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Сторони колективних переговорів зобов’язані надавати учасникам 

переговорів всю необхідну інформацію щодо змісту колективного 

договору, угоди. Учасники переговорів не мають права розголошувати 

дані, що є державною або комерційною таємницею, і підписують 

відповідні зобов’язання. 

Робоча комісія готує проект колективного договору, угоди з 

урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, трудових 

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

яке оформляється відповідним протоколом. 

Реєстрація колективного договору. 

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими 

органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. 

Порядок реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом 

Міністрів України. Підписаний сторонами колективний договір підлягає 

повідомній реєстрації в місцевих органах державної виконавчої влади 

відповідно до Положення “Про порядок повідомної реєстрації галузевих 

(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 

2013 р. № 115. 

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, 

наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу. 

Реєструючий орган оприлюднює відомості про проведення повідомної 

реєстрації угод (договорів) у засобах масової інформації та на офіційному 

веб-сайті. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації чи 

прийняття рішення про відмову в реєстрації примірники угоди (договору) 

повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія відповідної 

угоди (договору) зберігається в реєструючому органі. 

Місцеві органи державної виконавчої влади, що реєструють 

колективні договори, не можуть вимагати від сторін цього договору 

внесення до нього змін або відмовити в його реєстрації, за винятком 

єдиного випадку, коли подані на реєстрацію примірники і копія 

колективного договору не є автентичними. 

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання 

представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому. 
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2.2 Зміст колективного договору 

Законодавство про працю не встановлює єдиних вимог щодо 

структури колективного договору. Сторони самостійно визначають його 

структуру, які розділи включити в договір, які додатки приєднати. В той 

же час законодавством досить докладно визначається зміст колективного 

договору. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про колективні договори і 

угоди» та ст. 13 КЗпП зміст колективного договору визначається 

сторонами в межах їх компетенцій. 

У колективних договорах встановлюються взаємні зобов’язання 

сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних 

відносин. Зокрема, ці зобов’язання стосуються: 

– змін в організації виробництва і праці; 

– забезпечення продуктивної зайнятості; 

– нормування і оплати праці, встановлення форм, систем, розмірів 

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

премій тощо); 

– встановлення гарантій, компенсацій, пільг; 

– участі трудового колективу у формуванні, розподілі й 

використанні прибутку підприємства, якщо це передбачено статутом; 

– режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 

– умов і охорони праці; 

– забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 

обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; 

– гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких 

організацій трудящих; 

– умов регулювання фондів оплати праці та встановлення 

міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; 

– забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Колективним договором можуть передбачатись й інші додаткові 

порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-

побутові пільги. 

Усі передбачені колективним договором норми і зобов’язання 
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діють лише на конкретному підприємстві. Вони стосуються тільки тих 

суб’єктів, що становлять у своїй сукупності трудовий колектив. При 

цьому встановлені колективним договором норми і зобов’язання мають 

тимчасовий характер, оскільки за своєю природою колективний договір є 

строковою угодою. 

Положення колективного договору поширюються на всіх 

працівників підприємства, незалежно від того, чи є вони членами 

профспілки. Але одночасно вони є й обов’язковими як для всіх 

працюючих, так і для власника чи уповноваженого ним органу. Власник і 

уповноважений ним орган повинні дотримуватись своїх зобов’язань 

відносно до всіх працівників. Працівники, в свою чергу, повинні 

дотримуватися виконання зобов’язань, взятих від їх імені профспілковим 

органом чи іншою представницькою організацією, які підписали 

колективний договір. 

Колективний договір може бути доповнений додатками, про які в 

загальній формі може бути вказано в тексті колективного договору. Самі 

додатки оформляються у вигляді відповідних документів. 

Додатками до колективного договору можуть бути: 

– перелік професій і посад із шкідливими умовами праці, які дають 

право на додаткову відпустку і скорочений робочий день; 

– перелік посад працівників із ненормованим робочим днем, яким 

надається додаткова відпустка; 

– список професій із шкідливими умовами праці, які дають право на 

держання молока або інших рівноцінних продуктів; 

– норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 

засобів індивідуального захисту; 

– перелік професій і посад працівників, яким дозволяється 

встановлювати підсумований облік робочого часу; 

– угода з охорони праці тощо. 

 

2.3 Контроль за виконанням колективного договору і види 

відповідальності за невиконання його зобов’язань 

Контроль за виконанням колективного договору, угоди 

проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими 
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ними представниками. У разі здійснення контролю сторони зобов’язані 

надавати необхідну для цього наявну інформацію. 

Сторони, що підписали колективний договір, угоду, щорічно в 

строки, передбачені колективним договором, угодою, звітують про їх 

виконання. 

Статистичні дані про колективні договори, угоди направляються в 

органи державної статистики в порядку, встановлюваному центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері статистики. 

 

Відповідальність за порушення і невиконання колективного 

договору та угоди. 

Відповідно до статті 18 Закону України “Про колективні договори 

та угоди” на осіб, які представляють роботодавця чи профспілки або інші 

уповноважені трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не 

виконано зобов’язання щодо колективного договору, угоди, накладається 

штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони 

також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади. 

На вимогу профспілок, іншого уповноваженого трудовим 

колективом органу роботодавець зобов’язаний вжити заходів, 

передбачених законодавством, до керівника, з вини якого порушуються 

чи не виконуються зобов’язання щодо колективного договору, угоди. 

Згідно статті 45 КЗпП на вимогу виборного органу первинної 

профспілкової організації (профспілкового представника) власник або 

уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з 

керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує 

законодавство про працю, про колективні договори і угоди. 

Відповідальність за ненадання інформації, необхідної для 

колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням 

колективних договорів. 

Відповідно до статті 19 Закону України “Про колективні договори 

та угоди” особи, які представляють роботодавця чи профспілки або інші 

уповноважені трудовим колективом органи і винні в ненаданні 

інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення 
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контролю за виконанням колективних договорів, угод, несуть 

дисциплінарну відповідальність або підлягають штрафу до п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порядок і строки накладення штрафів, передбачених Законом 

України “Про колективні договори та угоди”, регламентуються Кодексом 

України про адміністративні правопорушення. 

Справи з цих питань розглядаються судом за поданням однієї із 

сторін колективного договору, угоди або відповідних комісій. 

 

 

2.4 Трудовий договір 

Трудовий договір є угода між працівником і власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи 

фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, 

визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому 

розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або 

уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати 

працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для 

виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін. 

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і 

творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або 

одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо 

інше не передбачене законодавством, колективним договором або 

угодою сторін. 

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк 

його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі 

матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці 

працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, 

можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту 

визначається законами України (ст. 21 КЗпП). 

Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. 

Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме 

обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при 
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укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від 

походження, соціального і майнового стану, расової та національної 

приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, 

членства у профспілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру 

занять, місця проживання не допускається. 

Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть 

встановлюватись законодавством України (ст. 22 КЗпП). 

Трудовий договір може бути: 

1) безстроковим, що укладається на невизначений строк; 

2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторін 

(строковий); 

3) таким, що укладається на час виконання певної роботи. 

 

Укладення трудового договору 

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові 

відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з 

урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або 

інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими 

актами (ст. 23 КЗпП). 

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. 

Додержання письмової форми є обов’язковим: 

1) при організованому наборі працівників; 

2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з 

особливими природними географічними і геологічними умовами та 

умовами підвищеного ризику для здоров’я; 

3) при укладенні контракту; 

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладанні трудового 

договору у письмовій формі; 

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім 

(ст. 187 КЗпП); 

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою; 

7) в інших випадках, передбачених законодавством України. 

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний 

подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову 
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книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ 

про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші 

документи. 

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення 

трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника 

або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу 

виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації 

державної політики з адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття 

працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого 

підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками 

підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні 

трудового договору. 

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, 

якому за медичним висновком запропонована робота, протипоказана за 

станом здоров’я (ст. 24 КЗпП). 

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, 

які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну 

приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не 

передбачено законодавством (ст. 25 КЗпП). 

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою 

сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, 

яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути викладена 

в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В період 

випробування на працівників поширюється законодавство про працю. 

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які 

не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення 

професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після 

закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з 

військової чи альтернативної (невійськової) служби; осіб з інвалідністю, 

направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної 

експертизи; осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на 
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заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування при прийнятті 

на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок; одиноких 

матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з 

інвалідністю; осіб, з якими укладається строковий трудовий договір 

строком до 12 місяців; осіб на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо 

переміщених осіб. Випробування не встановлюється також при прийнятті 

на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше 

підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо 

це передбачено законодавством. (ст. 26 КЗпП). 

Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не 

встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох 

місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом 

профспілки, – шести місяців. 

До початку роботи за укладеним трудовим договором 

роботодавець або уповноважений ним орган зобов’язаний: 

1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та 

проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому 

місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, 

його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до 

чинного законодавства і колективного договору; 

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку та колективним договором; 

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його 

необхідними для роботи засобами; 

4) проінструктувати працівника з безпечного ведення робіт, 

виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони (ст. 29 

КЗпП). 

Роботодавець або уповноважений ним орган не має права вимагати 

від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. 

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену 

трудовим договором, допускається лише за його згодою. 

Власник або уповноважений ним орган має право перевести 

працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену 
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трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана 

працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації 

наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а 

також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу 

життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану 

роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою 

(Стаття 33 КЗпП). 

Роботодавець або уповноважений ним орган не має права 

переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом 

здоров’я. 

У випадках, зазначених у частині другій цієї статті (Стаття 

33 КЗпП), забороняється тимчасове переведення на іншу роботу вагітних 

жінок, жінок, які мають дитину з інвалідністю або дитину віком до шести 

років, а також осіб віком до вісімнадцяти років без їх згоди. 

 

2.5 Розірвання трудового договору 

Підставами припинення трудового договору згідно статті 

36 КЗпП є: 

1) угода сторін; 

2) закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини 

фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх 

припинення; 

3) призов або вступ працівника або власника – фізичної особи на 

військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, 

крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада 

відповідно до частин третьої та четвертої статті 119 КЗпП; 

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 

39 КЗпП), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 

40, 41 КЗпП) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого 

на представництво трудовим колективом органу (стаття 45 КЗпП); 

5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в 

установу, організацію або перехід на виборну посаду; 

6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість 

разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від 
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продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці; 

7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника 

засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з 

випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке 

виключає можливість продовження даної роботи; 

8) укладення трудового договору (контракту), всупереч 

вимогам Закону України "Про запобігання корупції", встановленим для 

осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом 

року з дня її припинення; 

9) з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади"; 

10) підстави, передбачені контрактом; 

11) підстави, передбачені іншими законами. 

У випадках, передбачених пунктами 7 і 7 частини першої статті 

36 КЗпП, особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня 

отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, 

підприємством, установою, організацією копії відповідного судового 

рішення, яке набрало законної сили, а у випадку, передбаченому пунктом 

7 частина 2, особа підлягає звільненню з посади у порядку, визначеному 

Законом України "Про очищення влади". 

Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не 

припиняє дії трудового договору. 

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія 

трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового 

договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе 

лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (Стаття 40 

КЗпП). 

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця або 

уповноваженого ним органу. 

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також 

строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть 

бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у 

випадках: 
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1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, 

реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, 

установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників; 

2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану 

здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в 

разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування 

допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього 

обов’язків вимагає доступу до державної таємниці; 

3) систематичного невиконання працівником без поважних причин 

обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше 

застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; 

4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин 

протягом робочого дня) без поважних причин; 

5) нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців 

підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по 

вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший 

строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За 

працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим 

каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) 

зберігається до відновлення працездатності або встановлення 

інвалідності; 

6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю 

роботу; 

7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння; 

8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) 

майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, 

чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення 

адміністративного стягнення або застосування заходів громадського 

впливу; 

10) призову або мобілізації власника – фізичної особи під час 

особливого періоду; 
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11) встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на 

яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку 

випробування. 

Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 (Стаття 

40 КЗпП), допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його 

згодою, на іншу роботу. 

Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності 

(крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування 

працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної 

ліквідації підприємства, установи, організації (ст. 40 КЗпП). 

Окрім цього є додаткові підстави розірвання трудового договору з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими 

категоріями працівників за певних умов, що описані в статті 41 КЗпП. 

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 

6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП, працівникові виплачується 

вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у 

разі призову або вступу на військову службу, направлення на 

альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) – у розмірі двох 

мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або 

уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи 

трудового договору (статті 38 і 39) – у розмірі, передбаченому 

колективним договором, але не менше тримісячного середнього 

заробітку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених 

у пункті 5 частини першої статті 41, – у розмірі не менше ніж 

шестимісячний середній заробіток (ст. 44 КЗпП). 

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день 

звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і 

провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 КЗпП. 

У разі звільнення працівника з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу він зобов’язаний також у день звільнення 

видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках 

звільнення копія наказу видається на вимогу працівника (Стаття 47 

КЗпП). 
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У разі мобілізації власника – фізичної особи свої обов’язки, 

визначені цією статтею, він повинен виконати протягом місяця після 

своєї демобілізації без застосування санкцій та штрафів. 

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність 

працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють 

на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять 

днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників при 

умові, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню. 

Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка 

оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу. 

До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та 

нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, в установі, організації; 

відомості про стягнення до неї не заносяться (ст. 48 КЗпП). 

Іноді на підприємствах за необхідності оформляються трудові 

угоди, які є застарілою формою оформлення правовідносин між 

підприємством і фізичною особою. За своєю суттю трудова угода є 

цивільно-правовим договором, одним з видів договору підряду. 

Правовідносини сторін за трудовим договором регулюються трудовим 

законодавством і в першу чергу КЗпП. 

При прийомі на роботу за трудовим договором оформляється заява 

про прийом на роботу, при прийомі за трудовим контрактом – 

підписується контракт. Після цього видається наказ про прийом на 

роботу на посаду, передбачену штатним розкладом, на кожного 

працівника, прийнятого за трудовим договором. Також ведуться типові 

статистичні облікові форми, і робляться відповідні записи до трудової 

книжки. Виконання роботи за визначеною спеціальністю, кваліфікацією, 

посадою з підпорядкуванням працівника внутрішньому трудовому 

розпорядку і означає виконання роботи в якості робітника або службовця 

даного підприємства, тобто роботи за трудовим договором. 

Інший зміст мають договори цивільно-правового характеру, 

пов’язані з працею, що регулюються законодавством, і, зокрема, 

розглядають трудові угоди. Предметом трудової угоди є певний 

результат праці, виконання конкретного індивідуального завдання, 

замовлення або доручення. Праця в цьому випадку є засобом виконання 
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зобов’язання. 

Згідно з умовами трудової угоди громадянин зобов’язується за 

винагороду виконати для підприємства індивідуально визначену роботу, 

в тому числі і на свій ризик, яка полягає в здійсненні тільки фактичних 

дій (наприклад, ремонт даху, фарбування паркану і т.д.). При виконанні 

роботи за трудовою угодою не оформлюється заява про прийом на 

роботу, не видається наказ, не вносяться записи до трудової книжки, не 

ведеться табель обліку робочого часу, не надається щорічна відпустка, не 

оплачується лікарняний лист і т. д. 

Трудова угода завжди оформляється в письмовому вигляді, з 

зазначенням конкретної роботи (завдання, замовлення). Після виконання 

роботи сторонами підписується акт приймання-здачі виконаних робіт, 

який є підставою для виплати винагороди, передбаченої трудовою 

угодою. Однак, трудові угоди (договір підряду) не можна укладати, коли 

робота носить постійний характер і її виконання можливо тільки на 

основі трудового договору (робота, що виконується бухгалтерами, 

водіями, секретарями, вахтерами і т.п.). 

 

 

 

 

 

Контрольні запитання 

 

1. Дайте визначення колективного договору. 

2. Назвіть порядок укладення колективного договору. 

3. Порядок реєстрації колективного договору. 

4. Зміст взаємних зобов’язань сторін колективного договору. 

5. Що може бути в додатках до колективного договору? 

6. Розкрийте поняття трудовий договір. 

7. Перелічить випадки в яких трудовий договір укладається 

обов’язково в письмовій формі. 

8. Назвіть підстави припинення трудового договору. 

9. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи 
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роботодавця або уповноваженого ним органу. 

 

 

ТЕМА 3. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ. ОСОБЛИВОСТІ 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Лекція 3 

3.1 Робочий час. Оплата праці в умовах неповного робочого часу. 

3.2 Надурочні роботи. 

3.3 Час відпочинку. 

3.4 Види відпусток. Щорічні відпустки та черговість їх надання. 

 

3.1 Робочий час. Оплата праці в умовах неповного робочого часу 

Робочий час – це час, встановлений законом, протягом якого, 

відповідно до правил внутрішнього розпорядку або іншого, прийнятого 

на підприємстві порядку, працівник повинен виконувати доручену йому 

роботу (службові обов’язки). 

Відповідно до КЗпП (ст. 50–65) в нашій країні для робітників і 

службовців нормальна тривалість робочого часу встановлена не більше 

як 40 годин на тиждень. Нормування тривалості робочого часу 

здійснюється державою за участю профспілок. Підприємства і організації 

при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу 

норму тривалості робочого часу. 

Норми робочого часу не можуть бути змінені за згодою 

адміністрації з профспілковим комітетом чи за згодою адміністрації з 

самим працюючим, якщо це не передбачено законодавством про працю. 

Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з 

двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість 

щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього 

трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник 

або уповноважений ним орган за погодженням з профспілковим 

комітетом підприємства, установи, організації з додержанням 

установленої тривалості робочого тижня (ст. 50, 51). 

На підприємствах, в установах, організаціях, де за характером 
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виробництва та умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого 

дня є недоцільним, встановлюється шестиденний тиждень з одним 

вихідним днем. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної 

роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 

годин при тижневій нормі 36 годин і 4 години при тижневій нормі 24 

години. 

П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється 

власником або уповноваженим ним органом спільно з профспілковим 

комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і 

за погодженням з місцевою радою (ст. 52 КЗпП). 

Напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість 

роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП, 

скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при 

шестиденному робочому тижні. 

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: 

1) для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, 

для осіб віком від 15 до 16 років (учнів від 14 до 15 років, які працюють в 

період канікул) – 24 години на тиждень; 

2) для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами 

праці, – не більше як 36 годин на тиждень. 

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість 

робочого часу окремих категорій працівників (вчителів, лікарів та ін.). 

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за 

рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які 

мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда. 

Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливим умовами 

праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, 

затверджується в порядку, встановленому законодавством (ст. 51 КЗпП). 

В умовах виробництва такий скорочений робочий день 

встановлюється лише тоді, коли працюючий виконував роботу в 

шкідливих умовах не менше половини тривалості робочого часу, 

встановленого для даного виробництва, цеху, професії чи посади. 

Скорочений робочий день (36 годин на тиждень)  встановлено 

також для інвалідів I-ї та II-ї групи, що працюють на спеціально для них 
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призначених   робочих місцях, для викладачів, медичних працівників, а 

також осіб, що поєднують роботу з навчанням. 

За угодою між працівником і власником може встановлюватись, в 

окремих випадках, неповний робочий день або неповний робочий 

тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки яка має дитину віком до 14 

років або дитину-інваліда, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї, 

відповідно до медичного висновку, власник зобов’язаний встановлювати 

неповний робочий день або робочий тиждень. Оплата праці в цих 

випадках проводиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно 

від виробітку. 

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-

яких обмежень обсягу трудових прав працівника (ст. 56 КЗпП). 

Законодавством регламентується тривалість роботи в нічний час. 

Нічним визнається час з 22 години вечора до 6 години ранку. Тривалість 

роботи в цей період скорочується на одну годину. Це правило не 

поширюється на працівників, яким з інших причин, відповідно до 

діючого законодавства, встановлена скорочена норма робочого часу. 

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках 

коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних 

виробництвах, а також  на змінних  роботах  при  шестиденному 

робочому тижні з одним вихідним днем. 

Скорочення нічної зміни не викликає зменшення загальної 

тривалості нормального робочого часу. Тому, особи, що працюють в 

нічних змінах, вдень повинні працювати так, щоб була відпрацьована 

встановлена законом норма, годин на тиждень. Це враховується при 

складанні графіків змінності і компенсується роботою в інші дні для того, 

щоб був відпрацьований 40-годинний робочий тиждень. 

Діючим законодавством забороняється залучати до роботи в нічний 

час неповнолітніх осіб, молодших 18 років, вагітних жінок і жінок, що 

мають дітей віком до 3 років і інші категорії працівників, передбачені 

законодавством (наприклад, хворих на туберкульоз). Робота інвалідів у 

нічний час допускається тільки за їх згодою і за умови, що це не 

суперечить медичним рекомендаціям (ст. 55, 172, 175, 176, 192 КЗпП). 

Режим щоденної роботи від її початку і до закінчення 
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регламентується правилами внутрішнього розпорядку і графіками 

змінності. При змінній роботі кожна група робітників повинна працювати 

протягом встановленої тривалості робочого часу. Чергування в змінах 

здійснюється рівномірно, а перехід з однієї зміни в іншу відбувається, як 

правило, через кожний робочий тиждень відповідно до графіка змінності. 

Законодавством встановлено, що тривалість перерви між змінами 

має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній 

зміні. 

Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд 

забороняється. 

На роботах з особливими умовами і характером праці в порядку і 

випадках, передбачених законодавством, робочий день може бути 

поділений на частини з тією умовою, щоб загальна тривалість роботи не 

перевищувала встановленої тривалості робочого дня (ст. 60). 

 

3.2 Надурочні роботи 

Надурочними вважаються роботи понад встановлену законом 

тривалість робочого дня. Як правило, надурочні роботи забороняються і 

можуть виконуватися лише у виняткових випадках (ст. 62 КЗпП). 

Власник або уповноважений ним орган може застосовувати 

надурочні роботи лише у виняткових випадках, що визначаються 

законодавством і в частині третій статті 62 КЗпП. Надурочні роботи 

можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинної 

профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, 

установи, організації. 

Власник або уповноважений ним орган може застосовувати 

надурочні роботи тільки у таких виняткових випадках: 

1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також 

відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і 

негайного усунення їх наслідків; 

2) при проведенні громадських необхідних робіт по 

водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, 

транспорту, зв’язку – для усунення випадкових або несподіваних 

обставин, які порушують правильне їх функціонування; 
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3) при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок 

непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов 

виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли 

припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи 

громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту 

машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає 

зупинення робіт для значної кількості трудящих; 

4) при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт 

з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи 

скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення; 

5) для продовження роботи при нез’явленні працівника, який 

заступає, коли робота не допускає перерви; в цих випадках власник або 

уповноважений ним орган зобов’язаний негайно вжити заходів до заміни 

змінника іншим працівником. 

Вказаний вище перелік для залучення робітників до надурочних 

робіт є вичерпним і не може бути розширеним адміністрацією 

підприємства. 

Закон встановлює, що об’єм надурочних робіт для кожною 

працівника не повинен перевищувати 120 годин на рік, а упродовж двох 

днів підряд – не більше чотирьох годин. 

До надурочних робіт забороняється залучати: 

1) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років 

(ст. 176 КЗпП); 

2) осіб, молодших вісімнадцяти років (ст. 192 КЗпП); 

3) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і 

професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, в дні 

занять (ст. 220 КЗпП). 

Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або 

дитину-інваліда, можуть залучатись до надурочних робіт, лише за їх 

згодою (ст. 177 КЗпП). 

Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт можливе лише 

за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям 

(ст. 172 КЗпП). 

При відрядній оплаті праці робота оплачується в розмірі, 
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встановленому законодавством. Компенсація надурочних робіт відгулом 

не допускається. 

 

3.3 Час відпочинку 

Час відпочинку – це час, протягом якого працівники звільняються 

від виконання службових обов’язків і мають право використовувати його 

за своїм бажанням. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи. 

Законодавством встановлені такі види відпочинку; 

– перерви протягом робочою дня для відпочинку та прийняття їжі; 

– дні щотижневого відпочинку, святкові дні, щорічні відпустки. 

Згідно з існуючим законодавством, протягом робочого дня, не 

пізніше, ніж через 4 години після початку роботи надається перерва для 

відпочинку та приймання їжі. Тривалість її не повинна перевищувати 

двох годин і бути не меншою 0,5 годи. 

Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Якщо за умовами виробництва не можна робити перерв, 

працівникам надається можливість прийняти їжу протягом робочого дня. 

Перелік таких робіт, а також місце і порядок приймання їжі 

встановлюється власником за погодженням з комітетом профспілки. 

Відповідно до законодавства, працівникам надається щотижневий 

відпочинок. Щотижневий відпочинок – це вихідні дні. При п’ятиденному 

робочому тижні надається два вихідних дні на тиждень, при 

шестиденному – один. 

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при 

п’ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, 

визначається графіком роботи підприємства, погодженням з 

профспілковим комітетом, і як правило має надаватися підряд із 

загальним вихідним днем. 

У випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) 

збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний 

після святкового або неробочого. 

На підприємствах, в установах, організаціях, де робота не може 

бути перервана в загальний вихідний день у зв’язку з необхідністю 
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обслуговування населення (магазини, підприємства побутового 

обслуговування, театри, музеї і інші), вихідні дні встановлюються 

місцевими радами. 

На тих підприємствах, де з виробничо-технічних умов неможливо 

зупинити роботу або через іншу необхідність, вихідні дні надаються в 

різні дні тижня почергово згідно з графіком змінності, що 

затверджуються власником за погодженням з профспілками. 

Законодавством встановлений щотижневий безперервний 

відпочинок тривалістю не менше як сорок дві години. 

Згідно з трудовим законодавством робота у вихідні дні 

забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні 

допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової 

організації (профспілкового представника) підприємства, установи, 

організації і лише у виняткових випадках, що визначаються 

законодавством і в ч. 2  ст. 71 КЗпП. 

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні 

допускається в таких виняткових випадках: 

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, 

епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків; 

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть 

поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі 

або псування майна; 

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від 

негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота 

підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів; 

4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт 

з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи 

скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення. 

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за 

письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним 

органу. 

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, 

наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному 

розмірі (ст. 72 КЗпП). 
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Робота у святковий і неробочий день (ч. 4 ст. 73 КЗпП) оплачується 

у подвійному розмірі (ст. 107 КЗпП): 

1) відрядникам – за подвійними відрядними розцінками; 

2) працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними 

ставками, – у розмірі подвійної годинної або денної ставки; 

3) працівникам, які одержують місячний оклад, – у розмірі 

одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у 

святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми 

робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх 

окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму. 

Оплата у зазначеному розмірі провадиться за години, фактично 

відпрацьовані у святковий і неробочий день. 

На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий 

день, йому може бути наданий інший день відпочинку. 

В нашій країні встановлені такі святкові дні: 

1 січня – Новий рік; 

7 січня і 25 грудня – Різдво Христове; 

8 березня – Міжнародний жіночий день; 

1 травня – День праці 

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

(День перемоги); 

28 червня – День Конституції України 

24 серпня – День незалежності України 

14 жовтня – День захисника України. 

Робота також не провадиться в дні релігійних свят: один день 

(неділя) – Пасха (Великдень); один день (неділя) – Трійця. 

За поданням релігійних громад інших (неправославних) конфесій, 

зареєстрованих в Україні, керівництво підприємств, установ, організацій 

надає особам, які сповідують відповідні релігії, до трьох днів відпочинку 

протягом року для святкування їх великих свят з відпрацюванням за ці 

дні. 

В зазначені святкові дні допускаються роботи, припинення яких 

неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі 

підприємства, установи, організації), роботи, викликані необхідністю 
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обслуговування населення. У ці дні допускаються роботи із залученням 

працівників у випадках та в порядку, передбачених ст. 71 КЗпП. 

Робота у зазначені дні компенсується відповідно до ст. 107 КЗпП. 

 

3.4 Види відпусток. Щорічні відпустки та черговість їх надання 

Відпустка – це щорічне надання працівникам безперервного 

відпочинку, встановленої законом тривалості, із збереженням місця 

роботи (посади) та заробітної платні (КЗпП ст. 77–84). 

Згідно закону України “Про відпустки” (Закон) в Україні 

установлюються такі види відпусток: 

1) щорічні відпустки: 

– основна відпустка (ст. 6 цього закону); 

– додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими 

умовами праці (ст. 7 цього закону); 

– додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8 цього 

закону); 

– інші додаткові відпустки, передбачені законодавством; 

2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (ст. 13, 14 і 15 цього 

закону); 

3) творча відпустка (ст. 16 цього закону); 

4) відпустка для підготовки та участі в змаганнях (ст. 16-1 цього 

закону); 

5) соціальні відпустки: 

– відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17 цього закону); 

– відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку (стаття 18 цього закону); 

– відпустка у зв’язку з усиновленням дитини (ст. 18-1 цього 

Закону); 

– додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню 

дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 цього Закону); 

6) відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25, 26 цього 

закону). 

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим 

договором можуть установлюватись інші види відпусток. 
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Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у 

трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а 

також працюють за трудовим договором у фізичної особи. 

Іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають 

право на відпустки нарівні з громадянами України. 

Тривалість відпусток визначається цим Законом України “Про 

відпустки”, іншими законами та нормативно-правовими актами України і 

незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних 

днях. 

Святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) при визначенні тривалості 

щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей 

або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи (ст. 19 

цього Закону), не враховуються. 

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не 

менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який 

відлічується з дня укладення трудового договору. 

Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, 

металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на 

відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, 

кар’єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному 

будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин 

надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні із 

збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, 

але не більше 28 календарних днів. 

Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в 

розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче, надається 

щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів незалежно 

від стажу роботи, а в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 

метрів – 24 календарних дні із збільшенням на 4 календарних дні при 

стажі роботи на даному підприємстві 2 роки і більше. 

Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин 

надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, 

невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин – 24 
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календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 

календарних дні, але не більше 28 календарних днів. 

Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, 

навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, 

педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим 

працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 

календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів 

України. 

Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка 

тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи – 26 календарних 

днів. 

Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна 

відпустка тривалістю 31 календарний день. 

Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка 

надається пропорційно до відпрацьованого ними часу. Список сезонних 

робіт і сезонних галузей затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Положення ст. 6 закону України “Про відпустки” щодо тривалості 

щорічної основної відпустки не поширюються на працівників, тривалість 

відпустки яким установлюється іншими актами законодавства. 

 

Черговість надання щорічних відпусток 

Щорічна додаткова відпустка, передбачена ст. 7 та пунктами 1 і 2 

частини першої ст. 8 цього Закону України “Про відпустки”, надається 

понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною 

працівником. Порядок надання додаткової відпустки з кількох підстав 

встановлює Кабінет Міністрів України. 

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть 

надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від 

неї. 

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не 

може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на 

підземних гірничих роботах – 69 календарних днів. 

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з 

таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до 
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закінчення робочого року. 

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки 

повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести 

місяців безперервної роботи на даному підприємстві. 

У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до 

закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість 

визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком 

випадків, передбачених частиною сьомою ст. 10 закону України “Про 

відпустки”. 

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного 

терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному 

підприємстві за бажанням працівника надаються: 

1) жінкам – перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами 

або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 

15 років або дитину з інвалідністю; 

2) особам з інвалідністю; 

3) особам віком до вісімнадцяти років; 

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з 

вагітністю та пологами; 

5) особам, звільненим після проходження строкової військової, 

служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий 

період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або 

альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби 

вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи 

часу переїзду до місця проживання; 

6) сумісникам – одночасно з відпусткою за основним місцем 

роботи; 

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та 

бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, 

написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, 

передбачених навчальною програмою; 

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи 

повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї 

грошової компенсації; 
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9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-

курортного (амбулаторно-курортного) лікування; 

10) батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу; 

11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним 

або трудовим договором. 

Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних 

закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається 

щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 календарних днів) для 

супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у 

зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку 

така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини. 

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути 

надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року. 

Черговість надання відпусток визначається графіками, які 

затверджуються власником або уповноваженим ним органом за 

погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на 

представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома 

всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси 

виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх 

відпочинку. 

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, 

установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або 

уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити 

працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до 

встановленого графіком терміну. 

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вести облік 

відпусток, що надаються працівникам. 

Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час 

надаються: 

1) особам віком до вісімнадцяти років; 

2) особам з інвалідністю; 

3) жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або 

після неї; 



 

47 

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або 

дитину-інваліда; 

5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька 

(матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які 

фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за 

відсутності батьків; 

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців; 

7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною; 

8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

9) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу; 

10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним 

або трудовим договором. 

Керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним 

працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної 

тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у період літніх 

канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. 

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від 

виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу 

проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, 

складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного 

проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою. 

 

Перенесення щорічної відпустки 

Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена 

на інший період у разі: 

1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну 

письмового повідомлення працівника про час надання відпустки (частина 

десята ст. 10 цього Закону); 

2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним 

органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки (ч. 1 ст. 

21 цього Закону). 
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Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або 

продовжена в разі: 

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у 

встановленому порядку; 

2) виконання працівником державних або громадських обов’язків, 

якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від 

основної роботи із збереженням заробітної плати; 

3) настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; 

4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням. 

Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого 

ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за 

письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом 

первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або 

іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом 

у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період 

може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, 

та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних 

днів буде використана в поточному робочому році. 

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання 

встановлюється за згодою між працівником і власником або 

уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення 

відпустки на інший період, настали під час її використання, то 

невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії 

причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший 

період з додержанням вимог ст. 12 цього Закону. 

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості 

протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого 

року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право 

на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими 

умовами чи з особливим характером праці. 

 

Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки 

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на 

частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її 
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частина становитиме не менше 14 календарних днів. 

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано 

працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців 

після закінчення робочого року, за який надається відпустка. 

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою 

працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або 

негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, 

простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням 

вимог частини першої цієї статті та в інших випадках, передбачених 

законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю 

оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату 

невикористаної частини відпустки. 

 

 

 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення поняттю робочий час. 

2. Назвіть категорії працівників, для яких встановлюється 

скорочена тривалість робочого часу. 

3. У яких випадках власник або уповноважений ним орган може 

застосовувати надурочні роботи? 

4. Що таке час відпочинку та які є види відпочинку? 

5. Назвіть випадки в яких допускається залучення окремих 

працівників до роботи у вихідні дні. 

6. Види відпусток. 

7. Перелічите категорії працівників, яким щорічні відпустки за їх 

бажанням можуть надаватись в зручний для них час. 

8. В яких випадках можливе перенесення щорічної відпустки? 

9. Перелічите категорії працівників, яким надаються щорічні 

відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну 

безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за 

бажанням. 
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Лекція 4  

3.5 Охорона праці жінок. 

3.6 Охорона праці неповнолітніх. 

3.7 Охорона праці осіб з інвалідністю та громадян похилого віку. 

 

3.5 Охорона праці жінок 

Створення особливих умов праці для працюючих жінок 

обумовлено певними медико-біологічними відмінностями жіночого 

організму від чоловічого, а також соціальними умовами життя. 

Як правило, в жінок значно більші затрати часу на ведення 

домашнього господарства, включаючи і догляд за дітьми. У зв’язку з цим, 

вони мають менший період для відпочинку та дозвілля, а також більш 

обмежені можливості для задоволення своїх культурних потреб. 

З медико-біологічної точки зору на жінок більш згубно впливають 

виробничо-професійні чинники. Так, жінкам важче виконувати роботу в 

позі стоячи, при утриманні вантажу, вони більш чутливі до зміни 

терморегуляції організму, до шкідливої дії виробничого шуму, пилу, 

особливо з значним вмістом окису кремнію. 

Жінки краще виконують роботи, пов’язані з точною координацією 

рук, дрібними, часто повторюваними рухами пальців. 

Тому, все вище згадане вимагає певних спеціальних заходів щодо 

поліпшення умов праці жінок. 

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” (ст. 10), 

забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із 

шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, 

крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов’язаних з 

санітарним та побутовим обслуговуванням), а також залучення жінок до 

підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для 

них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із 

шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і 

переміщення важких речей, що затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров’я. 

Праця жінок регламентується в тому числі і КЗпП в главі XII. 
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До недавнього часу існував перелік важких робіт та робіт із 

шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборонялося 

застосовувати працю жінок затверджений Міністерством охорони 

здоров’я (МОЗ) України від 29 грудня 1993 р. №256. Відповідно до цього 

документу, жінкам заборонялось обіймати посади 450 професій, які 

стосуються будівництва, видобутку нафти і газу, хімічного виробництва. 

Також жінкам заборонялось працювати машиністками та водійками 

окремих категорій транспорту. 

Дію цього наказу припинено крім глави 3 “Гірничі роботи” розділу 

І, яка втрачає чинність з дати, коли Україною буде завершено процедуру 

денонсації Конвенції Про використання праці жінок на підземних 

роботах у шахтах будь-якого роду № 45. 

Згідно з вказаним списком в главі 3 розділу І, жінки не 

допускаються до професій і робіт: відкриті гірничі роботи і поверхня 

діючих та тих, що будуються, шахт і рудників, збагачення, агломерація, 

брикетування; загальні професії гірничих і гірничнокапітальних робіт; 

загальні професії збагачення, агломерації, брикетування; будівництво 

метрополітенів, тунелів і підземних споруд спеціального призначення; 

добування руд; добування і переробка торфу. 

В Україні, з метою подальшого покращення умов праці і охорони 

здоров’я жінок встановлені обмежені розмірі вантажів при їх підніманні 

та перенесенні. 

Залучення жінок до робіт по перенесенню і пересуванню важких 

речей регламентується нормами гранично допустимих навантажень, 

затвердженими наказом МОЗ від 10 грудня 1993 №241 “Граничні норми 

підіймання важких речей жінками”, що наведені в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 – Норми гранично допустимих навантажень для жінок 

при підійманні і переміщенні важких речей 

 

№ 

з/п 
Характер роботи 

Гранично 

допустима вага 

вантажу, кг 

1 
Переміщенні важких речей при чергуванні з 

іншою роботою (до 2 разів за годину) 
10 

2 
Переміщення вантажів постійно впродовж 

робочої зміни 
7 

3 

Сумарна маса вантажу, який переміщується 

впродовж кожної години робочої зміни, не 

повинна перевищувати: 

– з робочої поверхні 

– з підлоги 

 

 

 

350 

175 

Примітка: 

1. У вагу переміщуваного вантажу включається маса тари і упаковки. 

2. При переміщенні вантажу на візках або в контейнерах, зусилля не 

повинно перевищувати 10 кг. 

3. Рівнем робочої поверхні вважаться робочий рівень контейнера, стола, 

станка і т.п. 

 

Жінки до навантажувально-розвантажувальних робіт допускаються 

лише у таких випадках: навантаження і розвантаження навалочних 

вантажів (пісок, глина, овочі, зерно), вантажів малої маси (порожня тара, 

вантажі в малій тарі), поштучних вантажів (цегла, макуха, тощо), 

підгортання навалочних вантажів до приймальної частини транспортерів 

навантажувачів та ін. 

Адміністрація повинна дбати про заміну ручної праці під час 

навантажувально-розвантажувальних робіт на механізовану. 

Праця вагітних жінок і жінок, які мають неповнолітню дитину, 

регулюється законодавством. 

Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за 

винятком тих галузей народного господарства, де це викликається 
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особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. Перелік цих 

галузей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування 

праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Зазначені обмеження не поширюються на жінок, які працюють на 

підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім’ї (ст. 175 КЗпП). 

Не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних 

робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і 

жінок, що мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП). 

Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або 

дітей-інвалідів, не можуть залучатись до надурочних робіт або 

направлятись у відрядження без їх згоди (ст. 177 КЗпП). 

Вагітним жінкам, відповідно до медичного висновку, знижують 

норму виробітку або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і 

виключає вплив несприятливих виробничих чинників. За ними 

зберігається середній заробіток за попередньою роботою. Жінки, які 

мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості виконання 

попередньої роботи переводяться на іншу із збереженням середнього 

заробітку за попередньою досягнення дитиною віку трьох років. 

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана 

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних 

днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі 

ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів, починаючи з 

дня пологів. 

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 

обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 

календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі 

ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від 

кількості днів, фактично використаних до пологів. 

За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги 

відповідно до законодавства. 

Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів 

можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без 

збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. 
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Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох 

років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні, 

крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та дітей-вихованців у дитячих 

будинках сімейного типу. 

У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в 

обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної 

плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до 

досягнення дитиною шестирічного віку. 

Відпустки для догляду за дитиною, передбачені частинами 3, 4 та 

6 ст. 179 КЗпП, можуть бути використані повністю або частинами також 

батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично 

доглядають за дитиною. 

У разі надання жінкам відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 

власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки 

приєднати до неї щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від 

тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, організації в 

поточному робочому році. 

Відпустки по догляду за дитиною зі збереженням чи без 

збереження заробітної плати надаються за заявою жінки повністю або 

частинами в межах встановленого терміну і оформляються наказом. Час 

вказаних відпусток зараховується жінкам як в загальний так і в 

безперервний стаж роботи і в стаж роботи за спеціальністю. В стаж 

роботи, що дає право на щорічні оплачувані відпустки, час відпусток по 

догляду за дитиною не зараховується (КЗпП ст. 181). 

Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з 

пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 

56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і 

більше дітей) з виплатою державної допомоги у встановленому порядку. 

Жінкам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, 

позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надається 

одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини 

тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні 

двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після 

набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка 
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може бути використана також батьком дитини. 

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, 

або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з 

інвалідністю з дитинства, одинокій матері, батьку дитини або особи з 

інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері, а 

також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з 

дитинства підгрупи А I групи, надається щорічно додаткова оплачувана 

відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і 

неробочих днів. 

Жінкам що, мають дітей: віком до півтора року, надаються крім 

загальної перерви для відпочинку і харчування, додаткові перерви для 

годування дитини. Перерви надаються через три години тривалістю не 

менше 30 хвилин кожна. Ці перерви включаються в робочий час і 

оплачуються за середнім заробітком. 

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і 

знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або 

наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям – за наявністю 

дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю. 

При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок 

власник або уповноважений ним орган зобов’язані повідомляти їм 

причини відмови у письмовій формі. Така відмова може бути оскаржена 

у судовому порядку. 

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років 

(до 6 років – ч. 6 ст. 179), одиноких матерів при наявності дитини віком 

до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника 

або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної 

ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається 

звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове 

працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх 

звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період 

працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не 

більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору. 

 

3.6 Охорона праці неповнолітніх 
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Неповнолітніми вважаються особи обох статей, які не досягли 

вісімнадцяти років. У трудових правовідносинах вони прирівнюються до 

повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких 

інших умов праці користуються відповідними пільгами, встановленими 

чинним законодавством. 

Згідно ст. 11 закону України “Про охорону праці” не допускається 

залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із 

шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, до 

нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і 

переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні 

норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення 

важких речей, що затверджуються центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 

здоров’я. 

Неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього 

медичного огляду. 

Порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх 

професій, пов’язаних з важкими роботами і роботами із шкідливими або 

небезпечними умовами праці, визначається положенням, яке 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони праці. 

Законодавством (КЗпП ст. 188) не допускається приймати на 

роботу осіб молодше шістнадцяти років. 

За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як 

виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років. 

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається 

прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і 

середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, 

що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний 

від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою 

одного з батьків або особи, що його замінює. 

На кожному підприємстві потрібно вести спеціальний облік 

працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх 
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народження. 

Чинним законодавством, осіб, молодших 18 років, забороняється 

залучати до нічних та надурочних робіт і до робіт у вихідні дні. 

Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років 

на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами 

праці, а також на підземних роботах. 

Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до 

підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для 

них граничні норми. 

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними 

умовами праці, а також граничні норми підіймання і переміщення важких 

речей особами молодше вісімнадцяти років затверджуються центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони праці. 

Для робітників віком до 18 років норми виробітку встановлюються 

виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорційно 

скороченому робочому часу для осіб, які не досягли 18 років. 

Для молодих робітників, які пройшли навчання в загальноосвітніх 

школах, технікумах, курсах або ж навчалися безпосередньо на 

виробництві, на визначені законодавством строки можуть 

затверджуватися знижені норми виробітку. Ці норми затверджуються 

власником з погодженням з профспілковим комітетом. 

Заробітна плата неповнолітнім при скороченій тривалості щоденної 

роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних 

категорій при повній тривалості щоденної роботи. 

Праця працівників молодше 18 років, допущених до відрядних 

робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для 

дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який 

тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю 

щоденної роботи дорослих працівників. 

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, технікумів, коледжів, 

училищ, які працюють у вільний від навчання час, проводиться 



 

58 

пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. 

Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати 

(КЗпП ст. 194). 

Щорічні відпустки працівникам молодше вісімнадцяти років 

надаються в літній період або, за їх бажанням, в будь-яку іншу пору року. 

Відпустка за перший рік роботи неповнолітнім надається за їх заявою і до 

закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. 

Для працевлаштування молоді, яка закінчила або припинила 

навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних 

закладах, звільнилася із строкової військової служби, військової служби 

за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби 

за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) 

служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення 

навчання чи служби) і вперше приймається на роботу, дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, яким виповнилося 15 

років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, 

як виняток, прийматися на роботу, а також інших категорій осіб, які 

мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, підприємствам, 

установам та організаціям встановлюється квота відповідно до Закону 

України "Про зайнятість населення" (КЗпП ст. 196). 

Звільнення неповнолітніх працівників з ініціативи власника 

допускається (крім загального порядку звільнення) тільки за згодою 

комісій у справах неповнолітніх. 

Батьки або органи, які піклуються неповнолітніми, мають право 

вимагати розірвання навіть строкового трудового договору, коли 

продовження його чинності загрожує їх здоров’ю або з боку виробництва 

порушуються їх законні інтереси. 

Адміністрація, громадські організації підприємств мають 

проявляти піклування про створення сприятливих умов праці та 

відпочинку неповнолітніх працівників. 

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними 

умовами праці, на яких забороняється застосовувати працю 

неповнолітніх затверджено наказом МОЗ від 31 березня 1994 р. №46. Цей 

перелік поширюється як на підземні роботи, так і на інші роботи зі 
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шкідливими та небезпечними умовами праці. 

Прийом на навчання за професіями,  вказаними у Переліку, 

допускається за умови досягнення особами 18-річного віку на момент 

закінчення навчання. 

При проходженні виробничої практики (виробничого навчання)  

особи, які не досягли 18-річного віку і навчаються у професійно-

навчальних закладах можуть знаходитися у  виробництвах, професіях і на  

роботах, включених  до Переліку, не більш як 4 години за умов суворого 

дотримання  діючих  санітарних  норм і правил, а також, правил і норм по 

охороні праці. 

Якщо до переліку занесені професії  робітників під загальним 

найменуванням,  наприклад: вальцювальник стана холодного прокату 

труб,  сталевар, бурильник ручного буріння свердловин  та інші, то 

заборона застосування праці  осіб,  які  не  досягли 18-річного віку,  

поширюється на підручних, помічників та старших робітників цих 

професій. 

Забороняється залучати неповнолітніх до підіймання речей, маса 

яких перевищує встановлені для них граничні норми. Чинне трудове 

законодавство забороняє залучати осіб молодше 18 років для перенесення 

і пересування важких речей, що перевищують встановлені для них 

гранично допустимі норми. Нормами передбачається переміщення 

вантажів за допомогою візків та ручних тачок. Для переміщення вантажів 

за допомогою одноколісних та двоколісних тачок допускаються тільки 

юнаки. 

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей для 

неповнолітніх встановлено залежно від віку, статі і тривалості для 

визначені наказом МОЗ від 22.03.96 № 59 і представлені в табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Граничні норми підіймання і переміщення важких 

речей для неповнолітніх 

 

Календарний 

вік, років 

Граничні норми вантажу, кг 

короткочасна робота тривала робота 

юнаки дівчата юнаки дівчата 



 

60 

14 5 2,5 не допускається 

15 12 6 8,4 4,2 

16 14 7 11,2 5,6 

17 16 8 12,6 6,3 

Під короткочасною роботою слід розуміти 1-2 підняття та 

переміщення вантажу протягом однієї години роботи при дотриманні 

правил про тривалість робочого часу і робочої зміни. 

Календарний вік підлітків визначається як число повних років, які 

враховуються від дати народження. До підіймання і переміщення важких 

речей допускаються лише неповнолітні, які не мають протипоказань, що 

підтверджуються відповідним медичним посвідченням. 

Забороняється допускати неповнолітніх віком до 15 років до 

тривалої роботи з підіймання і переміщення важких речей. 

Якщо за одну годину відбувається більше, ніж два підняття та 

переміщення вантажів, робота вважається  тривалою. 

Встановлені граничні норми переміщення сумарної ваги важких 

речей з розрахунку на одну робочу годину робочого дня для 

неповнолітніх наведені в табл. 3.3 

 

Таблиця 3.3 – Граничні норми підіймання і переміщення окремих 

вантажів неповнолітніми 

 

Календарний 

вік, років 

Сумарна вага вантажу (кг), що підіймається 

(переміщується) при виконанні робіт 

з рівня робочої поверхні з підлоги 

юнаки дівчата юнаки дівчата 

14 10 5 7 3,5 

15 48 12 24 6 

16 160 40 80 20 

17 272 72 130 32 

 

Наведені у табл. 3.3 нормативи мають застосування з урахуванням 

таких умов: 
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1) сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на 

кількість його підйомів (переміщень); 

2) рівнем робочої поверхні вважається рівень стола, верстата, 

конвеєра тощо; 

3) висота підіймання речей не може перевищувати 1 м; 

4) відстань переміщення вантажу вручну не повинна перевищувати 

5 м; 

Перенесення і пересування важких речей неповнолітніми як 

чоловічої, так і жіночої статі в межах більше зазначених норм 

допускається лише у тих випадках, коли це пов’язано з виконанням ними 

постійної роботи і займає не більше, як 1/3 їх робочого часу. 

Усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після 

попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення ними 21 

року, вони щорічно (періодично) підлягають обов’язковому медичному 

оглядові. 

Попередній медогляд має на меті виявити придатність 

неповнолітнього за станом здоров’я до виконання його майбутньої 

роботи. 

Періодичні медичні огляд здійснюються з метою постійного 

контролю за станом здоров’я неповнолітнього, з’ясування впливу 

виробничого середовища на його організм. 

За наслідками медичних оглядів вживаються заходи попередження 

та лікування початкових форм захворювання. Якщо під час чергового 

медичного огляду буде встановлено, що ця робота негативно впливає на 

здоров’я неповнолітнього, медична установа дає висновок про 

неможливість використання його на такій роботі та необхідність 

полегшення умов праці або переведення його на іншу роботу. 

Відповідальність за проходженням неповнолітніми працівниками 

обов’язкових медичних оглядів покладена на власників та керівників 

підприємств. 

Залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робіт та робіт у 

вихідні дні згідно з Законом України “Про охорону праці” забороняється. 

До нічних належать роботи, що виконуються з 22 години 8 годин ранку. 

Вечірня зміна неповнолітніх повинна закінчуватися не пізніше, як о 
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22 годині вечора. 

Тривалість робочого дня для неповнолітніх працівників становить у 

віці від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, а у віці від 15 до 16 років – 

24 години на тиждень. 

 

 

3.7 Охорона праці осіб з інвалідністю та громадян похилого віку 

Особи з інвалідністю в Україні володіють повнотою усіх прав, тому 

їх дискримінація заборонена. Трудове законодавство України встановлює 

ряд гарантій для таких осіб у порядку їх працевлаштування, створенні 

належних і безпечних умов праці. 

З метою реалізації творчих і виробничих здібностей осіб з 

інвалідністю та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм 

забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, 

організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою 

діяльністю, яка не заборонена законом. 

Особи з інвалідністю працевлаштовуються з врахуванням їх 

професійної здатності, що встановлюється органами медико-соціальної 

експертизи (МСЕ). З метою захисту життя і здоров’я осіб з інвалідністю 

такі особі може бути відмовлено в укладенні трудового договору або в 

просуванні по службі, якщо за висновком МСЕ стан його здоров’я 

перешкоджає виконанню його професійних обов’язків. Відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 №1317 “Питання 

медико-соціальної експертизи” інвалідність як міра втрати здоров’я 

визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-

соціальної експертизи центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. 

Громадянин має право в судовому порядку оскаржувати рішення 

органів медико-соціальної експертизи про визнання чи невизнання його 

особою з інвалідністю. 

Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду 

соціального захисту осіб з інвалідністю або за рішенням місцевої ради за 

рахунок власних коштів у разі потреби створюють спеціальні робочі 

місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснюючи для цього 
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адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і 

пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей осіб з 

інвалідністю. 

Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де 

настала інвалідність, з урахуванням побажань особи з інвалідністю, 

наявних у неї професійних навичок і знань, а також рекомендацій 

медико-соціальної експертизи. 

Особам з інвалідністю, які не мають змоги працювати на 

підприємствах, в установах, організаціях, державна служба зайнятості 

сприяє у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома. 

Особи з інвалідністю можуть залучатися до оплачуваних 

громадських робіт за їх згодою. 

Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, 

організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, 

які використовують найману працю, установлюється норматив робочих 

місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4 % 

середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за 

рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, то у кількості одного робочого місця. 

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, 

організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, 

які використовують найману працю, самостійно розраховують кількість 

робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до 

нормативу, встановленого частиною першою закону України “Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” і 

забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю. При розрахунках 

кількість робочих місць округлюється до цілого значення. 

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, 

організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, 

які використовують найману працю, самостійно здійснюють 

працевлаштування осіб з інвалідністю у рахунок нормативів робочих 

місць виходячи з вимог статті 18 цього Закону. 

Законодавство України передбачає ряд пільг і гарантій, 

спрямованих на захист трудових інтересів осіб з інвалідністю. На їх 

прохання роботодавець зобов’язаний встановити неповний робочий час, 
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водночас він не вправі залучати інвалідів до надурочних робіт, робіт у 

нічний час. Робота осіб з інвалідністю у нічний час допускається лише за 

їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (ст. 

63 КЗпП). Для осіб з інвалідністю установлено щорічні основні відпустки 

подовженої тривалості залежно від групи інвалідності, додаткові 

обов’язкові відпустки без збереження заробітної плати, встановлюються 

пільги щодо отримання щорічних відпусток. 

Підприємства, установи та організації, фізичні особи, які 

використовують найману працю, створюють безпечні і не шкідливі для 

здоров’я умови праці, вживають заходів до запобігання інвалідності та 

відновлення працездатності осіб з інвалідністю. У разі працевлаштування 

особам з інвалідністю забезпечують розумне пристосування робочих 

місць. 

Згідно з Законом України «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» 

дискримінація громадян похилого віку в галузі праці, охорони здоров’я, 

соціального забезпечення, користування житлом та в інших сферах 

забороняється, а посадові особи, які порушують ці гарантії, притягаються 

до відповідальності згідно з чинним законодавством. 

Статус ветеранів праці та пільги для них закріплені в розділі II 

цього закону. 

Згідно з цим законом роботодавці зобов’язані враховувати 

специфіку праці ветеранів та осіб похилого віку. Робоче місце громадян 

цих категорій має бути обладнано відповідними технічними та іншими 

засобами, що сприяють збереженню їх здоров’я і працездатності. 

Для осіб з інвалідністю, ветеранів праці, як і для жінок, 

неповнолітніх, законодавством передбачені й інші пільги, компенсації та 

гарантії. 

 

 

 

Контрольні запитання 

1. Норми гранично допустимих навантажень для жінок при 

підійманні і переміщенні важких речей. 
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2. Назвіть особливості праці жінок. 

3. Особливості відпусток для жінок як окремої категорії. 

4. Перелічите види праці в яких не допускається використання 

праці жінок. 

5. Назвіть особливості працевлаштування неповнолітніх. 

6. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей для 

неповнолітніх 

7. Граничні норми підіймання і переміщення окремих вантажів 

неповнолітніми. 

8. Особливості охорони праці осіб з інвалідністю. 

 

 

ТЕМА 4. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ ТА ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЇЇ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Лекція 5 

4.1 Трудова дисципліна та поняття внутрішнього трудового 

розпорядку як основи організації праці. 

4.2 Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

4.3 Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов’язків. 

4.4 Заходи стягнення за порушення трудових обов’язків і порядок їх 

застосування. 

4.5 Юридична відповідальність за порушення трудових обов’язків». 

Поняття дисциплінарного проступку. 

 

4.1 Трудова дисципліна та поняття внутрішнього трудового 

розпорядку як основи організації праці 

Працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і 

точно виконувати розпорядження роботодавця або уповноваженого ним 

органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог 

нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна 

роботодавця, з яким укладено трудовий договір. 

Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях 

забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних 
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умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням 

до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за 

сумлінну працю. 

У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до 

порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до 

працівників, які несумлінно виконують трудові обов’язки. Щодо окремих 

несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи 

дисциплінарного і громадського впливу. 

Роботодавець або уповноважений ним орган має правильно 

організувати працю працівників, створювати умови для зростання 

продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, 

неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони 

праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати 

умови їх праці та побуту. 

Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях 

визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які 

затверджуються трудовим колективом за поданням роботодавця або 

уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на основі типових 

правил. 

У деяких галузях народного господарства для окремих категорій 

працівників діють статути і положення про дисципліну (ст. 142 КЗпП). 

Положення, статути про дисципліну відрізняються від правил 

внутрішнього розпорядку особливостями правотворчої процедури (як 

правило, затверджені постановою Кабінету Міністрів України), 

структурою (загальні положення, заохочення, дисциплінарні стягнення), 

змістом (визначається коло осіб, на які вони поширюються, обсяг 

дисциплінарної влади різних посадових осіб тощо). 

 

Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи  

організації праці 

Під внутрішнім трудовим розпорядком розуміється система 

трудових правовідносин, що складаються в трудовому колективі 

підприємства у процесі виконання колективної праці. 

Внутрішній трудовий розпорядок, урегульований нормами права, 
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реалізується у межах конкретного підприємства. Разом з тим він є 

частиною загального правопорядку, що діє в суспільстві. 

Трудовий правопорядок має за мету забезпечити нормальне 

функціонування суспільного виробництва. Він є об’єктивно необхідною 

системою або сукупністю відносин між людьми, що виникають у процесі 

праці, і свідомо регулюється суспільством. 

Правопорядок за своїм змістом включає в себе не тільки належну, 

правомірну поведінку, а й правопорушення та заходи боротьби з ними. 

Тому, розкриваючи тему «Внутрішній трудовий розпорядок», ми 

висвітлюємо також питання заохочення за сумлінне виконання трудових 

відносин, поняття дисциплінарного проступку, дисциплінарної 

відповідальності, порядок застосування дисциплінарних стягнень. 

 

4.2 Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку 

За своєю юридичною природою правила внутрішнього трудового 

розпорядку становлять собою нормативні угоди. Вони видаються 

відповідними органами державного управління за погодженням з 

профспілковими органами і не можуть суперечити законодавству про 

працю.  

Правила внутрішнього трудового розпорядку можуть бути трьох 

видів: 

– типові, 

– галузеві, 

– конкретних підприємств. 

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку – це 

нормативний акт загальної дії, в якому сформульовано основні 

положення, що визначають внутрішній трудовий розпорядок. Типові 

правила використовуються в частині, що не суперечить Конституції 

України та чинному трудовому законодавству. 

Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку враховують 

специфіку галузі щодо режиму праці та відпочинку, обов’язків 

працівників. Вони затверджуються міністерствами і відомствами за 

погодженням з відповідними профспілковими органами. 
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Внутрішній трудовий розпорядок на конкретному підприємстві, в 

установі, організації визначається локальними (місцевими) правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими 

колективами за поданням роботодавця або виборного органу 

профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації на 

основі Типових правил. 

Правила мають на меті врегулювати внутрішній трудовий 

розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях, без чого 

неможливо раціонально використовувати робочий час, підвищувати 

продуктивність праці. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку організації – 

локальний нормативний акт організації, що регламентує відповідно до 

чинного КЗпП порядок прийняття та звільнення працівників, основні 

права, обов’язки й відповідальність сторін трудового договору, режим 

роботи, час відпочинку, застосовувані до працівників заходи заохочення і 

стягнення, а також інші питання регулювання трудових відносин в 

організації. 

При прийнятті на роботу до початку роботи за укладеним трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний: 

– роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови 

праці; 

– ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку та колективним договором (ст. 29 КЗпП); 

– визначити працівникові робоче місце, забезпечити його 

необхідними для роботи засобами;  

– проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни 

праці і протипожежної охорони. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку, статути і положення 

про дисципліну не мають змоги детально урегулювати правила поведінки 

при виконанні роботи на окремому механізмі, станку, обладнанні. 

Конкретизація порядку проведення роботи на таких механізмах 

визначається технічними правилами і інструкціями. Технічні правила не 

становлять собою нормативних актів, але з метою створення безпеки при 

виконанні робіт вони обов’язкові для виконання і тому також є 
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правилами виконання конкретних робіт. Їх порушення можуть викликати 

застосування певних видів відповідальності. 

Конкретні трудові правила і обов’язки окремих категорій 

інженерно-технічних працівників і службовців закріплюються у 

положеннях про посаду або посадових інструкціях. У практиці 

централізованого і локального регулювання праці керівних працівників і 

спеціалістів вироблена певна структура посадових інструкцій (положень), 

що включають такі розділи, як загальні положення, обов’язки 

працюючих, основні права. 

Особливе місце у встановленні обов’язків працюючих мають 

накази і розпорядження керівника підприємства або уповноваженого ним 

органу, які відіграють важливу роль в управлінні виробництвом. 

Невиконання наказу чи розпорядження становить дисциплінарний 

проступок і може викликати застосування до працівника заходів 

правового впливу. 

 

4.3 Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов’язків 

Стаття 143 КЗпП визначає, що до працівників підприємств можуть 

застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджуваних 

трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. 

Це означає, що при затвердженні правил внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства трудовий колектив визначає будь-які заходи, 

що можуть бути застосовані власником або уповноваженим ним органом 

за сумлінне виконання трудових обов’язків. Такі заходи можуть бути як 

моральними (оголошення подяки, нагородження грамотою, занесення в 

книгу пошани, на дошку пошани, фотографування біля прапора 

підприємства), так і матеріальними (нагородження цінним подарунком, 

видача грошової премії).  

Допускається одночасне застосування декількох видів заохочення. 

Чинним трудовим законодавством встановлено дві форми заохочення 

працівників: у ст. 143 КЗпП заохочення за успіхи в роботі, окрім цього 

встановлено переваги та пільги для працівників, які успішно й сумлінно 

виконують свої трудові обов’язки (ст. 145 КЗпП). 

При успішному і сумлінному виконанні працівниками своїх 
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трудових обов’язків їм можуть надаватись певні пільги та переваги в 

галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування. До 

таких пільг і переваг слід віднести надання путівок до санаторіїв та 

будинків відпочинку, просування по роботі, поліпшення житлових умов 

тощо. Керівники підприємств і організацій за погодженням з 

профспілковим комітетом і урахуванням рекомендацій трудових 

колективів мають право направляти кошти заохочувальних фондів на 

надання безвідплатної допомоги і часткове погашення пільгового 

дострокового державного кредиту на будівництво житла. 

За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі 

органи до заохочення, нагородження орденами, медалями, почесними 

грамотами, нагрудними значками і присвоєння почесних звань та звання 

кращого працівника за даною професією.  

За видатні трудові заслуги в певних галузях народного 

господарства присвоюються почесні звання «Заслужений працівник» 

тощо. 

Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним 

органом разом або за погодженням з профспілковим комітетом. З цього 

приводу видається наказ або розпорядження, який оголошується в 

урочистій обстановці. В трудовій книжці робиться запис про заохочення 

у порядку, визначеному Інструкцією про порядок ведення трудових 

книжок. 

 

4.4 Заходи стягнення за порушення трудових обов’язків і порядок  

їх застосування 

За порушення трудової дисципліни власник підприємства або 

уповноважений ним орган відповідно до ст. 147 КЗпП може застосувати 

такі заходи стягнення: 

 – догана; 

 – звільнення. 

 Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть 

бути передбачені для окремих категорій працівників й інші 

дисциплінарні стягнення. 

Догана є дисциплінарним заходом особистого немайнового 
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характеру. Це стягнення полягає у негативній оцінці і засудженні 

поведінки працівника в трудовому колективі. Такий моральний осуд 

покликаний спонукати працівника, примусити його належним чином 

виконувати свої трудові обов’язки.  

Звільнення з роботи як дисциплінарне стягнення становить собою 

організаторський захід, пов’язаний з припиненням з працівником, що 

порушує трудову дисципліну, трудових правовідносин. Таке звільнення 

можливе в разі: 

– систематичного невиконання працівником без поважних причин 

обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами 

внутрішнього трудового розпорядку; 

– прогулу без поважних причин; 

– появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного і 

токсичного сп’яніння; 

– вчинення за місцем роботи розкрадання майна; 

– одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівним 

працівником.  

Тільки ті заходи, що зазначені в ст. 147 КЗпП, є дисциплінарними 

стягненнями. Інші заходи, такі, як позбавляння премії, передбаченої 

системою оплати праці, позбавлення винагороди за наслідками роботи 

підприємства за рік, перенесення черги на одержання житла на рік, 

перенесення відпустки тощо, є заходами впливу, а не стягненням. 

Не вважаються дисциплінарними стягненнями: 

– повне або часткове позбавлення порушників трудової дисципліни 

премій, передбачених системою оплати праці, або винагороди за 

підсумками роботи за рік; 

– заходи громадського впливу, стягнення, які були застосовані до 

працівника за порушення громадського порядку, неправильну поведінку 

в побуті тощо; 

– заходи дисциплінарного або громадського стягнення, які в 

установленому порядку погашені давністю, зняті або скасовані; 

– дисциплінарні стягнення, які не були своєчасно доведені до 

відома працівника, а оголошені йому тільки разом з постановою, 

розпорядженням, наказом про звільнення; 
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– інші заходи впливу, не передбачені законодавством про працю 

України. 

Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником або органом, 

якому надано право прийняття на роботу (обрання затвердження і 

призначення на посаду) даного працівника. Статутами і положеннями 

про дисципліну передбачено також право вищого керівника повністю 

реалізувати дисциплінарні права що належать нижчому керівникові. За 

відсутності відповідних керівників дисциплінарні стягнення 

накладаються службовими особами, які виконують їх обов’язки. 

Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки 

за рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, передбачених 

законодавством. 

До притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності 

власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника 

трудової дисципліни письмове пояснення, з тим щоб всебічно та 

об’єктивно розібратися в причинах цього порушення. Відмова від 

подання пояснення не звільняє керівника від права накладення стягнення, 

а працівника – від дисциплінарної відповідальності. 

Дисциплінарне стягнення застосовується власником або 

уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, 

але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу 

звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю або перебування його у відпустці. 

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано 

тільки одне дисциплінарне стягнення. Але притягнення працівника до 

дисциплінарної відповідальності не виключає можливості його 

відповідальності за іншими видами юридичної відповідальності: 

кримінальної, адміністративної, матеріальної (ч. 3 ст. 130 КЗпП). 

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі чи розпорядженні і 

повідомляється працівникові під розписку. Оскільки накладення 

стягнення на працівника має в першу чергу виховне значення, то 

недодержання вимоги закону про повідомлення про це працівника 

розцінюється судовими органами як відсутність накладення 

дисциплінарного стягнення. Дисциплінарне стягнення може бути 
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оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним 

законодавством – згідно розділу 15 КЗпП України. 

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення 

працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він 

вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. 

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової 

дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то 

стягнення може бути зняте до закінчення одного року. 

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення 

до працівника не застосовуються. 

Власник або уповноважений ним орган має право замість 

накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення 

трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу. 

 

 

4.5 Юридична відповідальність за порушення трудових обов’язків.  

Поняття дисциплінарного проступку. 

Дисциплінарна відповідальність настає в разі вчинення 

працівником дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком 

визнається винне невиконання або неналежне виконання працівником 

покладених на нього законодавством про працю, колективним і трудовим 

договорами трудових обов’язків.  

Безпосередні обов’язки працюючих закріплені в ст. 139 КЗпП та 

правилах внутрішнього трудового розпорядку. Саме за невиконання або 

неналежне виконання працівником з його вини трудових обов’язків може 

настати дисциплінарна відповідальність цього працівника. 

Дисциплінарна відповідальність може бути загальною і 

спеціальною. Загальна дисциплінарна відповідальність настає на підставі 

норм КЗпП і правил внутрішнього трудового розпорядку. Вона 

поширюється на переважну більшість працюючих включаючи сезонних і 

тимчасових працівників, на яких не поширюється дія статутів і положень 

про дисципліну та інших спеціальних положень. Навіть у тих галузях 

народного господарства, де діють статути чи положення про дисципліну, 

значна частина працівників несе загальну дисциплінарну 
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відповідальність. Під відповідальність за статутами і положеннями 

підпадають лише ті працівники, які безпосередньо зайняті основною 

експлуатаційною діяльністю даного підприємства. Перелік працівників, 

що підпадають під дію того чи іншого статуту або положення, досить 

часто міститься у самих статутах і положеннях. 

Спеціальну дисциплінарну відповідальність несуть працівники, на 

яких поширюється дія статутів і положень про дисципліну. Вони 

визначають сферу їх дії, загальні обов’язки відповідних працівників, 

заходи дисциплінарного стягнення і коло осіб, які можуть їх застосувати, 

порядок накладення і оскарження стягнень. 

Статути і положення про дисципліну в Україні діють в усіх 

організаціях транспорту (крім автомобільного) і зв’язку. Так, Положення 

про дисципліну працівників залізничного транспорту затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. №55 за 

погодженням з Радою профспілки залізничників і транспортних 

будівельників України. 

Щодо окремих категорій працівників, наділених особливими 

службовими повноваженнями, діють спеціальні положення про 

дисципліну. До таких працівників віднесені судді, прокурори, слідчі 

тощо. 

 

 

 

Контрольні запитання 

1. Назвіть чим забезпечується трудова дисципліна на 

підприємствах, в установах. 

2. Розкрийте поняття внутрішній трудовий розпорядок.  

3. Види правил внутрішнього трудового розпорядку. 

4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов’язків. 

5. Заходи стягнення за порушення трудових обов’язків. 

6. Порядок застосування заходів стягнення за порушення трудових 

обов’язків. 

7. Дайте визначення дисциплінарного проступку. 

8. Види дисциплінарної відповідальності. 
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ТЕМА 5. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

 

Лекція 6 

5.1 Матеріальна відповідальність за порушення вимог 

законодавства про охорону праці. 

5.2 Позовна давність. 

 

5.1 Матеріальна відповідальність за порушення вимог законодавства 

про охорону праці 

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору – це 

обов’язок однієї сторони трудового договору (працівника або 

роботодавця) відшкодувати шкоду, заподіяну іншій стороні в результаті 

винного, протиправного невиконання чи неналежного виконання своїх 

трудових обов’язків. 

В залежності від того, хто спричинив шкоду, матеріальну 

відповідальність поділяють на: 

1) матеріальну відповідальність працівника; 

2) матеріальну відповідальність роботодавця. 

Матеріальна відповідальність працівника – це обов’язок 

працівника відшкодувати шкоду, заподіяну роботодавцю, внаслідок 

порушення покладених на нього трудових обов’язків. 

Матеріальна відповідальність працівника регламентується статтями 

130–138 КЗпП України передбачає відшкодування матеріальних збитків 

державі, підприємствам, організаціям та потерпілим особам. 

Підставою матеріальної відповідальності працівників є трудове 

майнове правопорушення. 

Трудове майнове правопорушення працівника – це невиконання чи 

неналежне виконання працівником своїх трудових обов’язків, в 

результаті чого роботодавцю завдана майнова шкода. 

Елементи трудового майнового правопорушення одночасно 

виступають умовами матеріальної відповідальності. 
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Умови матеріальної відповідальності: 

1) Пряма дійсна шкода. 

Пряма дійсна шкода – це втрата, погіршення або зниження цінності 

майна, необхідність для підприємства провести затрати на відновлення, 

придбання майна чи інших цінностей або провести зайві, тобто викликані 

внаслідок порушення працівником трудових обов’язків, грошові виплати. 

Пряма шкода – це шкода, яка безпосередньо витікає з 

протиправних дій працівника. Непряма (опосередкована) шкода не 

відшкодовується. 

Дійсна шкода – це будь-яке зменшення, погіршення чи зниження 

цінності, втрата майна, яке перебуває на балансі конкретного 

підприємства (в тому числі і грошових коштів), а також необхідність для 

роботодавця провести затрати на відновлення, придбання майна чи інших 

цінностей або провести зайві грошові виплати. 

Нормами трудового законодавства не передбачається стягнення 

неодержаних прибутків. 

Неодержані прибутки – це прибутки, які роботодавець міг 

одержати, але не одержав у результаті протиправної діяльності 

(бездіяльності) своїх працівників. До такого працівника можуть бути 

застосовані заходи дисциплінарного чи громадського стягнення з 

дотриманням правил, що встановлюють порядок їх застосування. 

2) Протиправна поведінка. 

Протиправна поведінка – це поведінка працівника, який не виконує 

чи неналежним чином виконує трудові обов’язки, передбачені приписами 

правових норм, трудовими договорами, наказами та розпорядженнями 

роботодавця. 

Форми протиправної поведінки: протиправна дія та протиправна 

бездіяльність. 

На працівника не може бути покладена відповідальність за шкоду 

(ч. 4 ст. 130 КЗпП): 

а) заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої 

необхідності. 

б) віднесену до категорії нормального виробничо-господарського 

ризику. 
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Умови виправданості (нормальності) виробничо-господарського 

ризику: 

а) ціль не може бути досягнута іншими не ризикованими засобами; 

б) ризик відповідає значенню тієї цілі на досягнення якої він 

направлений; 

в) можливість шкідливих наслідків під час ризику є ймовірною. 

г) об’єктом ризику можуть бути тільки матеріальні фактори, а не 

життя та здоров’я людини; 

д) право на ризик мають лише особи, які володіють належною 

професійною підготовкою та досвідом. 

При завідомому завданні шкоди нормальний ризик відсутній. 

3) Причинний зв’язок. 

Причинний зв’язок повинен бути між діями чи бездіяльністю 

працівника та майновою шкодою. Відповідальність можлива тільки у 

випадку, якщо пряма дійсна шкода необхідно випливає із протиправної 

поведінки працівника. 

За випадкові наслідки людської поведінки відповідальність не 

наступає. 

4) Вина. 

Вина – це психічне відношення людини до скоєного нею 

протиправного діяння та його наслідків, так би мовити внутрішня 

сторона протиправної поведінки. Ознаки вини: інтелектуальна та 

вольова. В залежності від їх поєднання розрізняють наступні форми вини: 

умисел (прямий чи побічний) і необережність (самовпевненість та 

недбалість). 

Для покладення матеріальної відповідальності правове значення 

має будь-яка форма вини, однак її форма впливає на вид та межі 

матеріальної відповідальності (пункт 1 ст. 133 та пункт 5 ст. 134 КЗпП). 

Довести вину працівника, як і наявність інших умов матеріальної 

відповідальності, повинен роботодавець, якому завдана шкода і який 

ставить питання про її відшкодування. 

На працівника може бути накладена відповідальність лише за 

наявності всіх перелічених умов; відсутність хоча б однієї з них виключає 

матеріальну відповідальність працівника. 
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Матеріальна відповідальність встановлюється лише за пряму 

дійсну шкоду і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству 

винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. 

Відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку 

працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної 

шкоди. 

Матеріальна відповідальність може бути накладена незалежно від 

притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи 

кримінальної відповідальності. 

Працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її 

повністю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним 

органу працівник може передати для покриття заподіяної шкоди 

рівноцінне майно або поправити пошкоджене. 

У відповідності до ст. 133 КЗпП обмежену матеріальну 

відповідальність несуть: 

1) працівники – за зіпсуття або знищення через недбалість 

матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх 

виготовленні, – у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого 

середнього місячного заробітку. В такому ж розмірі працівники несуть 

матеріальну відповідальність за зіпсуття або знищення через недбалість 

інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших 

предметів, виданих підприємством, установою, організацією 

працівникові в користування; 

2) керівники підприємств, установ, організацій та їх заступники, а 

також керівники структурних підрозділів на підприємствах, в установах, 

організаціях та їх заступники – у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але 

не більше свого середнього місячного заробітку, якщо шкоду 

підприємству, установі, організації заподіяно зайвими грошовими 

виплатами працівникам, неправильною постановкою обліку і зберігання 

матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних 

заходів до запобігання простоям. 

Відповідно до ст. 134 КЗпП працівники несуть матеріальну 

відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини 

підприємству, установі, організації, у випадках, коли: 
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1) Між працівником і підприємством, установою, організацією 

відповідно до ст. 1351 КЗпП укладено письмовий договір про взяття 

на себе працівником повної матеріальної відповідальності за 

забезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для 

зберігання або для інших цілей. 

Письмові договори про повну матеріальну відповідальність може 

бути укладено підприємством, установою, організацією з працівниками 

(що досягли вісімнадцятирічного віку), які займають посади або 

виконують роботи, безпосередньо зв’язані із зберіганням, обробкою, 

продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі 

виробництва переданих їм цінностей. Перелік таких посад і робіт, а також 

типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність 

затверджуються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

Особи, із якими укладено договір про повну матеріальну 

відповідальність називаються матеріально-відповідальними. 

У випадках, коли виконання обов’язків з обслуговування 

матеріальних цінностей є основною трудовою функцією працівника (про 

таку істотну умову працівника попереджають при укладенні трудового 

договору), з ним має укладатись договір про повну матеріальну 

відповідальність. Якщо працівник відмовляється від укладення договору 

про повну матеріальну відповідальність, то трудовий договір може бути 

розірваний за пунктом 1 ст. 40 КЗпП, якщо  працівник відмовився від 

переведення на інше робоче місце, або такого місця на підприємстві 

немає. 

Якщо договір про повну матеріальну відповідальність не 

укладений, то +працівник несе обмежену матеріальну відповідальність на 

загальних підставах, якщо немає інших законних підстав для притягнення 

його до повної матеріальної відповідальності. 

2) Майно та інші цінності були одержані працівником під звіт 

за разовою довіреністю або за іншими разовими документами. 

Довіреність підписується керівником та головним бухгалтером 

підприємства або їх заступниками та особами, які на те уповноважені 

керівником підприємства. 
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До видачі довіреностей особи інструктуються про порядок і 

терміни використання та звітування про використання довіреностей або 

повернення невикористаної довіреності. 

Забороняється видавати довіреності, які повністю або частково не 

заповнені, не мають зразків підпису осіб, на ім’я яких вони виписані. 

Строк дії довіреності встановлюється в залежності від можливості 

одержання та вивозу відповідних цінностей за нарядом, рахунком, 

накладною або іншим документом, що їх замінює, на підставі якого 

видана довіреність, однак, не більше як на 10 днів. 

Забороняється відпускати цінності у випадках: 

а) подання довіреності, виданої з порушенням встановленого 

порядку заповнення або з незаповненими реквізитами; 

б) подання довіреності, яка має виправлення і помарки, що не 

підтверджені підписами осіб, які підписали довіреність; 

в) відсутності у довіреної особи вказаного у довіреності паспорта 

або іншого документа, що засвідчує довірену особу; 

г) закінчення строку дії довіреності; 

д) одержання повідомлення підприємства-одержувача цінностей 

про анулювання довіреності. 

За разовими документами майно та інші цінності можуть 

отримувати працівники, для яких обслуговування матеріальних цінностей 

не є основною трудовою функцією, і їхні посади не вказані в згаданому 

переліку. 

Разова довіреність чи інший документ (наприклад, накладна, 

відомість, рахунок-фактура тощо) можуть бути видані працівнику лише 

за наявності його згоди, а відмова працівника від одержання під звіт 

матеріальних цінностей за разовою довіреністю не є дисциплінарним 

проступком. 

Разова довіреність по трудовому законодавству видається лише 

особам, які перебувають з підприємством у трудових правовідносинах. 

Відсутність трудових правовідносинах спричиняє можливість настання 

майнової відповідальності за цивільним законодавством. 

Разова довіреність не може видаватись працівникам, яким за 

вироком суду заборонено займати матеріально відповідальні посади 
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протягом певного часу, а також тим, які мають судимість за розкрадання, 

хабарництво та інші корисливі злочини, якщо цю судимість не знято і не 

погашено. 

3) Шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, 

переслідуваних у кримінальному порядку. 

Повна матеріальна відповідальність за цією підставою 

покладається на працівника, дії якого визнані такими, що мають ознаки 

злочину в офіційному порядку: підтверджені обвинувальним вироком 

суду, ухвалою суду в кримінальній справі про припинення провадження в 

справі у зв’язку з амністією чи передачею обвинуваченого на поруки 

трудовому колективу, звільненням від кримінальної відповідальності у 

зв’язку із закінченням строку давності, коли вчинений працівником 

злочин вже не становить суспільної небезпеки, звільненням від 

відбування покарання у зв’язку з захворюванням, достроковим або 

умовно-достроковим звільненням від покарання, в разі винесення судом 

обвинувального вироку без призначення міри покарання та в інших 

подібних випадках, або відповідно до постанови слідчо-прокурорських 

органів. Тобто матеріальна відповідальність у повному обсязі можлива і у 

випадку, коли працівник був звільнений від кримінальної 

відповідальності. 

Працівник не притягується до повної матеріальної відповідальності 

лише у випадках, коли оголошується виправдувальний вирок або 

кримінальна справа припиняється за відсутністю складу або події скоєння 

злочину. 

Проте при винесенні виправдувального вироку (закритті 

провадження в кримінальній справі) за відсутністю складу злочину, суд, 

розглядаючи справу в порядку цивільного судочинства, має право з 

інших передбачених законом підстав задовольнити позов у межах 

повного розміру заподіяної працівником шкоди. 

4) Шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані. 

В даному випадку враховується також токсичне або наркотичне 

сп’яніння. Нетверезий стан працівника може бути підтверджено як 

медичним висновком, так і іншими видами доказів (актами та іншими 

документами, поясненнями сторін і третіх осіб, показаннями свідків). За 
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загальним правило, зменшення розміру відшкодування, в даному 

випадку, не допускається. Це пояснюється тим, що поява на роботі в 

нетверезому стані є грубим порушенням трудової дисципліни. 

5) Шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або 

умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), 

в тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, 

вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, 

виданих підприємством, установою, організацією працівникові в 

користування. 

У вказаному випадку при недостачі можлива будь-яка форма вини, 

а інших випадках враховується тільки умисне завдання шкоди. Навмисне 

заподіяння шкоди має бути підтверджено фактом наявності умислу та 

свідомого бажання працівника в ході виробничого процесу заподіяти 

підприємству шкоду або допустити її настання. Якщо умисел відсутній, 

то працівник відповідає за пунктом 1 ст. 133 КЗпП (обмежена 

матеріальна відповідальність). 

6) Відповідно до законодавства на працівника покладено повну 

матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, 

установі, організації при виконанні трудових обов’язків. 

Відповідальність можлива за шкоду, заподіяну: 

а) перевитратою пального на автомобільному транспорті; 

б) розкраданням, знищенням (зіпсуття), недостачею або втратою 

дорогоцінних металів, каміння та валютних цінностей; 

в) витратами підприємства на навчання у вищому навчальному 

закладі молодого фахівця в разі його звільнення з ініціативи роботодавця 

за порушення трудової дисципліни чи за власним бажанням без поважних 

причин протягом 3 років з часу прийняття на роботу за направленням (п. 

12 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в 

справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, 

організаціям їх працівниками" від 29 грудня 1992 р. №14); 

г) одержанням службовою особою премій внаслідок спотворення з 

її вини даних про виконання робіт. 

Повна матеріальна відповідальність можлива незалежно від 

притягнення працівника до кримінальної відповідальності, а також 
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укладення з ним письмового договору про повну матеріальну 

відповідальність. 

7) Шкоди завдано не при виконанні трудових обов’язків. 

Типовим прикладом заподіяння такої шкоди є використання майна 

підприємства в особистих цілях при виконанні на обладнанні 

підприємства роботи, що не належить до трудових обов’язків працівника. 

При заподіянні працівниками шкоди самовільним використанням з 

особистою метою технічних засобів (автомобілів, тракторів, автокранів 

тощо), що належать роботодавцю матеріальна відповідальність наступає 

за нормами цивільного, а не трудового законодавства (п. 18 постанови 

Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, 

організаціям їх працівниками" від 29 грудня 1992 р. №14). У таких 

випадках шкода відшкодовується в повному розмірі, включаючи і не 

отримані підприємством доходи від використання вказаних технічних 

засобів. 

8) Службова особа, винна в незаконному звільненні або 

переведенні працівника на іншу роботу. 

Обов’язок по відшкодуванню шкоди, заподіяної роботодавцю у 

зв’язку з оплатою незаконно звільненому чи незаконно переведеному 

працівникові часу вимушеного прогулу або часу виконання нижче 

оплачуваної роботи, покладається на винних службових осіб, за наказом 

або розпорядженням яких звільнення чи переведення здійснено з 

порушенням закону або якими затримано виконання рішення суду про 

поновлення на роботі. 

Керівники структурних підрозділів та інші посадові особи, які 

готували матеріали для керівника підприємства, матеріальної 

відповідальності не несуть. Відповідальність настає незалежно від форми 

вини. 

9) Керівник підприємства, установи, організації всіх форм 

власності, винний у несвоєчасній виплаті заробітної плати понад 

один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення 

строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та 

місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не 
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мають заборгованості перед цим підприємством. 

Згідно зі ст. 135 ч. 2 КЗпП при спільному виконанні працівниками 

окремих видів робіт, зв’язаних із зберіганням, обробкою, продажем 

(відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва 

переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну 

відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про повну 

матеріальну відповідальність, може запроваджуватися колективна 

(бригадна) матеріальна відповідальність. 

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність 

установлюється власником або уповноваженим ним органом за 

погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником) підприємства, установи, організації. 

Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну 

відповідальність укладається між підприємством, установою, 

організацією і всіма членами колективу (бригади). 

Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися 

колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її 

застосування, а також типовий договір про колективну (бригадну) 

матеріальну відповідальність розробляються за участю профспілкових 

об’єднань України та затверджуються центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових 

відносин, соціального захисту населення. 

Розмір заподіяної підприємству, установі, організації шкоди 

визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського 

обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних 

цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами. 

У разі розкрадання, недостачі, умисного знищення або умисного 

зіпсуття матеріальних цінностей розмір шкоди визначається за цінами, 

що діють у даній місцевості на день відшкодування шкоди. 

На підприємствах громадського харчування (на виробництві та в 

буфетах) і в комісійній торгівлі розмір шкоди, заподіяної розкраданням 

або недостачею продукції і товарів, визначається за цінами, 

встановленими для продажу (реалізації) цієї продукції і товарів. 

Законодавством може бути встановлено окремий порядок 
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визначення розміру шкоди, що підлягає покриттю, в тому числі у 

кратному обчисленні, заподіяної підприємству, установі, організації 

розкраданням, умисним зіпсуттям, недостачею або втратою окремих 

видів майна та інших цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний 

розмір шкоди перевищує її номінальний розмір. 

Розмір підлягаючої покриттю шкоди, заподіяної з вини кількох 

працівників, визначається для кожного з них з урахуванням ступеня вини, 

виду і межі матеріальної відповідальності. 

 

5.2 Позовна давність 

Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися 

до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.  

Позовна давність може бути загальною та спеціальною. Загальна 

позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. Для окремих 

видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: 

скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю. 

Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог: 

1) про стягнення неустойки (штрафу, пені); 

2) про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах 

масової інформації. 

У цьому разі позовна давність обчислюється від дня поміщення цих 

відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли особа 

довідалася чи могла довідатися про ці відомості; 

3) про переведення на співвласника прав та обов’язків покупця у 

разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної 

часткової власності (ст. 362 Цивільного Кодексу (ЦК) України) та ін. 

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за 

домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності 

укладається у письмовій формі. Позовна давність, встановлена законом, 

не може бути скорочена за домовленістю сторін. 

Позовна давність обчислюється за загальними правилами 

визначення строків, встановленими статтями 253-255 ЦК України. 

Порядок обчислення позовної давності не може бути змінений за 

домовленістю сторін. 
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Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа 

довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про 

особу, яка його порушила. 

Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним 

правочину, вчиненого під впливом насильства, починається від дня 

припинення насильства. 

Перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків 

нікчемного правочину починається від дня, коли почалося його 

виконання. 

У разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої 

особи позовна давність починається від дня досягнення нею повноліття. 

За зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг 

позовної давності починається зі спливом строку виконання. 

Перебіг позовної давності зупиняється: 

1) якщо пред’явленню позову перешкоджала надзвичайна або 

невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); 

2) у разі відстрочення виконання зобов’язання (мораторій) на 

підставах, встановлених законом; 

3) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового 

акта, який регулює відповідні відносини; 

4) якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних Сил 

України або в інших створених відповідно до закону військових 

формуваннях, що переведені на воєнний стан. 

У разі виникнення обставин, встановлених ч. 1 ст. 263 ЦК України, 

перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих 

обставин. 

Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення 

перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з 

урахуванням часу, що минув до його зупинення. 

Зі спливом позовної давності до основної вимоги вважається, що 

позовна давність спливла і до додаткової вимоги (стягнення неустойки, 

накладення стягнення на заставлене майно тощо). 

Наслідки спливу позовної давності. 

Згідно ст. 267 ЦК України: 
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1. Особа, яка виконала зобов’язання після спливу позовної 

давності, не має права вимагати повернення виконаного, навіть якщо 

вона у момент виконання не знала про сплив позовної давності. 

2. Заява про захист цивільного права або інтересу має бути 

прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності. 

3. Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у 

спорі, зробленою до винесення ним рішення. 

4. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено 

стороною у спорі, є підставою для відмови у позові. 

5. Якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної 

давності, порушене право підлягає захисту. 

Позовна давність не поширюється: 

1) на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових 

прав, крім випадків, встановлених законом; 

2) на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про видачу 

вкладу; 

3) на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я або смертю, крім випадків завдання такої шкоди 

внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, 

що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, 

включаючи електроенергію; 

5) на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика 

про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування); 

6) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державного матеріального резерву, стосовно 

виконання зобов’язань, що випливають із Закону України "Про 

державний матеріальний резерв". 

Законодавством України можуть бути встановлені також інші 

вимоги, на які не поширюється позовна давність. 

 

 

 

Контрольні запитання 
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1. Що таке матеріальна відповідальність сторін трудового 

договору? 

2. Перелічите настання умов матеріальної відповідальності. 

3. Умова матеріальної відповідальності – пряма дійсна шкода. 

4. Умова матеріальної відповідальності – протиправна поведінка. 

5. Умова матеріальної відповідальності – вина. 

6. Обмежена матеріальну відповідальність у відповідності до ст. 

133 КЗпП. 

7. Перелічите випадки у яких відповідно до ст. 134 КЗпП 

працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі 

шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації. 

8. Коли зупиняється перебіг позовної давності? 

9. Наслідки спливу позовної давності. 

10. Назвіть випадки в яких позовна давність не поширюється. 

 

 

ТЕМА 6. ВІДШКОДУВАННЯ ГРОМАДЯНАМ, ПІДПРИЄМСТВАМ 

І ДЕРЖАВІ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ПОРУШЕННЯМИ ВИМОГ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Лекція 7 

6.1 Відповідальність за заподіяну шкоду особам або організаціям 

відповідно до вимог Цивільного кодексу (ЦК). 

6.2 Способи відшкодування шкоди. 

6.3 Адміністративна відповідальність. Види стягнень. 

 

6.1 Відповідальність за заподіяну шкоду особам або організаціям  

відповідно до вимог ЦК 

ЦК України регулює правовідносини, що виникають при заподіянні 

шкоди особі або її майну, а також організаціям. 

Життя і здоров’я особи, майно громадян, а також майнові права 

організацій охороняються ЦК від всяких протиправних посягань. 

Відшкодування збитків у разі ушкодження здоров’я або заподіяння 

смерті виникає у всіх випадках незалежно від того, чи перебував 
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потерпілий з особою, що заподіяла шкоду у договірних відносинах 

(наприклад, трудових). 

Відповідальність за заподіяння шкоди можуть нести як громадяни, 

так і юридичні особи. 

Під шкодою, що підлягає відшкодуванню, розуміється знищення 

або зменшення блага, що охороняється законом. Залежно від того, 

заподіяно шкоду майну чи особі громадянина, встановлені і способи 

відшкодування. 

При відшкодуванні заподіяних збитків діє принцип повного 

відшкодування. 

Для покладання відповідальності на винну особу необхідно, щоб 

була сукупність чотирьох умов, а саме: 

а) наявність шкоди; 

б) протиправність дій, що підлягають в порушенні чинних 

правових норм, яким завдається шкода громадянам або організаціям; 

в) причинний зв’язок між протиправною поведінкою особи, що 

заподіяла шкоду і шкодою. Шкода повинна бути наслідком протиправної 

поведінки; 

г) вина в заподіяні шкоди. 

На відміну від кримінального законодавства, яке встановлює 

презумпцію невинності ЦК, виходить з презумпції вини особи, що 

заподіяла шкоду, коли вона не доведе відсутності своєї вини. 

Правомірні дії особи, що заподіяла шкоду, не тягнуть, як правило, 

обов’язків по відшкодуванню збитків. Приклад: Правомірною буде 

шкода, заподіяна в силу розпорядження відповідних органів влади 

(наприклад, знищення заражених епізоотією тварин), або при виконанні 

службового чи громадського обов’язку (при гасінні пожежі ін.). При 

певних умовах до правомірних дій можна віднести заподіяння шкоди в 

стані необхідної оборони і крайньої необхідності. 

Організація повинна відшкодувати шкоду, заподіяну з вини її 

працівників під час виконання ними своїх трудових (службових) 

обов’язків. 

Чинним законодавством встановлена відповідальність організації за 

дії її працівників незалежно від того, кому заподіяно шкоду: майну інших 
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організацій, життю і здоров’ю  громадян, як тих, що перебувають, так і 

тих, що не перебувають у трудових відносинах з даною організацією. 

Відповідальність організації (юридичної особи)  настає при 

наявності таких умов: 

а) щоб шкода була заподіяна працівником, який є у трудових 

відносинах з даною організацією (постійні, тимчасові, сезонні 

працівники); 

б) щоб шкода була заподіяна при виконанні працівником своїх 

трудових (службових) обов’язків. 

Під виконанням трудових обов’язків слід розуміти виконання 

працівником дорученої роботи незалежно від місця виконання цієї 

роботи (на території або в іншому місці протягом робочого дня). 

В тому разі, коли шкоду заподіяно працівником в період роботи, 

але не при виконанні службових обов’язків (під час бійки, що виникла в 

робочим час), немає підстав для покладання відповідальності на 

організацію. У даному випадку відповідальність буде нести особа, яка 

заподіяла шкоду. 

Державні установи відповідають за шкоду, заподіяну громадянам 

неправильними службовими діями їх службових осіб у галузі 

адміністративного управління. Суб’єктами відповідальності за такі 

неправомірні дії є установи, що виконують функції державної влади або 

управління. До них відносяться центральні і місцеві органи державної 

влади та управління. 

Порядок, у якому відповідають державні установи за шкоду, 

заподіяну діями службових осіб, залежить від того, хто є потерпілим: 

громадяни чи організація. 

За шкоду, заподіяну громадянам, державні установи відповідають 

на загальних підставах ЦК, а за шкоду, заподіяну організаціям при 

здійсненні службовими особами адміністративного управління, у 

порядку, встановленому спеціальними законами. 

 

6.2 Способи відшкодування шкоди 

ЦК розмежовує способи відшкодування шкоди залежно від, того, 

кому або чому вона заподіяна – особі чи майну. 
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Чинним законодавством встановлено два можливих способи 

відшкодування майнової шкоди: 

– повернення речі в натурі; 

– відшкодування заподіяних збитків. 

Вибір одного із способів відшкодування завданих збитків, 

належить власникові майна. Якщо між сторонами не досягнуто згоди про 

спосіб відшкодування, спір вирішується судом, арбітражем або 

третейським судом. 

Відшкодування шкоди заданої каліцтвом, іншим ушкодженням 

здоров’я або смертю регламентується главою 82 ЦК. В статтях 

визначаються види збитків, які підлягають відшкодуванню при 

ушкодженні здоров’я незалежно від того, ким заподіяно шкоду. 

Громадяни з числа робітників або службовців, яким заподіяно каліцтво 

або інше ушкодження здоров’я, забезпечуються допомогою і пенсіями, 

насамперед, за рахунок коштів державного соціального страхування і 

соціального забезпечення. 

Внаслідок ушкодження здоров’я може настати тимчасова і стійка 

втрата працездатності. При тимчасовій втраті працездатності, що 

підтверджується лікарняним листом, особа вважається повністю 

непрацездатною. Матеріальне забезпечення цих осіб, з числа робітників і 

службовців провадиться з коштів соціального страхування за місцем їх 

роботи. Особам, яким не призначено допомогу або коли одержана 

допомога не покриває заподіяної шкоди, розмір відшкодування 

визначається виходячи з середнього заробітку потерпілого за два 

календарні місяці, що передували ушкодженню здоров’я. 

При стійкій втраті працездатності збитки, що підлягають 

відшкодуванню, визначаються незалежно від того, чи визнаний 

потерпілий людиною з інвалідністю із врахуванням: 

а) ступеня втрати працездатності; 

б) розміру середньомісячного заробітку до ушкодження здоров’я; 

в) одержуваної пенсії; 

г) заробітку потерпілого після каліцтва. 

Працездатність ділиться на професійну (здатність до праці в певній 

професії) і загальну (здатність до некваліфікованої праці). При частковій 
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втраті професійної працездатності загальна працездатність не 

враховується, оскільки потерпілий може працювати за своєю професією. 

Загальна працездатність береться до уваги тільки  при повній втраті 

професійної працездатності. 

Визначення причин і ступеня втрати працездатності (у %) 

проводиться медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК). Щодо 

осіб, які не обслуговуються МСЕК, такі висновки даються судово-

медичною експертизою. 

В заробіток, який визначається при відшкодуванні збитків, 

включаються всі  види заробітної плати, на які нараховуються страхові 

внески, а також премії, процентні надбавки і одноразова винагорода за 

вислугу років. Якщо одноразова винагорода за вислугу років були 

призначена в той час, коли потерпілий перебував на пенсійному 

забезпеченні і у відповідача вже не працював, то при встановленні 

розміру збитків ця винагорода підлягає врахуванню пропорційно 

кількості місяців, прийнятих у розрахунок при визначенні середнього 

заробітку. 

В середній заробіток не враховується: оплата за надурочну роботу, 

за роботу по сумісництву, а також всякі виплати одноразового характеру. 

Ушкодження здоров’я не позбавляє його права на одержання 

відшкодування, якщо у нього є збитки у заробітку. Але сплачувана у 

цьому випадку сума відшкодування разом з пенсією, що підлягає 

зарахуванню, і заробітком (або стипендією) потерпілого після каліцтва 

загалом не повинна перевищувати його заробітку до ушкодження 

здоров’я. Сума, яка перевищує цей, заробіток, підлягає перерахуванню, 

тобто розмір відшкодування зменшується на цю суму. 

Зарахування заробітку проводиться незалежно від того, де працює 

потерпілий (у заподіювача шкоди чи в іншому місці). Потерпілий 

зобов’язаний повідомити заподіювача шкоди про зміни в його заробітку 

або інших доходах, що впливають на розмір відшкодування. 

Додаткові витрати потерпілого на посилене харчування, 

протезування, сторонній догляд тощо, викликані ушкодженням здоров’я 

підлягають відшкодуванню при умові: 

а) якщо вони викликані даним ушкодженням здоров’я; 
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б) коли за висновком МСЕК потерпілий потребує такої допомоги, 

за винятком інвалідів І групи, для яких зазначений висновок не 

вимагається; 

в) якщо потерпілий безоплатно не одержав зазначені види 

допомоги через інші органи. 

Відшкодування додаткових витрат провадиться тільки при 

пред’явленні доказів про те, що такі втрати мали місце. Витрати на 

сторонній догляд можуть стягувати і на майбутнє, і навіть тоді, коли 

догляд здійснюється членами сім’ї або родичами потерпілого. 

В разі смерті потерпілого право на відшкодування  шкоди мають: 

– непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або 

мали на день його смерті право на одержання від нього утримання; 

– дитина померлого, яка народилася після його смерті. 

Шкода відшкодовується: 

1) неповнолітнім дітям – до досягнення повноліття; 

2) жінкам, старшим п’ятдесяти п’яти років, і чоловікам старшим 

шістдесяти років – довічно; 

3) особам з інвалідністю – на строк інвалідності; 

4) одному з батьків або дружині померлого незалежного від віку і 

працездатності, якщо він не працює і здійснює догляд за дітьми, братами, 

сестрами або онуками померлого, які не досягли 8 років, – до досягнення 

ними восьмирічного віку. 

Відповідальність несуть за це як юридичні особи, так і громадяни, 

які користуються працею інших осіб. 

Шкода здоров’ю може бути заподіяна каліцтвом, так і іншим 

ушкодженням здоров’я. Під іншим ушкодженням здоров’я розуміють 

будь-яке ушкодження здоров’я, у тому числі і професійне здоров’я, яке є 

наслідком протиправних дій щодо охорони праці. Лише до осіб, які 

захворіли таким професійним захворюванням, як пневмоконіоз, 

встановлені підвищені розміри їх забезпечення за рахунок коштів 

соціального забезпечення. Це захворювання завжди розглядається як 

страховий випадок і за нього відповідальність страхувальника не настає.  

Особи, застраховані в порядку соціального страхування, при 

ушкодженні їх здоров’я, забезпечуються допомогою і пенсіями у 
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підвищеному розмірі і на пільгових умовах (незалежно від стану роботи). 

На страхувальника може бути накладений обов’язок відшкодувати 

заподіяну шкоду у повному обсязі, але окрім загальних підстав, ще 

необхідні спеціальні умови: 

1) щоб шкода працівникові була заподіяна у зв’язку з виконанням 

ним своїх трудових (службових) обов’язків. При цьому слід мати на 

увазі, що шкода може бути заподіяна на території підприємства, але 

страхувальник не буде нести відповідальності (скажемо, при виконанні  

працівником сторонньої роботи, що не викликалась виробничою 

потребою). Зв’язок ушкодження здоров’я з виробництвом, крім місця 

заподіяння шкоди, характеризується і обставинами його настання; 

2) щоб шкода була заподіяна з вини страхувальника, яка полягає в 

недодержанні або порушенні норм охорони праці і промислової безпеки, 

що призвело до нещасного випадку з працівником. 

Якщо каліцтво або інше ушкодження здоров’я заподіяно 

потерпілому з вини певних осіб, органи державного соціального 

страхування і соціального забезпечення вправі звернутись з регресивною 

вимогою до осіб, винних у заподіянні шкоди про відшкодування 

виплаченої суми допомоги або пенсії. Це можуть бути як 

страхувальники, так і організації і особи, що не є страхувальниками 

потерпілого. 

Обсяг регресивної вимоги визначається розміром сум допомоги або 

пенсій, що виплачені потерпілим. Регресивні вимоги про відшкодування 

сум допомоги по тимчасовій непрацездатності задовольняються у 

безспірному порядку. 

При ліквідації підприємства вимога про відшкодування шкоди 

пред’являється до вищестоящої організації. Якщо юридична особа 

ліквідовується без призначення правонаступника, виникає необхідність 

заздалегідь визначити таку грошову суму, яка б забезпечила 

відшкодувати шкоди потерпілому до поновлення працездатності або 

довічно. У таких випадках виплата належних платежів потерпілому 

забезпечується шляхом капіталізації цих платежів. Розмір 

капіталізованих сум визначається на підставі правил і тарифів, 

встановлених для діючих пенсій. 
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Юридична особа, що ліквідовується вносить капіталізовану суму 

періодичних платежів до органу соціального страхування, який 

зобов’язаний прийняти зазначену суму і виплачувати платежі довічно або 

тимчасово в тому самому розмірі і в ті ж строки, які були обов’язковими 

для ліквідованих підприємств і організацій. 

 

6.3 Адміністративна відповідальність. Види стягнень 

Законодавство про адміністративні правопорушення складається з 

Кодексу України про адміністративні правопорушення й інших 

законодавчих актів і постанов Кабінету Міністрів про адміністративні 

правопорушення. 

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(КУпАП) є охорона праці і свобод громадян, власності, конституційного 

ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і 

організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, 

запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і 

неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до права, 

честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного 

виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством. 

Відповідно до КУпАП, адміністративна відповідальність 

встановлюється за порушення правил: безпеки руху і користування всіма 

видами транспортних засобів; дорожнього руху; правил придбання, 

зберігання і використання вибухових, радіоактивних речовин; правил 

щодо охорони території від занесення і поширення карантинних та інших 

інфекційних хвороб; пожежної безпеки, з інших питань. 

Згідно з чинним законодавством органи державної виконавчою 

влади мають право приймати рішення про адміністративну 

відповідальність при порушенні питань боротьби зі стихійним лихом, 

епідеміями і епізоотіями. Порушення тягне за собою накладення штрафу 

на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, на посадових осіб – у розмірі від дев’яти до 20 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

громадські організації, трудові колективи розробляють і здійснюють 
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заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, 

виявленню і усуненню причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на 

виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого 

додержання законів України. 

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, 

забезпечуючи відповідно до Конституції України, додержання законів, 

охорону державного і громадського порядку, права громадян, 

координують на своїй території роботу всіх державних і громадських 

органів по запобіганню адміністративним правопорушенням, керують 

діяльність адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, 

покликаних вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями. 

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається 

протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка 

посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 

встановлений порядок управління і за яку законом передбачено 

адміністративну відповідальність. 

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачена 

КУпАП, настає тоді, коли порушення за своїм характером не тягнуть за 

собою, відповідно до чинного законодавства, кримінальної 

відповідальності. 

Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена 

КУпАП або іншими законами, що встановлюють відповідальність за 

адміністративні правопорушення, але вчинена в стані крайньої 

необхідності, тобто для усунення небезпеки, яка загрожує державному 

або громадському порядку, власності, правам і свободам громадян, 

установленому порядку управління, якщо ця небезпека за даних обставин 

не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш 

значною, ніж відвернена шкода (ст. 18 КУпАП). 

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли 

момент вчинення адміністративного правопорушення 

шістнадцятирічного віку. 

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності 

застосовується з метою виховання особи, яка і вчинила адміністративне 

правопорушення, в дусі додержання законів, а також запобігання 
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вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і 

іншими особами (ст. 23 КУпАП). 

Види стягнень за адміністративні правопорушення. 

За вчинення адміністративних правопорушень можуть 

застосовуватися такі адміністративні стягнення: 

1) попередження; 

2) штраф або штрафні бали; 

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; 

4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, 

одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; 

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові 

(права керування транспортними засобами, права полювання); 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю; 

6) громадські роботи; 

7) виправні роботи або суспільно корисні роботи; 

8) адміністративний арешт. 

Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у 

цій статті, види адміністративних стягнень. 

Законами України може бути передбачено адміністративне 

видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за 

вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують 

правопорядок (ст. 24 КУпАП). 

За одне адміністративне порушення може бути накладено основне 

або основне і додаткове стягнення (ст. 25 КУпАП). 

Попередження як захід адміністративного стягнення виноситься в 

письмовій формі (ст. 26 КУпАП). 

Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і 

посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, 

встановлених КУпАП та іншими законами України (ст. 27 КУпАП). 

Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть 

застосовуватися як основні, так і додаткові адміністративні стягнення, 
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інші стягнення можуть застосовуватись тільки як основні (ст. 28 

КУпАП). 

Позбавлення спеціального права застосовується на строк до трьох 

років, за грубе або систематичне порушення порядку користування цим 

правом. 

Громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час 

безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи 

місцевого самоврядування. Громадські роботи призначаються районним, 

районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від 

двадцяти до шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години 

на день. Громадські роботи не призначаються особам, визнаним 

інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 

років та чоловікам, старше 60 років. 

Виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців з 

відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до двадцяти 

відсотків її заробітку в дохід держави. Виправні роботи призначаються 

судом. 

Суспільно корисні роботи полягають у виконанні особою, яка 

вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких 

визначає відповідний орган місцевого самоврядування. Суспільно 

корисні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи 

міськрайонним судом (суддею) на строк від ста двадцяти до двохсот 

сорока годин і виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми – 

не більше двох годин на день. Суспільно корисні роботи не 

призначаються особам, визнаним як особи з інвалідністю I або II групи, 

вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років. 

Адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у 

виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на 

строк до п’ятнадцяти діб. Адміністративний арешт також як і виправні 

роботи призначається судом. 

Адміністративний арешт не може застосовуватися до вагітних 

жінок, жінок, що мають дітей віком до дванадцяти років, до осіб, які не 



 

99 

досягли вісімнадцяти років, до інвалідів першої і другої груп (ст. 

32 КУпАП). 

Стягнення за адміністративні правопорушення накладається в 

межах, установлених нормативним актом, який передбачає 

відповідальність за вчинене правопорушення. При накладенні стягнення 

враховується характер вчиненого правопорушення, особа 

правопорушника, ступіть її вини, майновий стан, обставини, що 

пом’якшують або обтяжують відповідальність. 

Обставинами, що пом’якшують відповідальність за адміністративне 

правопорушення, визнаються (ст. 34 КУпАП); 

1) щире розкаяння винного; 

2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, 

добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди; 

3) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного 

хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; 

4) вчинення правопорушення неповнолітнім; 

5) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має 

дитину віком до 1 року. 

Законами України може бути передбачено й інші обставини, що 

пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. 

Орган (посадова особа), який вирішує справу про адміністративне 

правопорушення, може визнати пом’якшуючими і обставини, не 

зазначені в законі. 

Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне 

правопорушення, визнаються ст. 35 КУпАП, до яких належать: 

1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу 

уповноважених на те осіб припинити її; 

2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, 

за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення 

правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне 

правопорушення; 

3) втягнення неповнолітнього в правопорушення; 

4) вчинення правопорушення групою осіб; 
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5) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за 

інших надзвичайних обставин; 

6) вчинення правопорушення в стані сп’яніння. 

Орган (посадова особа), який: накладає адміністративне стягнення, 

залежно від характеру адміністративного правопорушення може не 

визнати дану обставину обтяжуючою. 

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних 

правопорушень, адміністративне стягнення накладається за кожне 

правопорушення окремо. Якщо справа про адміністративні 

правопорушення одночасно розглядається одним і тим же органом 

(осадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, 

встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До 

основного стягнення в цьому разі, може бути приєднано одне з 

додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальні за будь-

яке з активних правопорушень (ст. 36 КУпАП). 

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через 

два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому 

правопорушенні – не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за 

винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення 

відповідно до ЦК підвідомчі суду (судді) (ст. 38 КУпАП). 

Якщо особа, піддана адміністративному стягненню протягом року з 

дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового 

адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не 

була піддана адміністративному стягненню. 

 

 

 

Контрольні запитання 

 

1. Назвіть умови, при яких настає відповідальність організації 

(юридичної особи) згідно ЦК. 

2. Перелічите способи відшкодування майнової шкоди згідно з 

чинним законодавством. 

3. Відшкодування шкоди в разі смерті потерпілого. 
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4. Спеціальні умови, необхідні окрім загальних підстав при яких на 

страхувальника може бути накладений обов’язок відшкодувати заподіяну 

шкоду у повному обсязі. 

5. Випадки настання адміністративної відповідальності відповідно 

до КУпАП. 

6. Види стягнень за адміністративні правопорушення. 

7. Назвіть обставинами, що пом’якшують відповідальність за 

адміністративне правопорушення. 

8. Наведіть обставинами, що обтяжують відповідальність за 

адміністративне правопорушення. 

 

Лекція 8 

6.4 Адміністративні правопорушення в галузі законодавства про 

працю і охорону праці. 

6.5 Адміністративні правопорушення в промисловості. 

6.6 Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. 

 

6.4 Адміністративні правопорушення в галузі законодавства про 

працю і охорону праці. 

Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, 

заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання 

посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від 

форми власності та фізичними особами – підприємцями працівникам, у 

тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової 

діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної 

особи-підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, 

заробітну плату тощо), визначеного Законом України "Про звернення 

громадян", або надання зазначених документів, що містять недостовірні 

дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами 

праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог 

законодавства про працю – тягнуть за собою накладення штрафу на 

посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми 

власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від 30 до 

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 41 КупАП). 
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Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого ч. 1 

ст. 41 КупАП, за яке особу вже було піддано адміністративному 

стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної 

жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує 

дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, – тягнуть за собою 

накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької 

діяльності від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового 

договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без 

громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення 

документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на 

умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування 

праці іноземця або особи без громадянства – тягнуть за собою 

накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, які 

використовують найману працю, від 500 до 1000 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого ч. 3 

ст. 41, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, 

установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-

підприємців, які використовують найману працю, від 1000 до 2000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про 

охорону праці, крім порушення, передбаченого ч. 6 ст. 41 КУпАП – тягне 

за собою накладення штрафу на працівників від 4 до 10 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та 

громадян-суб’єктів підприємницької діяльності – від 20 до 40 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення встановленого порядку повідомлення (надання 

інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на 
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виробництві – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб 

підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, 

фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, і на 

фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують 

найману працю, від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, 

які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами 

України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про 

альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію", – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та 

фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, від 50 до 

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ухилення осіб, які представляють власників або уповноважені 

ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом 

органи, представників трудових колективів від участі в переговорах щодо 

укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, умисне 

порушення встановленого законодавством строку початку переговорів 

або незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних 

комісій у визначений сторонами переговорів строк – тягне за собою 

накладення штрафу від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного 

договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені 

ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом 

органи, чи представниками трудових колективів – тягне за собою 

накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Ненадання особами, які представляють власників або уповноважені 

ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом 

органи, представниками трудових колективів інформації, необхідної для 

ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1975-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1975-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3543-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3543-12
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колективних договорів, угод, – тягне за собою накладення штрафу від 1 

до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення санітарних норм  – тягне за собою накладення штрафу 

на громадян від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб – від 6 до 25 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (ст. 42 КУпАП). 

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, 

фізичними особами, які використовують найману працю, порядку 

використання коштів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття, несвоєчасне або неповне їх 

повернення; несвоєчасне подання або неподання визначених Законом 

України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття" відомостей, подання недостовірних відомостей про 

використання коштів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття,  – тягнуть за собою накладення 

штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених 

у частині першій цієї статті, – тягнуть за собою накладення штрафу від 10 

до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 165 ч.3 

КУпАП). 

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, 

фізичними особами-підприємцями, які використовують найману працю, 

фізичними особами, які не мають статусу підприємців та використовують 

найману працю, порядку використання коштів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, несвоєчасне або неповне їх 

повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, 

подання недостовірної звітності щодо страхових коштів, несвоєчасне 

інформування Фонду соціального страхування України про річний 

фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), нещасні випадки 

на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, 

про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства – тягнуть за 

собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (ст. 165 ч.4 КУпАП). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page10#n1614
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Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж 

порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, 

фізичними особами, які використовують найману працю, порядку 

використання коштів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне 

подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної 

звітності щодо використання страхових коштів, – тягнуть за собою 

накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (ст. 165 ч.5 КУпАП). 

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених 

у частині першій цієї статті, – тягнуть за собою накладення штрафу від 10 

до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Чинне законодавство передбачає адміністративну відповідальність 

за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, 

щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення 

перешкод для діяльності цих органів – тягне за собою накладення штрафу 

на працівників від 6 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб – від 30 до 100 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (ст. 188 ч.4. КУпАП). 

Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних 

вимог посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у 

галузі охорони навколишнього природного середовища, використання 

природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних 

ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої 

інформації, вчинення інших перешкод для виконання покладених на них 

обов’язків – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 9 до 15 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 

15 до 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 188 ч. 5 

КУпАП). 
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Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та 

контролю за додержанням законодавства про працю, щодо усунення 

порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цього 

органу – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 50 до 

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 188 ч.6. КУпАП). 

 

 

6.5 Адміністративні правопорушення в промисловості 

Адміністративні правопорушення в промисловості, будівництві та у 

сфері використання паливно-енергетичних ресурсів регламентує КУпАП 

глава 8. 

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з 

безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об’єктах, 

підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці, – тягне за собою накладення 

штрафу на працівників від 4 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, – від 20 до 40 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (ст. 93 КУпАП). 

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про 

зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях 

промисловості та на об’єктах, підконтрольних центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, 

– тягне за собою накладення штрафу на працівників від 4 до 10 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,  – від 30 

до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 94 КУпАП). 

Порушення посадовими особами підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності правил і норм ядерної та 

радіаційної безпеки – тягне за собою накладення штрафу від 10 до 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення 
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адміністративного стягнення, – тягнуть за собою накладення штрафу від 

100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 95 

КУпАП). 

Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних 

документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, 

енергетичного обладнання суб’єктів електроенергетики, суб’єктів 

відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії – 

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 1 

до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або 

накладення штрафу на працівників від 1 до 8 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, накладення штрафу на посадових осіб від 1 

до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  (ст. 95 ч. 1 

КУпАП). 

Самовільне використання з корисливою метою електричної, 

теплової енергії, гарячої чи питної води без приладів обліку, результати 

вимірювання яких використовуються для здійснення комерційних 

розрахунків (якщо використання приладів обліку обов’язкове), або 

внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший 

спосіб, а так само інші порушення правил користування електричною, 

тепловою енергією, гарячою чи питною водою, а також самовільне 

використання з корисливою метою газу, порушення правил користування 

газом у побуті, що не завдало значної шкоди, – тягнуть за собою 

попередження або накладення штрафу на громадян від 10 до 50 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або 

накладення штрафу на посадових осіб від 30 до 80 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (ст. 103 ч. 1 КУпАП). 

Пошкодження газопроводів (крім магістральних) та їх устаткування 

при провадженні робіт – тягне за собою попередження або накладення 

штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від 

3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 103 

ч. 2 КУпАП). 

Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як 

суб’єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження 
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певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню 

відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності 

з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, 

іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання 

передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної 

згоди), – тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 

виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, 

одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного 

правопорушення, чи без такої. 

Надання суб’єктом господарювання дозвільному органу або 

адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-

технічної бази вимогам законодавства – тягне за собою накладення 

штрафу від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  

(ст. 164 КУпАП). 

Кодексом України про адміністративні правопорушення 

передбачена відповідальність й за інші види правопорушень. 

 

6.6 Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки 

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, 

а також використання пожежної техніки та засобів пожежегасіння не за 

призначенням – тягне за собою попередження або накладення штрафу на 

громадян від 0,5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб – від 2 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (стаття 175 КУпАП). 

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а 

також у інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, 

селищної, міської ради (ст. 175 ч.1 КУпАП), – тягне за собою 

попередження або накладання штрафу від 3 до 10 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Повторне протягом року вчинення порушення передбаченого 

частиною  першою цієї статті, за яке особу вже було піддано 

адміністративному стягненню, – тягне за собою накладання штрафу від 

10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Початок роботи новоутворених підприємств або початок 

використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості без 

зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної 

безпеки, для яких подання такої декларації є обов’язковим, – тягне за 

собою накладення штрафу на громадян – суб’єктів підприємницької 

діяльності і посадових осіб – від 40 до 100 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. (ст. 175 ч. 2 КУпАП). 

Невиконання приписів та постанов посадових осіб центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 

нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і 

техногенну безпеку, або створення перешкод для їх діяльності – тягне за 

собою попередження або накладення штрафу на громадян від 0,5 до 7 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 

2 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 188 ч. 8 

КУпАП). 

Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, міліції, швидкої 

медичної допомоги або аварійних служб – тягне за собою накладання 

штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 

183 КУпАП). 

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою 

накладення штрафу на громадян від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб – від 15 до 50 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного 

поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в 

лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на 

значній площі, – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 15 

до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб 

– від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 77 

КУпАП). 

Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-

болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків 

та опалого листя у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у 
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парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без 

дозволу органів державного контро у галузі охорони навколишнього 

природного середовища або порушення умов такого дозволу, а так само 

невжиття особою, яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної 

рослинності або її залишків та опалого листя, заходів щодо своєчасного 

їх гасіння (ст. 77 ч. 1 КУпАП) тягнуть за собою накладення штрафу на 

громадян від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 

на посадових осіб – від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян.  

Порушення встановлених на залізничному, морському і річковому 

транспорті правил пожежної безпеки (ст. 120 КУпАП) – тягне за собою 

накладення штрафу на громадян від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб – від 5 до 10 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Перелічите адміністративні правопорушення в галузі 

законодавства про працю, що найчастіше зустрічаються. 

2. Зазначте санкції, які передбачені за фактичний допуск 

працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) 

згідно законодавству України. 

3. Зазначте санкції, які передбачені за порушення встановленого 

порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, 

про нещасний випадок на виробництві. 

4. Адміністративна відповідальність згідно чинного законодавства 

за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, 

щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення 

перешкод для діяльності цих органів. 

5.  Перелічите адміністративні правопорушення в галузі 

законодавства про охорону праці, що найчастіше зустрічаються. 

6. Перелічите адміністративні правопорушення в промисловості. 
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7. Зазначте санкції, які передбачені за невиконання приписів та 

постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку 

8. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки згідно 

КУпАП, що найчастіше зустрічаються. 

 

 

ТЕМА 7. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ  

ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ. 

  

Лекція 9 

7.1. Ведення справ про адміністративні правопорушення у сфері 

охорони праці та пожежної безпеки. 

7.2. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

7.3. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності 

та права особи, що притягається до адміністративної відповідальності. 

7.4. Порядок оскарження постанови по справі про 

адміністративне правопорушення. 

 

7.1 Ведення справ про адміністративні правопорушення у сфері 

охорони праці та пожежної безпеки 

 

Органи, які розглядають справи про адміністративні  

правопорушення 

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 

– адміністративними комісіями при виконавчих комітетах 

сільських, селищних, міських рад; 

– виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад та їх 

посадовими особами, уповноваженими на те Кодексом України про 

адміністративні правопорушення (КУпАП); 

– районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними 

судами (суддями), а у випадках, передбачених КУпАП, місцевими 
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адміністративними та господарськими судами, апеляційними судами, 

Верховним Судом; 

– органами Національної поліції, органами державних інспекцій та 

іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те КУпАП 

(ст. 213). 

Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, 

селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні 

правопорушення, за винятком віднесених КУпАП до відання інших 

органів (посадових осіб). 

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, судді 

районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, органи 

Національної поліції, органи державних інспекцій та інші уповноважені 

органи (пункт 5 ст. 213) розглядають справи про адміністративні 

правопорушення, віднесені КУпАП до їх відання. 

Адміністративні комісії утворюються відповідними органами 

місцевого самоврядування у складі голови, заступника голови, 

відповідального секретаря, а також членів комісії. В адміністративних 

комісіях при виконавчих органах міських рад є посада звільненого 

відповідального секретаря комісії. Порядок діяльності адміністративних 

комісій встановлюється КУпАП та іншими законодавчими актами 

України. 

Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у 

містах рад утворюються у разі надання районній у місті раді та її 

виконавчому комітету відповідних повноважень міською радою. 

Порядок утворення інших колегіальних органів, уповноважених 

розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також порядок 

розгляду справ у цих органах визначаються законами України. 

Адміністративні комісії мають право розглядати справи про 

адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини 

членів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад – 

при наявності не менш як двох третин від загального складу виконавчого 

комітету. 

Правомочність засідань інших колегіальних органів, 

уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, 
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встановлюється законодавством України. 

Посадові особи, уповноважені розглядати справи про 

адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні 

стягнення, передбачені КУпАП, у межах наданих їм повноважень і лише 

під час виконання службових обов’язків. 

Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у пунктах 

2 та 5 ст. 213 КУпАП, розглядають справи про адміністративні 

правопорушення, встановлюється законами України. 

 

Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує  

державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням  

законодавства про працю 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства 

про працю, розглядає справи про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з невиконанням законних вимог посадових осіб цих органів або 

створенням перешкод для діяльності цих органів (ст. 2301 КУпАП). 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про працю, розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 

– посадові особи, уповноважені керівником центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та 

контролю за додержанням законодавства про працю, – штраф до 80 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

– керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про працю, його заступники та уповноважені ним посадові 

особи – штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(ст. 2311 КУпАП). 

 

Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
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політику у сфері охорони праці, розглядає справи: 

– про порушення законодавчих та інших нормативних актів про 

охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання 

та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об’єктах, 

підконтрольних центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці, про порушення законодавства 

про надра, а також невиконання законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці (ч. 5 (крім порушень санітарно-гігієнічних і 

санітарно-протиепідемічних правил і норм) і ч. 6 ст. 41, ст. 47, 57, 58, 93, 

94, 1884). 

Від імені органів центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони праці, розглядати справи про 

адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення 

мають право: 

1) за адміністративні правопорушення, передбачені ч. 5 (крім 

порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і 

норм) і ч. 6 ст. 41, ст. 93: 

– державні інспектори – штраф до 25 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 

– головні державні інспектори, начальники інспекцій центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

праці, та їх заступники – штраф до 30 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 

– начальники управлінь і відділів центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та їх 

заступники – штраф до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 

– керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці, та його заступники – штраф до 

50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 

47, 58, 94 і 1884: 

– державні інспектори – штраф до 35 неоподатковуваних мінімумів 
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доходів громадян; 

– головні державні інспектори, начальники інспекцій центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

праці, та їх заступники – штраф до 55 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 

– начальники управлінь і відділів центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та їх 

заступники – штраф до 65 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 

– керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці, та його заступники – штраф до 

100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

3) за адміністративні правопорушення, передбачені ст. 57: 

– державні інспектори – штраф до 250 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

– головні державні інспектори, начальники інспекцій центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

праці, та їх заступники – штраф до 300 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; 

– начальники управлінь і відділів центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та їх 

заступники – штраф до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 

– керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці, та його заступники – штраф до 

600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Ведення справ про адміністративні правопорушення у сфері 

пожежної та техногенної безпеки 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства 

про пожежну і техногенну безпеку, розглядає справи про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з порушенням встановлених законодавством 

вимог пожежної безпеки, здійсненням суб’єктом господарювання 
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господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері 

пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов посадових осіб 

органів державного пожежного нагляду (ст. 120, 175, 1752, 1888 КУпАП). 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про пожежну і техногенну безпеку, розглядати справи про 

адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення 

мають право: 

– головний державний інспектор України з нагляду у сфері 

пожежної і техногенної безпеки та його заступники, головні державні 

інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх 

заступники – штраф на громадян до 70 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб – до 100 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

– старші державні інспектори України з нагляду у сфері пожежної і 

техногенної безпеки – штраф на громадян до 15 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – до 80 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

– головні державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і 

техногенної безпеки в районах, районах у містах, містах обласного, 

республіканського (Автономної Республіки Крим) значення – штраф на 

громадян до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб – до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

– державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної 

безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, 

республіканського (Автономної Республіки Крим) значення – штраф на 

громадян до 4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб – до 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 

223 КУпАП). 

 

7.2 Провадження в справах про адміністративні правопорушення 
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Завданням провадження в справах про адміністративні 

правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування 

обставин кожної справи, вирішення її відповідно до законодавства, 

забезпечення виконання винесеної постанови, а виявлення причин в та 

умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, 

запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання 

законів, зміцнення законності. 

Порядок провадження в справах про адміністративні 

правопорушення визначається КУпАП та іншими законодавчими актами. 

Провадження в справах про адміністративні правопорушення не 

може розпочинатись, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин 

(ст. 247 КУпАП): 

– відсутність подій і складу адміністративного правопорушення; 

– коли особа до моменту скоєння адміністративного 

правопорушення не досягла шістнадцятирічного віку; 

– неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи 

бездіяльність; 

– особа скоїла діяння в стані крайньої необхідності або необхідної 

оборони; 

– видання акта амністії, якщо він усуває застосування громадського 

стягнення; 

– коли скасовано акт, який встановлював адміністративну 

відповідальність; 

– коли до моменту розгляду справи про адміністративне 

правопорушення пройшло більше двох місяців з дня скоєння 

правопорушення або два місяці з дня його виявлення; 

– коли по тому ж самому факту щодо особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, існує постанова компетентного органу 

про накладення адміністративного стягнення, або не скасована постанова 

про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також 

порушення по даному факту кримінальної справи; 

– смерті особи, по відношенню до якої була розпочата справа. 

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються за 

місцем їх вчинення. Однак з метою підвищення виховної і запобіжної 
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ролі справи про адміністративні правопорушення можуть розглядатися 

безпосередньо в трудових колективах, по місцю проживання, навчання та 

ін. (ст. 249 КУпАП). 

Законами України може бути передбачено й інше місце розгляду 

справ про адміністративні правопорушення. 

 

7.3 Порядок притягнення до адміністративної відповідальності та 

права особи, що притягується до адміністративної відповідальності 

Зміст протоколу про адміністративне правопорушення. Про 

скоєння адміністративного правопорушення складається протокол. В 

протоколі про адміністративні правопорушення зазначається дата і місце 

його складання, посада особи, що складає протокол, місце і час 

правопорушення, нормативний акт, що був порушений, дані про свідків, 

пояснення порушника і ін. 

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це 

також зазначається в протоколі. Протокол підписує особа, яка його 

склала і особа що скоїла правопорушення, а також свідки, якщо вони є. 

Якщо особа, що скоїла правопорушення відмовляється підписувати 

протокол, то про це робиться відповідний запис. Особа, що скоїла 

правопорушення, має право зробити зауваження по змісту протоколу, а 

також викласти мотиви своєї відмови від підпису. При складанні 

протоколу порушникові роз’яснюються його права і обов’язки, 

передбачені ст. 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі (ст. 

256 КУпАП). 

Протокол направляється органу, уповноваженому розглядати 

справу про адміністративні правопорушення (ст. 257 КУпАП). 

Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не 

складається зазначені в ст. 258 КУпАП. Якщо протокол неможливо 

скласти на місці скоєння правопорушення, а складання протоколу є 

обов’язковим, тоді порушник може бути доставлений в поліцію. 

Права особи, що притягається до адміністративної відповідальності. 

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право 

(ст. 268 КУпАП): 

– знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати 
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докази, заявляти клопотання; 

– при розгляді справи користуватися юридичною допомогою 

адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на 

надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, 

виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо 

не володіє мовою, якою ведеться провадження; 

– оскаржити постанову по справі. 

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в 

присутності особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути 

розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про 

місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про 

відкладення розгляду справи. 

В деяких справах, чинне законодавство не передбачає обов’язкову 

присутність особи, що притягається до адміністративної 

відповідальності. 

У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або 

судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю 

особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією) 

піддано приводу. 

Справа про адміністративне правопорушення розглядається у 

п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), 

правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне 

правопорушення та інших матеріалів справи. Законами України може 

бути передбачено й інші строки розгляду справ про адміністративні 

правопорушення (ст. 277 КУпАП). 

Компетенція уповноважених органів при розгляді справ про 

адміністративна правопорушення. Орган (посадова особа) при 

підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення 

вирішує такі питання (ст. 278 КУпАП): 

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи; 

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про 

адміністративне правопорушення; 

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і 
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місце її розгляду; 

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається 

до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних 

представників і адвоката. 

Орган (посадова особа) при розгляді (справи про адміністративне 

правопорушення зобов’язаний з’ясувати (ст. 280 КУпАП): 

– чи було вчинено адміністративне правопорушення; 

– чи винна дана особа в його вчиненні; 

– чи підлягає вона адміністративній відповідальності; 

– чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність; 

– чи заподіяно майнову шкоду; 

– чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне 

правопорушення на розгляд громадської організації, трудового 

колективу, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для 

правильного вирішення справи.  

По справі про адміністративне правопорушення орган виносить 

одну з таких постанов: 

– про накладання адміністративного стягнення; 

– про закриття справи;  

– про прийняття заходів впливу (публічне пробачення, 

попередження, догана, нагляд трудового колективу, батьків). 

Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного 

зауваження, передачі матеріалів на розгляд товариського суду або 

трудового колективу, або передачі їх прокурору, органу слідства або 

дізнання. 

Постанова оголошується негайно після закінчення розглядання 

справи (ст. 285 КУпАП). Копія постанови упродовж трьох днів 

вручається особі, по відношенню до якої вина виносилася (під розписку). 

Про постанову доводять до відома адміністрацію по місцю роботи або 

навчання порушника. 

 

7.4 Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне 

правопорушення 
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Постанову по справі про адміністративне правопорушення може 

бути оскаржено прокурором у випадках, передбачених ч. 5 ст. 7 КУпАП, 

особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим. 

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення може 

бути оскаржена в порядку, визначеному КУпАП. 

Скарга подається в орган, який виніс постанову по справі про 

адміністративне правопорушення. Скарга упродовж трьох діб 

направляється разом з справою в орган, який має повноваження її 

розглянути (ст. 288 КУпАП). 

Скаргу на постанову по справі про адміністративне 

правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення 

постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей 

строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути 

поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу 

(ст. 289 КУпАП). 

Скарга на постанову по справі про адміністративне 

правопорушення розглядається правомочними органами (посадовими 

особами) в десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не 

встановлено законами України. 

Орган (посадова особа) при розгляданні скарги або протесту на 

постанову по справі про адміністративне правопорушення (ст. 293 

КУпАП) перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і 

приймає одне з таких рішень:  

1) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без 

задоволення; 

2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; 

3) скасовує постанову і закриває справу; 

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених актом про 

відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб 

стягнення не було посилено. 

Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом 

(посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така 

постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного 

органу (посадової особи). 
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Контроль за провадженням справ про адміністративні 

правопорушення.  Постанова про адміністративне стягнення є 

обов’язковою для виконання як державними, чи іншої власності 

установи, так і посадовими особами чи громадянами. Вона підлягає 

виконанню з моменту її винесення. При оскарженні вона підлягає 

виконанню після залишення скарги без задоволення. Якщо негайне 

виконання штрафних санкцій є неможливим, тоді орган, що виніс 

постанову, може надати відстрочку терміном до одного місяця. 

Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про 

адміністративне стягнення здійснюють органи, які винесли цю постанову. 

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді 

попередження виконується органом (посадовою особою), який виніс 

постанову, шляхом оголошення постанови порушнику. 

Якщо постанова про накладення адміністративного стягнення у 

вигляді попередження виноситься під час відсутності порушника, йому 

вручається копія постанови в порядку і строки, передбачені ст. 285 цього 

Кодексу. 

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через 

п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, 

а в разі оскарження такої постанови – не пізніш як через п’ятнадцять днів 

з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. 

У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від 

шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне 

правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють. 

Штраф, накладений за вчинення адміністративного 

правопорушення, вноситься порушником в установу банку України, за 

винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, 

якщо інше не встановлено законодавством України (ст. 307 КУпАП). 

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений ч. 

1 ст. 307 КУпАП, постанова про накладення штрафу надсилається для 

примусового виконання до органу державної виконавчої служби за 

місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його 

майна в порядку, встановленому законом. 

У порядку примусового виконання постанови про стягнення 
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штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з 

правопорушника стягується: 

– подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті       

КУпАП та зазначеного у постанові про стягнення штрафу; 

– витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на 

облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України. 

Постанова, по якій виконано стягнення штрафу, з відміткою про 

виконання, повертається  органові, який виніс цю постанову. 

 

 

 

Контрольні запитання 

 

1. Органи, які розглядають справи про адміністративні 

правопорушення. 

2. Які справи розглядає Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони праці. 

3. Хто має право розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення від імені органів 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці? 

4. Ведення справ про адміністративні правопорушення у сфері 

пожежної безпеки. 

5. Перелічите обставини, в яких провадження в справах про 

адміністративні правопорушення не може розпочинатись, а розпочате 

підлягає закриттю. 

6. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення. 

7. Права особи, що притягається до адміністративної 

відповідальності. 

8. Компетенція уповноважених органів при розгляді справ про 

адміністративна правопорушення. 

9. Ким може бути оскаржено постанову по справі про 

адміністративне правопорушення? 
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ТЕМА 8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ І 

ПОРЯДОК ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

 

Лекція 10 

8.1 Повноваження комісій по трудових спорах. 

8.2 Вирішення трудових спорів судовими інстанціями. 

8.3 Переведення на іншу роботу. 

 

8.1 Повноваження комісій по трудових спорах 

Трудові спори між працівником і власником розглядаються 

комісіями по трудових спорах та районними або міськими судами 

(КЗпП ст. 221–242). 

Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між 

працівником і роботодавцем або уповноваженим ним органом, 

застосовується незалежно від форми трудового договору. 

Установлений порядок розгляду трудових спорів не поширюється 

на спори про дострокове звільнення від виборної платної посади членів 

громадських та інших об’єднань громадян за рішенням органів, що їх 

обрали. 

Особливості розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-

слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших 

установ прокуратури, які мають класні чини, встановлюється 

законодавством (ст. 222 КЗпП). 

Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами 

трудового колективу підприємства, де працює не менше 15 осіб. 

Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії 

визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу 

підприємства, установи, організації. При цьому, кількість робітників у 

складі комісії по трудових спорах підприємствах повинна бути не менша 

за половину її складу. Комісія свого із складу обирає голову, його 

заступників і секретаря. 

За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу 

підприємства, установи, організації можуть бути створені комісії по 
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трудових спорах у цехах та інших аналогічних підрозділах. Ці комісії 

обираються колективами підрозділів і діють на тих же підставах, що й 

комісії по трудових спорах підприємств, установ, організацій. 

У комісіях по трудових спорах підрозділів можуть розглядатись 

трудові спори в межах повноважень цих підрозділів. 

Комісія по трудових спорах підприємства, установи, організації має 

печатку встановленого зразка (ст. 223 КЗпП), а організаційно-технічне 

забезпечення приміщення, необхідна література та техніка) здійснює 

власник підприємства.  

Комісія по трудових спорах є обов’язковим первинним органом по 

розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах, в установах, 

організаціях, за винятком спорів, зазначених у ст. 222, 223 КЗпП. 

Трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових спорах, 

якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що 

представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх 

переговорах з роботодавцем або уповноваженим ним органом. 

Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у 

тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про 

порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної 

плати – без обмеження будь-яким строком. Заява працівника, що 

надійшла до комісії, підлягає обов’язковій реєстрації. 

Комісія по трудових спорах повинна в десятиденний термін, з дня 

подання заяви розглянути подану заяву, у присутності працівника і 

власника підприємства. 

Розгляд спору може відбуватися у відсутності працівника, якщо на 

це є його письмова згода, або від його імені може виступити представник 

профспілкового органу чи адвокат. 

Якщо працівник або його представник відсутні на засіданні комісії 

тоді розгляд заяви відкладається до наступного засідання. При 

повторному нез’явленні працівника без поважних причин комісія може 

винести рішення про зняття цієї заяви з розгляду, що не позбавляє 

працівника права подати заяву знову в межах тримісячного строку з дня, 

коли працівник дізнався або мав був дізнатися про порушення свого 

права. 
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Комісія має право викликати на засідання свідків, вимагати від 

власника необхідних технічних, бухгалтерських чи інших розрахунків та 

перевірок.  

Засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин обраних до її складу членів. 

Працівник та власник мають право заявити мотивований відвід 

будь-якому члену комісії. Питання про відвід вирішується більшістю 

голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Член комісії, якому 

заявлено відвід, не бере участі у вирішенні питання про відвід. На 

засіданні ведеться протокол, який підписується головою і секретарем (ст. 

226 КЗпП). 

Комісія приймає мотивоване рішення за результатам голосування 

більшості її членів присутніх на засіданні. 

У рішенні зазначаються: повне найменування підприємства, 

установи, організації, прізвище, ім’я та по батькові працівника, який 

звернувся до комісії, або його представника, дата звернення до комісії і 

дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, роботодавця або 

представників уповноваженого ним органу, результати голосування і 

мотивоване рішення комісії. Копія рішення у триденний термін 

вручається працівникові та власникові підприємства. 

При незгоді з рішенням працівник чи роботодавець або 

уповноважений ним орган  можуть оскаржити її рішення до суду в 

десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання 

комісії чи його копії. Якщо причини пропуску поважні, суд, має 

розглянути скаргу по суті. Якщо суд пропущений, термін не 

поновлюється, заява не розглядається, а в силі залишається рішення 

комісії по трудових спорах. 

Після закінчення десяти днів, передбачених на оскарження, 

власник підприємства повинен виконати рішення комісії у триденний 

строк, за винятком випадків, передбачених ч. 5 ст. 235 КЗпП. 

У разі невиконання роботодавцем або уповноваженим ним органом 

рішення комісії по трудових спорах у встановлений строк працівникові 

комісією по трудових спорах підприємства, установи, організації 

видається посвідчення, що має силу виконавчого листа. 
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У посвідченні вказуються найменування органу, який виніс 

рішення щодо трудового спору, дати прийняття і видачі та номер 

рішення, прізвище, ім’я, по батькові та адреса стягувача, найменування та 

адреса боржника, номери його рахунків у банках, рішення по суті спору, 

строк пред’явлення посвідчення до виконання. Посвідчення засвідчується 

підписом голови або заступника голови комісії по трудових спорах 

підприємства, установи, організації та печаткою комісії по трудових 

спорах. 

Посвідчення не видається, якщо працівник чи власник або 

уповноважений ним орган звернувся у встановлений ст. 228 КЗпП строк 

із заявою про вирішення трудового спору до районного, районного у 

місті, міського чи міськрайонного суду. 

На підставі посвідчення, пред’явленого не пізніше тримісячного 

строку до органу державної виконавчої служби або приватному 

виконавцю, державний виконавець чи приватний виконавець виконує 

рішення комісії по трудових спорах у примусовому порядку. 

 

8.2 Вирішення трудових спорів судовими інстанціями 

У міських або районних судах трудові спори розглядаються за 

заявами працівника чи роботодавця або уповноваженого ним органу, 

коли вони не згодні з рішенням комісії по трудових спорах підприємства, 

установи, організації (підрозділу) (ст. 231 КЗпП). 

Крім вище згаданого, існує безпосередній розгляд трудових спорів 

у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах. 

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи 

міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами: 

1) працівників підприємств, установ, організацій, де комісії по 

трудових спорах не обираються; 

2) працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав 

припинення трудового договору, зміну дати і формулювання причини 

звільнення, оплати за час вимушеного прогулу або виконання 

нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у ч. 

3 ст. 221 і ст. 222 КЗпП; 
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3) керівника підприємства, установи, організації (філіалу, 

представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його 

заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, 

його заступників, а також службових осіб органів доходів і зборів, яким 

присвоєно спеціальні звання, і службових осіб центральних органів 

виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного 

фінансового контролю та контролю за цінами; керівних працівників, які 

обираються, затверджуються або призначаються на посади державними 

органами, органами місцевого самоврядування, а також громадськими 

організаціями та іншими об’єднаннями громадян, з питань звільнення, 

зміни дати і формулювання причини звільнення, переведення на іншу 

роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладання дисциплінарних 

стягнень, за винятком спорів працівників, вказаних у ч. 3 ст. 221 і 

ст. 222 КЗпП; 

4) власника або уповноваженого ним органу про відшкодування 

працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, 

організації; 

5) працівників у питанні застосування законодавства про працю, 

яке відповідно до чинного законодавства попередньо було вирішено 

власником або уповноваженим ним органом і виборним органом 

первинної профспілкової організації (профспілковим представником) 

підприємства, установи, організації (підрозділу) в межах наданих їм прав; 

6) працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання 

ними роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду 

такої роботи. 

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи 

міськрайонних судах розглядаються також спори про відмову у прийнятті 

на роботу: 

1) працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з 

іншого підприємства, установи, організації; 

2) молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і в 

установленому порядку направлені на роботу на дане підприємство, в 

установу, організацію; 
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3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або 

дитину з інвалідністю, а одиноких матерів (батьків) – при наявності 

дитини віком до чотирнадцяти років; 

4) виборних працівників після закінчення строку повноважень; 

5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на 

роботу; 

6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган 

відповідно до чинного законодавства зобов’язаний укласти трудовий 

договір (ст. 232 КЗпП). 

Із заявою до суду про вирішення трудового спору необхідно 

звернутись не пізніше тримісячного строку з дня порушення прав, а у 

спорах про звільнення – в місячний термін з дня вручення копії наказу 

про звільнення або з дня видачі трудової книжки. 

Для звернення власника до суду в питаннях стягнення з працівника 

матеріальної шкоди, заподіяному підприємству, чинним законодавством 

встановлюється термін в один рік з дня виявлення заподіяної шкоди 

(КЗпП ст. 233). 

У разі пропуску з поважних причин строків, встановлених 

ст. 233 КЗпП, суд може поновити ці строки. 

У разі звільнення без законної підстави або незаконного 

переведення на іншу роботу, у тому числі у зв’язку з повідомленням про 

порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою 

особою, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі 

органом, який розглядає трудовий спір. 

При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який 

розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату 

працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або 

різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не 

більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається 

більше одного року, не з вини працівника, орган, який розглядає 

трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за 

весь час вимушеного прогулу. 

У разі визнання формулювання причини звільнення неправильним 

або таким, що не відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це 
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не тягне за собою поновлення працівника на роботі, орган, який 

розглядає трудовий спір, зобов’язаний змінити формулювання і вказати в 

рішенні причину звільнення у точній відповідності з формулюванням 

чинного законодавства та з посиланням на відповідну статтю (пункт) 

закону. Якщо неправильне формулювання причини звільнення в трудовій 

книжці перешкоджало працевлаштуванню працівника, орган, який 

розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату йому 

середнього заробітку за час вимушеного прогулу в порядку і на умовах, 

передбачених ч. 2 ст. 235 КЗпП. 

У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який 

був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї 

повідомленням про порушення вимог Закону України "Про запобігання 

корупції" іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, 

який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому 

компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку. 

У разі затримки видачі трудової книжки з вини власника або 

уповноваженого ним органу працівникові виплачується середній 

заробіток за весь час вимушеного прогулу. 

При винесенні рішення про оформлення трудових відносин з 

працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, 

та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного 

робочого часу, у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, 

установлений на підприємстві, в установі, організації, орган, який 

розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про нарахування та 

виплату такому працівникові заробітної плати у розмірі не нижче 

середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у 

регіоні у відповідному періоді без урахування фактично виплаченої 

заробітної плати, про нарахування та сплату відповідно до законодавства 

податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановлений 

період роботи. 

Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або 

переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який 

розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню (ст. 235 КЗпП). 
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У разі затримки власником або уповноваженим ним органом 

виконання рішення органу, який розглядав трудовий спір про поновлення 

на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу 

працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому середнього 

заробітку або різниці в заробітку за час затримки (ст. 236 КЗпП). 

Суд покладає на службову особу, винну в незаконному звільненні 

або переведенні працівника на іншу роботу, обов’язок покрити шкоду, 

заподіяну підприємству, установі, організації у зв’язку з оплатою 

працівникові часу вимушеного прогулу або часу виконання 

нижчеоплачуваної роботи. Такий обов’язок покладається, якщо 

звільнення чи переведення здійснено з порушенням закону або якщо 

роботодавець чи уповноважений ним орган затримав виконання рішення 

суду про поновлення на роботі (ст. 237 КЗпП). 

Відшкодування роботодавцем або уповноваженим ним органом 

моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його 

законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних 

життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для 

організації свого життя. Порядок відшкодування моральної шкоди 

визначається законодавством. 

При розгляді трудових спорів у питаннях про грошові вимоги, крім 

вимог про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного 

прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижче оплачуваної 

роботи, орган, який розглядає спір, має право винести рішення про 

виплату працівникові належних сум без обмеження будь-яким строком. 

У разі скасування виконаних судових рішень про стягнення 

заробітної плати чи інших виплат, що випливають з трудових 

правовідносин, поворот виконання допускається лише тоді, коли 

скасоване рішення ґрунтувалося на повідомлених позивачем неправдивих 

відомостях або поданих ним підроблених документах. 

З цих же підстав допускається стягнення з працівників сум, 

виплачених їм відповідно до раніше прийнятого рішення комісії по 

трудових спорах при повторному розгляді спору. 

У разі, коли працівника звільнено без законної підстави або з 

порушенням встановленого порядку, але поновлення його на попередній 
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роботі неможливе внаслідок ліквідації підприємства, установи, 

організації, орган, який розглядає трудовий спір, зобов’язує ліквідаційну 

комісію або роботодавця (орган, уповноважений управляти майном 

ліквідованого підприємства, установи, організації, а у відповідних 

випадках – правонаступника), виплатити працівникові заробітну плату за 

весь час вимушеного прогулу. Одночасно орган, який розглядає трудовий 

спір, визнає працівника таким, якого було звільнено за пунктом 1 ст. 40 

КЗпП. На такого працівника поширюються пільги і компенсації, 

передбачені ст. 493 КЗпП для вивільнюваних працівників, а його 

зайнятість забезпечується відповідно до Закону України «Про зайнятість 

населення». 

Строки виникнення і припинення трудових прав та обов’язків 

обчислюються роками, місяцями, тижнями і днями. Строк, обчислюваний 

роками, закінчується у відповідне місяць і число останнього року строку. 

Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число 

останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, 

припадає на такий місяць, що відповідного числа немає, то строк 

закінчується в останній день цього місяця. 

Строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день 

тижня. 

Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, 

наступного після того дня, з якого починається строк. Якщо останній 

день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то 

днем закінчення строку вважається найближчий робочий день. 

 

8.3 Переведення на іншу роботу 

Переведення працівника на іншу роботу на тому ж підприємстві, а 

також на інше підприємство в іншу місцевість, навіть разом з 

підприємством, здійснюється тільки за згодою працівника. 

Переведенням на іншу роботу не вважається: переміщенням 

працівника в підприємстві на інше робоче місце, в інший структурний 

підрозділ у тій же місцевості; доручення роботи на іншому механізмі, або 

агрегаті у межах спеціальності чи посади, обумовленої трудовим 

договором. Власник не має права переміщувати працівника на роботу, 
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протипоказану йому за станом здоров’я. 

Про істотні зміни в умовах організації виробництва, розміри оплати 

праці, пільг, режиму роботи або скасування повного робочого часу, 

суміщення професій і т. ін. працівника необхідно повідомити не пізніше, 

ніж за два місяці. Якщо працівника не влаштовують такі зміни і він не 

згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір 

припиняється (ст. 36 пункт 6 КЗпП). 

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену 

трудовим договором, допускається лише за його згодою. 

Власник або уповноважений ним орган має право перевести 

працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену 

трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана 

працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації 

наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а 

також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу 

життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану 

роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою. 

В зазначених випадках забороняється тимчасове переведення на 

іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину з інвалідністю або 

дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років 

без їх згоди (ст. 33 КЗпП). 

Згідно чинного законодавства простій – це зупинення роботи, 

викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних 

для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. 

У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з 

урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж 

підприємстві, в установі, організації на весь час простою або на інше 

підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості на строк 

до одного місяця. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Назвіть основні характеристики комісії по трудових спорах. 

2. Порядок розгляду трудових спорів. 
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3. Назвіть які трудові спори безпосередньо розглядаються за 

заявами в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах. 

4. Назвіть категорії населення спори про відмову у прийнятті на 

роботу яких безпосередньо розглядаються в районних, районних у місті, 

міських чи міськрайонних судах. 

5. Порядок розглядання трудового судовими інстанціями. 

6. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці. 

7. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не 

обумовлену трудовим договором. 

8.  Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою. 

 

 

ТЕМА 9. ГАРАНТІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ОХОРОНУ ПРАЦІ. 

ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Лекція 11 

9.1 Законодавчі акти з охорони праці. 

9.2 Закон України “Про охорону праці” та державна політика в 

галузі охорони праці. 

9.3 Політика підприємства з питань охорони праці. 

 

9.1 Законодавчі акти з охорони праці 

Основою законодавства України з охорони праці є Конституція 

України, яка гарантує громадянам право на належні, безпечні й здорові 

умови праці згідно зі ст. 43, право всіх працюючих на щотижневий 

відпочинок та щорічну оплачувану відпустку, а також на скорочений 

робочий день для окремих професій та виробництв і скорочену 

тривалість роботи в нічний час. 

Конституція встановлює також право громадян на соціальний 

захист щодо забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від 

них обставин, а також у старості (ст. 46), охорону здоров’я, медичну 

допомогу та медичне страхування (ст. 49) та інші права громадян, у тому 

числі – право на охорону навколишнього середовища. 
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Основним законодавчим документом в галузі охорони праці є 

Закон України “Про охорону праці”. Він містить основні засади реалізації 

конституційного права працюючих на охорону їх життя і здоров’я у 

процесі трудової діяльності, на безпечні й нешкідливі умови праці, 

встановлює єдиний порядок організації та управління охороною праці в 

Україні. 

Всі інші законодавчі й нормативно-правові акти з охорони праці 

мають відповідати не тільки Конституції, але і цьому Законові. 

Високий рівень умов праці встановлює Кодекс законів про працю 

(КЗпП) України, який діє з 01.06.1972 р. з багатьма змінами та 

доповненнями за минулий період. Правове регулювання охорони праці в 

КЗпП розглядається не тільки в главі ХІ “Охорона праці”, але і в ряді 

інших глав – “Трудовий договір”, “Робочий час”, “Час відпочинку” та 

інші. 

Закон України “Основи законодавства України про охорону 

здоров’я” вирішує спільні питання із Законом “Про охорону праці”. Вони 

ставлять завдання забезпечення високої працездатності і довголітнього 

активного життя всього населення країни, усунення чинників, що 

негативно впливають на здоров’я, попередження та зниження можливості 

захворювання, інвалідності й смертності. Цей документ передбачає 

встановлення єдиних санітарно-гігієнічних вимог до організації 

виробничих процесів, а також до якості машин, устаткування, 

обладнання, будинків та об’єктів, що можуть шкідливо впливати на 

здоров’я людей. Передбачається проведення обов’язкових медичних 

оглядів осіб певних категорій, розглядаються правові механізми медико-

санітарної експертизи втрати працездатності та стійкого розладу функцій 

організму. 

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення” декларує обов’язковість гігієнічної 

регламентації небезпечних та шкідливих чинників фізичної, хімічної і 

біологічної природи в середовищі життєдіяльності людини та їхньої 

державної реєстрації (ст. 9). Він установлює вимоги щодо проектування, 

будівництва, розробки, виготовлення і використання нових засобів 

виробництва та технологій (ст. 15), гігієнічні вимоги до атмосферного 
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повітря в населених пунктах, виробничих та інших приміщеннях (ст. 19) 

тощо. 

Відповідно до Конституції України і Закону “Про охорону праці” 

розроблено та введено в дію з 01.04.2001 р. Закон України “Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Згідно з цим 

Законом держава бере на себе виплату всіх видів компенсації від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які 

викликали втрату працездатності або загибель працюючих. Закон 

визначає правові, фінансові та організаційні засади 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії 

працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 

охорони життя та здоров’я. 

Кодекс Цивільного захисту України формулює засади забезпечення 

пожежної безпеки на території України, встановлює взаємовідносини у 

цій галузі державних органів, юридичних і фізичних осіб незалежно від 

виду їх діяльності та форм власності. Діяльність із забезпечення 

пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої діяльності посадових 

осіб і працівників підприємств, установ та організацій. Зазначена вимога 

відображається у трудових договорах (контрактах), статутах та 

положеннях (ст. 55). 

Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” визначає 

правові, соціальні та організаційні основи діяльності, пов’язаної з 

об’єктами підвищеної небезпеки, і спрямований на захист життя і 

здоров’я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об’єктах 

шляхом запобігання їх виникненню, обмеження (локалізації) розвитку і 

ліквідації наслідків. Він встановлює порядок ідентифікації об’єктів 

підвищеної небезпеки (ст. 9), декларацію безпеки об’єкта (ст. 10), 

обов’язки суб’єктів господарської діяльності розробляти і затверджувати 

план локалізації і ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки (ст. 

11), порядок будівництва і/або реконструкції об’єктів підвищеної 

небезпеки (ст. 12). 

Закон України “Про колективні договори і угоди” передбачає в 
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колективному договорі встановлення взаємних зобов’язань роботодавця і 

працюючих щодо охорони праці (ст. 7), а в угодах на державному, 

галузевому та регіональному рівнях – основні засади і норми реалізації 

соціально-економічної політики держави, зокрема щодо умов та охорони 

праці (ст. 8). 

Правові питання охорони праці регулюють державні законодавчі 

акти, міжнародні договори та угоди, підзаконні нормативні акти: укази й 

розпорядження Президента України, рішення Уряду України, 

міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці, нормативні 

акти міністерств та інших центральних органів державної влади. На 

сьогодні в Україні діють кілька десятків міжнародних нормативних актів 

та договорів, що безпосередньо стосуються або вирішують спільні 

питання з охорони праці, а також більше сотні державних законів 

України з цих питань. Відповідно до Закону України “Про охорону 

праці” для регламентації окремих питань прийнято близько 200 

підзаконних нормативних актів з охорони праці. 

Усі ці законодавчі та нормативно-правові акти створюють єдине 

правове поле охорони праці в нашій державі. 

 

9.2 Закон України “Про охорону праці” та державна політика в 

галузі охорони праці 

У 1992 р. Україна першою з усіх країн СНД прийняла Закон “Про 

охорону праці”. Було проголошено пріоритет життя та здоров’я 

працівників щодо результатів виробничої діяльності підприємства, повну 

відповідальність роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов 

праці. Закон передбачив перехід до цивілізованих форм соціального 

захисту потерпілих на виробництві – через систему 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. Закон 

заклав правову й організаційну базу для вирішення проблем управління 

охороною праці. Він став невід’ємною і важливою частиною системи 

базових законів, що пов’язані з упровадженням ринкових відносин. З 

введенням в дію Закону були створені Національна рада з питань 

безпечної життєдіяльності населення та Державний комітет з нагляду за 

охороною праці (Держнаглядохоронпраці) з функціями комплексного 
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управління та нагляду за додержанням законодавства про охорону праці. 

Законом визначені, а правовими актами закріплені повноваження і права 

кожної ланки галузевого і регіонального управління, започатковано 

розробку та реалізацію національної, галузевих і регіональних програм з 

охорони праці. 

Суттєвими ознаками становлення національної системи є діюча на 

більшості підприємств система управління охороною праці, 

впровадження економічних важелів управління охороною праці, 

оперативний вплив органів державного нагляду на стан безпеки та умов 

праці. 

У листопаді 2002 р. Верховна Рада України прийняла нову 

редакцію Закону “Про охорону праці”, привівши у відповідність з 

Конституцією України, Законами України “Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування”, “Про оподаткування прибутку 

підприємств”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. 

Динамічні перетворення в економічній сфері також вимагали 

вдосконалення законодавчої галузі. Тому в новій редакції згаданого вище 

Закону були враховані умови ринкових взаємовідносин. Сьогодні 

держава – не єдиний роботодавець. Постійно зростає питома вага 

приватного сектора економіки. Тому дія Закону розповсюджена на всіх, 

хто використовує найману працю, – на юридичних і фізичних осіб. 

Крім того, відповідно до Угоди про партнерство та співдружність 

між Україною і Європейським Союзом (ЄС) безпека праці визначена 

пріоритетним напрямком. Тому, не тільки прийнятий Закон, але й 

наступні підзаконні акти розробляються з урахуванням вимог 

європейських директив. 

Основні зміни та доповнення нової редакції Закону полягають у 

розширенні сфери його дії, у визначенні понять “роботодавець” і 

“працівник”, а також у підвищенні вимог до цих основних суб’єктів 

трудових відносин. Закон зобов’язує піклуватися як про особисту 

безпеку, так і про безпеку і здоров’я оточуючих людей. Роботодавець 

несе персональну відповідальність за порушення вимог законодавства 

про охорону праці. 

Суттєвою проблемою залишається незадовільне функціонування 



 

139 

системи управління охороною праці на рівні підприємств, галузей, 

регіонів у зв’язку з переходом до ринкової економіки, появою різних 

форм власності. Тому Закон вводить вимогу щодо проведення аудиту 

охорони праці, що передбачає аудит: як внутрішній – роботодавця, так і 

зовнішній – сторонніми організаціями або фахівцями. 

Закон передбачає формування вертикалі управління охороною 

праці на регіональному рівні – визначені повноваження органів місцевого 

самоврядування. Для виконання функціональних обов’язків з охорони 

праці вони створюють у складі своїх виконавчих органів відповідні 

структури. 

Основною метою нової редакції Закону є реалізація 

конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови 

праці. 

Закон містить 44 статті, об’єднаних у 8 розділів. Перший розділ 

включає “Загальні положення”: це “Визначення понять та термінів”, 

“Сфера дії Закону”, “Законодавство про охорону праці”.  

Найбільш суттєвою є ст. 4, яка визначає державну політику в галузі 

охорони праці. Ця політика базується на принципах: 

– пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; 

– підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення 

суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та 

продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та 

нешкідливих умов праці; 

– комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 

урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, 

досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля; 

– соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди 

особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань; 

– встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств 

та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та 

видів діяльності; 
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– адаптації трудових процесів до можливостей працівника з 

урахуванням його здоров’я та психологічного стану; 

– використання економічних методів управління охороною праці, 

участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення 

добровільних внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не 

суперечить законодавству; 

– інформування населення, проведення навчання, професійної 

підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 

– забезпечення координації діяльності органів державної влади, 

установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують проблеми 

охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і 

проведення консультацій між роботодавцями та працівниками (їх 

представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття 

рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях; 

– використання світового досвіду організації роботи щодо 

поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного 

співробітництва. 

Наступні розділи включають: 

Розділ ІІ. “Гарантії прав на охорону праці” (ст. 5-12). 

Розділ ІІІ. “Організація охорони праці” (ст. 13-24). 

Розділ ІV. “Стимулювання охорони праці” (ст. 25-26). 

Розділ V. “Нормативно-правові акти з охорони праці” (ст. 27-30). 

Розділ VІ. “Державне управління охороною праці” (ст. 31-37). 

Розділ VІІ. “Державний нагляд і громадянський контроль за 

охороною праці” (ст. 38-42). 

Розділ VІІІ. “Відповідальність працівників за порушення 

законодавства про охорону праці” (ст.43-44). 

Введення в дію оновленого Закону – основа для перегляду 

підзаконних нормативних актів, що, в свою чергу, дає змогу змінити ряд 

застарілих підходів щодо організації охорони праці в Україні, привести 

національне законодавство у відповідність до міжнародних стандартів. 

 

9.3 Політика підприємства з питань охорони праці 

Виходячи зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці», 
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«роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному 

структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових 

актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав 

працівників в галузі охорони праці». 

А згідно зі ст. 29 цього закону, в разі неможливості повного 

усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я умов праці, роботодавець 

звертається до відповідного органу державного нагляду за охороною 

праці з клопотанням про встановлення необхідного строку для виконання 

заходів щодо приведення умов праці на конкретному виробництві чи 

робочому місці до нормативних вимог. Відповідний орган державного 

нагляду за охороною праці може, як виняток, прийняти рішення про 

встановлення іншого строку застосування вимог нормативно–правових 

актів з охорони праці. У цьому випадку роботодавець зобов’язаний 

невідкладно повідомити заінтересованих працівників про рішення 

зазначеного органу та про їх права на відповідні пільги і компенсації за 

роботу в умовах наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів. 

Працівники, зайняті на роботах з важкими, небезпечними та 

шкідливими умовами праці, безкоштовно забезпечуються лікувально-

профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими 

продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані 

перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості 

робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату 

праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в 

порядку, визначеному законодавством, за рахунок роботодавця. 

Роботодавець може за кошти підприємства додатково 

встановлювати за колективним договором (угодою) працівникам пільги і 

компенсації, не передбачені чинним законодавством. Так, може бути 

передбачено надання працівникам додаткової відпустки за несприятливі 

умови праці (понад розмірів, установлених законодавством), додаткового 

комплекту спецодягу (понад встановлені норми), обладнання додаткових 

санітарно-побутових приміщень у тих випадках, де нормами це не 

передбачено, встановлені залежно від конкретних умов праці додаткових 

оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення або скорочення 
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тривалості робочого часу тощо. 

Основним завданням охорони праці на підприємствах є поліпшення 

умов праці, досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці і на 

цій основі зменшити частково або повністю всі види пільг і компенсацій. 

Але доти, доки залишаються важкі фізичні роботи та роботи з 

небезпечними і шкідливими умовами, роботодавці мають дотримуватися 

встановлених законодавством пільг та компенсацій для працюючих у цих 

умовах, для того щоб зменшити їх негативний вплив на здоров’я 

працівників. 

Лікувально-профілактичне харчування – засіб підвищення опору 

організму людини впливові негативних виробничих факторів, зниження 

захворюваності і запобігання передчасній утомі. Таке харчування 

надається безкоштовно лише тим працівникам, які виконують важку 

роботу в специфічних умовах згідно з Переліком виробництв, професій і 

посад, робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально-

профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами 

праці, затвердженим Постановою Держкомпраці СРСР і Президією 

ВЦРПС від 07.01.1977 р. №4/П-1. Харчування надається працівникам у ті 

дні, коли вони фактично виконують роботу на виробництвах, 

передбачених цим переліком. 

Безкоштовне молоко кількістю 0,5 л видають працівникам, які 

знаходяться у контакті з хімічними речовинами або фізичними 

виробничими факторами, що відповідають медичним показникам для 

безплатної видачі молока або інших рівноцінних продуктів робітникам і 

службовцям, безпосередньо зайнятим на роботах з шкідливими умовами 

праці, затвердженим Міністерством охорони здоров’я СРСР 22.05.1968 р. 

Вживання молока сприяє підвищенню опору організму працівника дії 

токсичних речовин та фізичних факторів, які викликають порушення 

функції печінки, білкового і мінерального обміну, подразнення слизових 

оболонок верхніх дихальних шляхів. Молоко нормалізує обмінні процеси 

і функції організму і сприяє більш швидкому відновленню нормальної 

діяльності всіх систем життєзабезпечення людини. 

Для працюючих, які контактують із свинцем або речовинами, що 
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містять його, замість молока видають безкоштовно продукти, що містять 

8-10 грам пектину (киселі, мармелад, концентрат пектину з чаєм або 

фруктові соки). 

При роботі в умовах підвищених температур та інфрачервоного 

випромінювання відбувається сильне потовиділення. З потом із організму 

працівника виділяється ряд необхідних для життєзабезпечення солей. Для 

збереження нормального стану організму за таких умов суттєве значення 

має раціональний питний режим. Уживання підсоленої газованої води 

поряд з іншими санітарно-гігієнічними заходами дозволяє зменшити 

негативну дію високої температури і променистого тепла. 

Оплачувані перерви санітарно-гігієнічного призначення надаються: 

працюючим в холодну пору року на відкритому повітрі або в 

неопалюваних приміщеннях, вантажникам, розробникам програм та 

операторам персональних обчислювальних машин, операторам 

комп’ютерного набору та деяким іншим категоріям працівників. 

Скорочена тривалість робочого часу за роботу в шкідливих умовах 

праці надається працівникам згідно з переліком виробництв, цехів, 

професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право 

на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. №163. 

Щорічна додаткова відпустка за роботу в шкідливих і важких 

умовах праці тривалістю до 35 календарних днів згідно із ст. 7 Закону 

України “Про відпустки” надається працівникам, зайнятим на роботах, 

пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих 

факторів, за списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1290. 

Конкретну тривалість щорічної додаткової відпустки визначають 

колективним чи трудовим договором і залежить від результатів атестації 

робочих місць на підприємстві за умовами праці та часу зайнятості 

працівника в цих умовах. 

Право на пільгову пенсію регулюється постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.06.2016 р. №461 “Про затвердження списків 

виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає 

право на пенсію за віком на пільгових умовах”. Цією постановою 
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затверджено список №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників 

на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо 

важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день  дає 

право на пенсію за віком на пільгових умовах, та список №2 виробництв, 

робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими 

умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на 

пенсію за віком на пільгових умовах. 

За роботу в шкідливих умовах праці з урахуванням результатів 

атестації робочих місць можуть встановлюватися надбавки до заробітної 

плати, та за роботу в особливо шкідливих умовах праці. 

 

 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що є основою законодавства з охорони праці в Україні? 

2. Назвіть основні законодавчі акти та документи з охорони праці в 

Україні. 

3. Назвіть розділі Кодексу законів про працю які забезпечують 

правове регулювання охорони праці. 

4. Назвіть основні розділи Закону України “Про охорону праці”. 

5. Зазначте які ставлять завдання “Основи законодавства України 

про охорону здоров’я”. 

6. Які питання регламентує закон України “Про об’єкти підвищеної 

небезпеки”? 

7. Назвіть принципи на яких базується державна політика в галузі 

охорони праці. 

8. Чим регламентується право на пільгову пенсію в Україні? 

 

 

ТЕМА 10. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ТА ОХОРОНУ ПРАЦІ 

 

Лекція 12 
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10.1 Поняття та основні види нагляду і контролю. 

10.2 Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства 

про працю та охорону праці. 

 

10.1 Поняття та основні види нагляду і контролю 

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю – це 

діяльність компетентних державних та громадських органів чи їх 

представників, спрямована на захист трудових прав працівників. У 

процесі цієї діяльності вони попереджують і виявляють порушення 

законодавства про працю роботодавцями, уповноваженими ними 

особами і працівниками, поновлюють трудові права працівників та 

притягують до відповідальності винних у порушенні цих прав. 

Терміни "нагляд" і "контроль" вживаються у законодавстві 

переважно як рівнозначні, адже і нагляд, і контроль охоплюють 

вищеназвані види діяльності. Однак зазначена діяльність має відмінності 

за своїм характером, метою та результатом. 

Нагляд здійснюється наглядовим органом за діяльністю посадових 

осіб і органів, що не перебувають у його підпорядкуванні; повноваження 

органу нагляду мають владний характер і чітко визначені в нормативно-

правових актах; ці повноваження передбачають прийняття 

правоохоронного акта індивідуального значення, який містить вимогу 

усунути правопорушення або передбачає міру покарання (санкцію). 

Контроль є частиною організаційно-виконавчої діяльності і 

спрямований на прийняття організаційно-виконавчих актів. Він має за 

мету надати допомогу підконтрольним органам у здійсненні 

управлінської діяльності. Контроль за дотриманням законодавства про 

працю здійснюється як державними органами, так і громадськими 

організаціями. На відміну від нагляду, контроль може здійснюватися як 

щодо підпорядкованих у адміністративному порядку підприємств, 

установ, організацій та посадових осіб, так і щодо тих, які не знаходяться 

у безпосередній адміністративній підпорядкованості у органів, що його 

здійснюють. Крім того, акти органів контролю можуть видаватися і за 

відсутності правопорушень, що свідчить про їх попереджувальний та 

рекомендаційний характер. 
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Нагляд за дотриманням трудового законодавства означає перевірку 

законності рішення роботодавця (уповноважених ним осіб), а контроль – 

перевірку цього рішення з погляду не лише законності, але й доцільності. 

Адже з посиленням договірних засад у регулюванні трудових відносин 

з’являється реальна можливість приймати в межах чинного 

законодавства найбільш ефективні рішення. Це призводить до 

підвищення відповідальності роботодавця (уповноважених ним осіб) не 

лише за законність, але й за доцільність прийнятих рішень. 

Правовідносини нагляду завжди мають державно-владний 

характер, оскільки один з його суб’єктів (орган нагляду) наділяється 

державою владними повноваженнями щодо другого (роботодавця). Такий 

стан суб’єктів є характерним для адміністративно-правових відносин. У 

зв’язку з цим у навчальній літературі зазначається, що правовідносини з 

нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю є 

адміністративно-правовими і щодо трудових правовідносин виступають 

як зовнішні, пов’язані з організацією процесу праці на підприємстві, в 

установі, організації та застосуванням праці найманих працівників. 

Виняток становлять лише правовідносини з громадського контролю за 

додержанням трудового законодавства, оскільки його суб’єкти 

(роботодавці, професійні спілки, трудові колективи) не наділені 

владними повноваженнями, крім випадків, встановлених трудовим 

законодавством. 

Незважаючи на публічний характер відносин нагляду і контролю за 

додержанням законодавства про працю, норми трудового законодавства, 

які їх регулюють, є охоронними і складають особливий правовий 

інститут. Ці норми регулюють відносини щодо охорони трудових прав 

працівників, забезпечують дотримання регулятивних норм трудового 

права. Охоронні відносини є самостійним видом суспільних відносин, які 

тісно пов’язані з трудовими відносинами, оскільки передують та існують 

паралельно з ними. 

Сфера здійснення нагляду і контролю не обмежується власне 

трудовими правовідносинами, а поширює свою дію на всі 

правовідносини застосування праці. Тому нагляд і контроль здійснюється 

як за додержанням трудового законодавства, так і за додержанням 
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законодавства про працю. 

Аналіз законодавства і практики дозволяє виявити такі основні 

види нагляду і контролю: 

– державний, особливими різновидами якого є відомчий і 

муніципальний; 

– судовий, де необхідно виділити, перш за все, нагляд за 

дотриманням конституційних прав і свобод працівника; 

– громадський контроль. 

Кожен з них здійснюється різноманітними органами, які наділені 

відповідною компетенцією і колом піднаглядних (підконтрольних) 

об’єктів. 

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону 

праці проводиться у двох основних сферах: установлення умов і охорони 

праці та застосування вже встановлених умов і охорони праці. 

За умов суттєвого розширення локального і автономного 

(індивідуально-договірного) регулювання трудових відносин зростає 

значення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю 

при встановленні умов праці. Він спрямований на встановлення 

відповідності правил і норм локального характеру вимогам ст. 9 КЗпП 

України, яка забороняє погіршувати становище працівників порівняно із 

законодавством України про працю. 

Другим напрямом наглядово-контрольної діяльності є сфера 

застосування чинного трудового законодавства. Йдеться про 

відповідність правозастосувальних документів (наказів про прийняття на 

роботу, переведення і звільнення працівників, притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності та ін.) законодавству і локальним 

нормативним актам. 

Кожен з названих напрямів передбачає попередній 

(попереджувальний), поточний та наступний нагляд і контроль. Мета 

попереднього нагляду і контролю полягає у тому, щоб попередити 

порушення законодавства, тобто не допустити прийняття незаконних 

рішень. 

Прикладом попереднього нагляду і контролю у сфері встановлення 

умов праці є участь виборного органу первинної профспілкової 
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організації (профспілкового представника) у розробці та прийнятті 

локальних нормативних актів, а у сфері застосування умов праці — 

розгляд тим самим органом подань адміністрації. У процесі попереднього 

нагляду і контролю перевіряється законність і доцільність (в межах 

законності) рішень роботодавця. 

Наступний нагляд і контроль має за мету виявити допущені 

порушення трудового законодавства і поновити права працівника. 

Окремо варто звернути увагу на виявлення прихованих (латентних) 

порушень. Наприклад, про неправомірне надання працівникам відпусток 

без збереження заробітної плати та їх неналежне оформлення. 

Що стосується поточного нагляду і контролю, то він може бути або 

попереднім (якщо відповідне рішення ще не прийнято), або наступним 

(якщо це рішення уже відбулося). 

Основним методом роботи при здійсненні державного нагляду і 

контролю за дотриманням законодавства про працю є проведення 

періодичних перевірок підприємств, установ, організацій. Залежно від їх 

конкретних завдань, мети і тривалості перевірки поділяються на три 

види: оперативні, цільові і комплексні. 

Основним методом роботи при здійсненні державного нагляду і 

контролю за дотриманням законодавства про працю є проведення 

періодичних перевірок підприємств, установ, організацій. Залежно від їх 

конкретних завдань, мети і тривалості перевірки поділяються на три 

види: оперативні, цільові і комплексні. 

Оперативна перевірка – це перевірка стану і організації робіт щодо 

дотримання законодавства про працю, охорони праці, що проводиться 

державним інспектором чи іншою посадовою особою на визначеному 

об’єкті протягом робочого дня (зміни). 

Цільова перевірка – це перевірка на підприємстві конкретних 

питань законодавства про працю для поглибленого їх вивчення, що 

проводиться одним державним інспектором чи групою державних 

інспекторів протягом робочого дня (зміни) або декількох днів. 

Комплексна перевірка – це всебічна і детальна перевірка (ревізія) 

додержання законодавства про працю, стану безпеки і умов праці на 

підприємстві. Головна її мета – оцінка виконання законодавства про 
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працю. 

Контроль за дотриманням трудового законодавства здійснюється як 

державними органами, так і громадськими організаціями та 

уповноваженими трудових колективів. 

 

10.2 Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства 

про працю та охорону праці 

Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про 

працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду 

діяльності, господарювання, фізичними особами–підприємцями, які 

використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю, у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за 

додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і 

організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, 

крім органів доходів і зборів, які мають право з метою перевірки 

дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на 

всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм 

власності та підпорядкування.  

Відповідно до КЗпП та закону України “Про охорону праці 

державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних 

актів про охорону праці здійснюють: 

– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони праці; 

– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері ядерної та радіаційної безпеки; 

– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

пожежної безпеки; 

– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

техногенної безпеки; 
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– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від 

будь-яких господарських органів, суб’єктів підприємництва, об’єднань 

громадян, політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і 

органів місцевого самоврядування, їм не підзвітні і не підконтрольні. 

Діяльність органів державного нагляду за охороною праці 

регулюється законом України “Про охорону праці”, законами України 

“Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку”, “Про пожежну 

безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення”, іншими нормативно-правовими актами та положеннями про 

ці органи, що затверджуються Президентом України. 

 

Права і відповідальність посадових осіб центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

праці 

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці, мають право: 

– безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об’єкти), 

виробництва фізичних осіб, які відповідно до законодавства 

використовують найману працю, та здійснювати в присутності 

роботодавця або його представника перевірку додержання законодавства 

з питань, віднесених до їх компетенції; 

– одержувати від роботодавця і посадових осіб письмові чи усні 

пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та 

інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної 

роботи, причини порушень законодавства та вжиті заходи щодо їх 

усунення; 

– видавати в установленому порядку роботодавцям, керівникам та 

іншим посадовим особам юридичних та фізичних осіб, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю, міністерствам та іншим 

центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та органам 

місцевого самоврядування обов’язкові для виконання приписи 
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(розпорядження) про усунення порушень і недоліків в галузі охорони 

праці, охорони надр, безпечної експлуатації об’єктів підвищеної 

небезпеки; 

– забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію 

підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, 

будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, 

устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних 

робіт, застосування нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а 

також скасовувати або припиняти дію виданих ними дозволів і ліцензій 

до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих; 

– притягати до адміністративної відповідальності працівників, 

винних у порушенні законодавства про охорону праці; 

– надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих 

посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали відповідним 

органам для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законом. 

Рішення посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони праці, за необхідності 

обґрунтовуються результатами роботи та висновками експертно-

технічних центрів, дослідних, випробувальних лабораторій та інших 

підрозділів (груп) технічної підтримки, що функціонують у складі 

органів державного нагляду за охороною праці відповідно до завдань 

інспекційної служби або створюються і діють згідно із законодавством як 

незалежні експертні організації. 

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони праці, є державними службовцями, і 

на них поширюється дія Закону України "Про державну службу". Вони 

несуть відповідальність згідно із законом за виконання покладених на 

них обов’язків. Посадові особи центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері охорони праці, мають право 

носити формений одяг, зразки якого затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. 

Державна служба України з питань праці (Держпраці) – 

центральний орган виконавчої влади України, утворений відповідно до 

вимог постановою Кабінету Міністрів від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про 
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оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», в 

результаті реорганізації шляхом злиття Державної служби гірничого 

нагляду та промислової безпеки та Державної інспекції з питань праці, а 

також передачі Держсанепідслужбою функцій з реалізації державної 

політики у сфері гігієни праці та дозиметричного контролю робочих 

місць і доз опромінення працівників. 

Держпраці реалізує державну політику у сферах промислової 

безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого 

нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в 

частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, 

надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з 

метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. Діяльність цього 

органу спрямовується і координується Кабінетом Міністрів через 

Міністра соціальної політики.  

Основними завданнями Держпраці України є: 

1) реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, 

охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, 

здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та 

контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість 

населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в 

частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, 

надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з 

метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб; 

2) здійснення комплексного управління охороною праці та 

промисловою безпекою на державному рівні; 

3) здійснення державного регулювання і контролю у сфері 

діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки; 

4) організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного 

технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на 
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об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної 

експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи. 

Відповідно до Постанови КМУ №96 від 11.02.2015 Держпраці 

України відповідно до покладених на неї завдань: 

1) координує відповідно до законодавства роботу міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, інших суб’єктів 

господарювання у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни 

праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового 

призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань 

нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, 

зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, 

компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 

забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб; 

2) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про 

працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та 

відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та 

фізичними особами, які використовують найману працю; 

3) здійснює контроль за правильністю застосування роботодавцями 

списків на пільгове пенсійне забезпечення, готує пропозиції щодо 

вдосконалення таких списків; 

4) здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць 

за умовами праці; 

5) здійснює державний контроль за дотриманням вимог 

законодавства про працю, зайнятість населення в частині дотримання 

прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час 

звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без 

громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними 

роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій 

стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з 

посередництва та працевлаштування; 
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6) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, 

установами та організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями 

громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які 

використовують найману працю, законодавства про зайнятість та 

працевлаштування інвалідів у частині: 

– реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів; 

– подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів; 

– виконання нормативу робочих місць, призначених для 

працевлаштування інвалідів; 

7) здійснює нагляд (контроль) за дотриманням умов спеціальних 

дозволів на користування надрами в частині державного гірничого 

нагляду; 

8) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, 

пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно 

небезпечними об’єктами, з питань проведення ідентифікації та 

декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; 

9) проводить: 

– розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які 

підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує 

пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам; 

– технічне розслідування обставин та причин виникнення аварій, 

пов’язаних із використанням газу в побуті, а також видає за результатами 

таких розслідувань обов’язкові до виконання органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями, громадянами рішення; 

– розслідування обставин та причин виникнення гострих і 

хронічних професійних захворювань та отруєнь; 

– моніторинг стану умов праці та здоров’я працівників, що є 

складовою державного соціально-гігієнічного моніторингу; 

– навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку 

посадових осіб виконавчих органів міських рад міст обласного значення 

та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, 

центральних органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення 

повноважень державного контролю за додержанням законодавства про 
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працю; 

10) здійснює інші повноваження, визначені законами України та 

покладені на Держпраці України Президентом України. 

Держпраці України для виконання покладених на неї завдань має 

право: 

1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вчених, 

представників організацій роботодавців, профспілок та інших інститутів 

громадянського суспільства, а також підприємств, установ та організацій 

(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до 

компетенції Держпраці; 

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 

необхідні для виконання покладених на неї завдань інформацію, 

документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані; 

3) безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без 

попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки 

виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів 

виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману 

працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, 

устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти 

порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за 

додержанням якого віднесено до повноважень Держпраці; 

4) проводити безперешкодно перевірки в адміністративних 

приміщеннях робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального 

страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття (далі - фонди 

загальнообов’язкового державного соціального страхування) з питань 

призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання 

соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, 

передбачених загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням, з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, 

ознайомлюватися під час проведення перевірок з відповідними 

інформацією, документами і матеріалами та отримувати від фондів 
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загальнообов’язкового державного соціального страхування необхідні 

для виконання повноважень Держпраці копії або витяги з документів; 

5) одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні 

пояснення, висновки про результати проведення експертних обстежень, 

лабораторних досліджень умов праці, аудитів, матеріали та інформацію з 

відповідних питань, звіти про рівень і стан виконання профілактичної 

роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходів для їх 

усунення; 

6) одержувати від посадових осіб центральних органів виконавчої 

влади, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та 

сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад 

письмові пояснення щодо причин допущення порушень законодавства 

про працю та зайнятість населення; 

7) надавати роботодавцю обов’язкові для розгляду рекомендації 

щодо внесення у відповідний строк до споруд, технологічних чи 

організаційних процесів змін, що необхідні для приведення таких 

процесів у відповідність із положеннями законодавства з питань охорони 

праці та гігієни праці і підвищення рівня захищеності працівників; 

8) залучати працівників правоохоронних органів до здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері, що належить до 

компетенції Держпраці; 

9) заслуховувати звіти посадових осіб центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій з питань, що належать до 

компетенції Держпраці; 

10) вчиняти правочини, спрямовані на забезпечення реалізації 

повноважень, передбачених законом. 

Держпраці України здійснює свої повноваження безпосередньо та 

через свої територіальні органи Держпраці України під час виконання 

покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими 

органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, 

утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, 

відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, 

підприємствами, установами, організаціями, а також всеукраїнськими 
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об’єднаннями профспілок і всеукраїнськими об’єднаннями роботодавців. 

Органи державного регулювання ядерної та радіаційної  безпеки 

створюють державні інспекції, на які покладається державний нагляд за 

дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки. 

Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний 

нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, уповноважений 

організовувати та здійснювати державний нагляд (контроль) щодо 

виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань 

техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності 

аварійно-рятувальних служб. 

До складу центрального органу виконавчої влади, який здійснює 

нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, і його 

територіальних органів входять: 

1) органи державного нагляду у сфері пожежного нагляду; 

2) органи державного нагляду у сфері цивільного захисту і 

техногенної безпеки; 

3) підрозділи забезпечення та інші структурні підрозділи. 

Спеціально уповноваженим центральним органом державної 

виконавчої влади, що здійснює контроль і нагляд за додержанням 

санітарного законодавства, державних стандартів, критеріїв та вимог, 

спрямованих на забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення, відповідно до ст. 31 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» є центральний 

орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. На сьогоднішній день 

це – Міністерство охорони здоров’я України. 

Державний санітарно-епідемічний нагляд – це контроль за 

дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного 

законодавства з метою попередження, виявлення, зменшення або 

усунення шкідливого впливу небезпечних факторів на здоров’я людей. 

Державний контроль за дотриманням законодавства про охорону 

праці на відповідних територіях здійснюють також місцеві державні 

адміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. 

 

Повноваження місцевих державних адміністрацій та рад у галузі  
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охорони праці 

Місцеві державні адміністрації і ради у межах відповідної 

території: 

– забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони 

праці; 

– формують за участю профспілок програми заходів з питань 

безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве 

значення; 

– здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про 

охорону праці. 

Місцеві державні адміністрації відповідно до ст. 16 пункту 10 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» в межах, 

визначених Конституцією та законами України, здійснюють на 

відповідних територіях державний контроль за охороною праці та 

своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру 

оплатою праці. Для реалізації наданих повноважень вони мають право 

проводити перевірки стану додержання Конституції України та законів 

України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування 

та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, 

організацій. 

 

 

 

Контрольні запитання 

 

1. Чим відрізняються нагляд і контроль за додержанням 

законодавства про охорону праці? 

2. Перелічіть основні види нагляду і контролю. 

3. Види проведення періодичних перевірок підприємств, установ, 

організацій. 

4. Назвіть органи, що здійснюють державний нагляд за 

додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону 

праці. 
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5. Права посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері охорони праці. 

6. Основні завдання Держпраці України. 

7. Основні види діяльності Держпраці України. 

8. Права Держпраці України. 

9. Повноваження місцевих держадміністрацій та рад у галузі 

охорони праці. 

 

Лекція 13 

10.3 Громадський контроль у сфері охорони праці. 

 

10.3 Громадський контроль у сфері охорони праці 

Поряд з державним наглядом і контролем за дотриманням 

законодавства про охорону праці значне місце займає громадський 

контроль у цій сфері, який здійснюють професійні спілки, трудові 

колективи, громадські інспектори тощо. 

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” (ст. 41) 

громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці 

здійснюють професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних 

органів і представників. 

Професійні спілки здійснюють громадський контроль за 

додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і 

нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових 

умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими 

засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю 

або здоров’ю працівників професійні спілки мають право вимагати від 

роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих 

дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на 

підприємствах чи виробництвах фізичних осіб, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю, в цілому на період, 

необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників. 

Професійні спілки також мають право на проведення незалежної 

експертизи умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, що 

проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх 
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нормативно-правовим актам про охорону праці, брати участь у 

розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на 

виробництві та надавати свої висновки про них, вносити роботодавцям, 

державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці 

та одержувати від них аргументовану відповідь. 

Надати право технічній інспекції профспілок галузевого рівня, що 

здійснює контроль за дотриманням умов праці та техніки безпеки 

працівників, зазначених у ст. 1 Закону України “Про підвищення 

престижності шахтарської праці”, зупиняти ведення робіт на 

підприємстві у разі грубих порушень правил техніки безпеки та охорони 

праці. 

У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський 

контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює 

уповноважена найманими працівниками особа. 

 

 

 

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони 

праці 

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони 

праці мають право безперешкодно перевіряти на підприємствах 

виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов’язкові для розгляду 

роботодавцем пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно-

правових актів з безпеки і гігієни праці. 

Для виконання цих обов’язків роботодавець за свій рахунок 

організовує навчання, забезпечує необхідними засобами і звільняє 

уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці від 

роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за 

ними середнього заробітку. 

Не можуть бути ущемлені будь-які законні інтереси працівників у 

зв’язку з виконанням ними обов’язків уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці. Їх звільнення або притягнення 

до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності здійснюється лише 

за згодою найманих працівників у порядку, визначеному колективним 



 

161 

договором. 

Якщо уповноважені найманими працівниками особи з питань 

охорони праці вважають, що профілактичні заходи, вжиті роботодавцем, 

є недостатніми, вони можуть звернутися за допомогою до органу 

державного нагляду за охороною праці. Вони також мають право брати 

участь і вносити відповідні пропозиції під час інспекційних перевірок 

підприємств чи виробництв фізичних осіб, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю, цими органами. 

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони 

праці діють відповідно до типового положення, що затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони праці. 

Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 №56 затверджено 

“Типове положення про діяльність уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці”. 

На підприємстві за участю представників роботодавця – власника 

підприємства або уповноваженого ним органу, трудового колективу на 

підставі Типового положення з урахуванням специфіки виробництва 

опрацьовується Положення про діяльність уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці, яке затверджується 

загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства. 

Уповноважені з питань охорони праці обираються простою 

більшістю голосів, відкритим голосуванням та на строк визначений 

загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства 

або цеху, зміни, дільниці, бригади, ланки тощо. 

Уповноваженим з питань охорони праці не може бути обраний 

працівник, який згідно з посадовими обов’язками відповідає за 

забезпечення безпечних та здорових умов праці. 

 

Функціональні обов’язки уповноважених найманими працівниками 

осіб з питань охорони праці 

Уповноважені з питань охорони праці з метою створення безпечних 

і здорових умов праці на виробництві, оперативного усунення виявлених 
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порушень здійснюють контроль за: 

1. Відповідністю нормативно-правових актів з охорони праці: 

– умов праці на робочих місцях, безпеки технологічних процесів, 

машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стану 

засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються 

працівниками, проходів, шляхів евакуації та запасних виходів, а також 

санітарно-побутових умов; 

– праці жінок, неповнолітніх та осіб з інвалідністю; 

– забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та 

знешкоджувальними засобами, організації питного режиму; 

– проведення навчання, інструктажів та перевірки знань 

працівників з охорони праці; 

– проходження працівниками попереднього та періодичних 

медичних оглядів; 

2. Безоплатним забезпеченням працівників нормативно-правовими 

актами з охорони праці та додержанням працівниками в процесі роботи 

вимог цих нормативно-правових актів; 

3. Своєчасним і правильним розслідуванням, документальним 

оформленням та обліком нещасних випадків та професійних 

захворювань; 

4. Виконанням наказів, розпоряджень, заходів з охорони праці, у 

тому числі заходів з усунення причин нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій, зазначених в актах розслідування; 

5. Наявністю і станом наочних засобів пропаганди та інформації з 

охорони праці на підприємстві. 

Уповноважені з питань охорони праці беруть участь у: 

– опрацюванні відповідного розділу колективного договору (угоди) 

з питань охорони праці, комплексних заходів щодо досягнення 

встановлених нормативів, підвищення існуючого рівня охорони праці, 

запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних 

захворювань; 

 – розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань; 
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– розгляді небезпечної для життя чи здоров’я працівника 

виробничої ситуації, або для оточуючих працівників, виробничого 

середовища чи довкілля у разі відмови працівника виконувати з цих 

причин доручену йому роботу; 

– розгляді, за необхідності, посадовими особами листів, заяв та 

скарг з питань охорони праці працівників відповідного трудового 

колективу; 

– підготовці та проведенні громадських оглядів, конкурсів, рейдів з 

питань охорони праці. 

Уповноважені з питань охорони праці мають право: 

– безперешкодно перевіряти на підприємстві стан безпеки і гігієни 

праці, додержання працівниками нормативних актів з охорони праці на 

об’єктах підприємства чи виробничого підрозділу, колектив якого його 

обрав; 

– вносити роботодавцю обов’язкові для розгляду пропозиції про 

усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки та 

гігієни праці, здійснювати  контроль за реалізацією цих пропозицій; 

– звертатися по допомогу до органу державного нагляду в разі, 

якщо вони вважають заходи роботодавця з охорони праці недостатніми; 

– вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника 

виробничого підрозділу припинення роботи на робочому місці в разі 

виникнення загрози життю або здоров’ю працівників; 

– вносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності 

працівників, які порушують вимоги нормативно-правових актів з 

охорони праці; 

– бути обраними до складу комісії з питань охорони праці 

підприємства в разі її створення. 

Будь-які законні інтереси працівників у зв’язку з виконанням ними 

обов’язків уповноважених з питань охорони праці не можуть бути 

обмежені. Уповноважений з питань охорони праці може бути 

відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень у разі 

незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів 

трудового колективу. 
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Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за 

додержанням законодавства про охорону праці 

Діяльність профспілок регламентується законом України від 15 

вересня 1999 року “Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності”. Так наприклад ст. 21 цього закону регламентує 

повноваження профспілок, їх об’єднань щодо захисту прав громадян на 

працю та здійснення громадського контролю за додержанням 

законодавства про працю. 

Профспілки, їх об’єднання захищають право громадян на працю, 

беруть участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі 

трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту. 

Проекти законів з питань формування та реалізації державної 

соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, 

економічних відносин подаються відповідними органами виконавчої 

влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок, їх 

об’єднань. 

Проекти нормативно-правових актів, які стосуються регулювання 

трудових, соціальних, економічних відносин, розглядаються органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням 

думки відповідних профспілок, об’єднань профспілок. 

Профспілки, їх об’єднання мають право вносити пропозиції 

суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним державним 

органам про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-

правових актів з питань формування та реалізації державної соціальної та 

економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних 

відносин. 

Профспілки, їх об’єднання мають право брати участь у розгляді 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а 

також роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян 

своїх пропозицій. 

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні 

сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри 

надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, 

компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному 
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договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, 

генеральною, галузевими (міжгалузевими) або територіальними угодами. 

Якщо колективний договір не укладено, роботодавець зобов’язаний 

погодити зазначені питання з профспілковим органом. 

Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою 

заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону 

праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних 

виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників 

спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та 

колективного захисту. У разі загрози життю або здоров’ю працівників 

профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного 

припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та 

інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, 

необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників. 

Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи 

умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, що проектуються, 

будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим 

актам з питань охорони праці, брати участь у розслідуванні причин 

нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати свої 

висновки про них. 

Для здійснення цих функцій профспілки, їх об’єднання можуть 

створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, 

затверджувати положення про них. Уповноважені представники 

профспілок мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої 

влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення 

порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для розгляду, та 

в місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді. 

У разі ненадання аргументованої відповіді у зазначений термін дії 

чи бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до місцевого 

суду. 

 

Повноваження виборного органу первинної профспілкової  

організації на підприємстві, в установі, організації 

Виборний орган первинної профспілкової організації на 
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підприємстві, в установі або організації: 

1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує 

про його виконання на загальних зборах трудового колективу, 

звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до 

відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного 

договору; 

2) разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, 

перегляду та змін норм праці; 

3) разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників 

підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем 

посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, 

премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат; 

4) разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу 

відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, 

запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на 

проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо; 

5) разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку 

підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, 

медичного обслуговування працівників; 

6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, 

визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам 

соціальних пільг; 

7) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства, установи або організації; 

8) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді 

трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, 

сприяє його вирішенню; 

9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий 

договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, 

якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, ухиляється від 

участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, 

не виконує зобов’язань за колективним договором, допускає інші 

порушення законодавства про колективні договори; 

10) дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового 
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договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої 

на підприємстві, в установі, організації профспілки, у випадках, 

передбачених законом; 

11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці; 

12) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем 

законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на 

підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов 

праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених 

умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків; 

13) здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем 

документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх 

сімей; 

14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до 

виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, 

права користування нарівні з його працівниками наявними 

можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, 

путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими 

соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, 

установи або організації та колективним договором; 

15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального 

страхування, направляє працівників на умовах, передбачених 

колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і 

будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих 

закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та 

членів їх сімей; 

16) разом з роботодавцем відповідно до колективного договору 

визначає розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, 

реконструкцію, утримання житла, здійснює облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому 

законодавством порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти 

або за участю підприємства, установи, організації, а також ту жилу 

площу, яка надається роботодавцеві у розпорядження в інших будинках, 

контролює житлово-побутове обслуговування працівників; 
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17) представляє інтереси працівників підприємства-боржника у ході 

процедури банкрутства. 

Виборні органи профспілкової організації, що діють на 

підприємстві, в установі або організації, мають також інші права, 

передбачені законодавством України. 

Безпосередніми виконавцями функцій профспілок на 

підприємствах, згідно з Законом України "Про охорону праці", є 

профспілковий комітет, його комісія з питань охорони праці, цехові 

комітети, профгрупи і громадські інспектори з охорони праці. Функції і 

обов’язки цих громадських формувань і їх права викладені у відповідних 

положеннях, затверджених президією Федерації профспілок України від 

20 вересня 1994 р. 

Зміст роботи громадських інспекторів профспілкових комітетів та 

уповноважених з питань охорони праці трудових колективів багато в 

чому збігаються. 

Підтвердженням сказаного може слугувати і той факт, що 

відповідно до Типового положення про роботу уповноважених трудових 

колективів, останні можуть бути одночасно і представниками профспілок 

з питань охорони праці. В той же час, за рішенням трудового колективу 

обов’язки уповноважених можуть бути покладені на громадських 

інспекторів з охорони праці профспілок. Разом з тим, необхідно 

зазначити, що профспілковий комітет має дещо ширші права. Зокрема, 

він має право внести власнику, державним органам управління подання з 

будь-якого питання охорони праці та домагатися від них аргументованої 

відповіді. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Хто здійснює громадський контроль у сфері охорони праці? 

2. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони 

праці. 

3. Функціональні обов’язки уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці. 

4. Права уповноважених з питань охорони праці. 
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5. Повноваження профспілок у здійсненні контролю за 

додержанням законодавства про охорону праці. 

6. Права профспілок у здійсненні контролю за додержанням 

законодавства про охорону праці. 

7. Повноваження виборного органу первинної профспілкової 

організації на підприємстві, в установі, організації. 

 

 

ТЕМА 11. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ ТА ОХОРОНУ 

ПРАЦІ 

 

Лекція 14 

11.1 Кримінальна відповідальність за порушення законодавства 

про працю. 

11.2 Кримінальна відповідальність за порушення законодавства 

про охорону праці. 

11.3 Кримінальна відповідальність за порушення правил пожежної 

безпеки. 

 

11.1 Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про 

працю 

Законодавство України про кримінальну відповідальність 

становить Кримінальний кодекс, який ґрунтується на Конституції 

України та загально визначених принципах міжнародного права. 

Кримінальний кодекс (КК) – це систематизована сукупність 

юридичних норм, встановлених найвищим органом законодавчої влади, 

що визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинними і які 

покарання належить застосовувати до осіб, котрі їх вчинили. 

Об’єктом кримінально-правового захисту є правопорядок, 

урегульованих нормами права суспільних відносин. 

Кримінальний кодекс України спрямований на забезпечення 

захисту життя, здоров’я, гідності, прав і свобод громадян, екологічної 

безпеки та безпеки виробництва, державного суверенітету та 
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конституційного ладу від злочинних посягань. Він також регулює 

суспільні відносини, які виникають між державою і особою в разі 

скоєння нею злочину. 

Особа підлягає кримінальній відповідальності і покаранню лише 

тоді, коли вона винна у скоєнні злочину, коли умисно або з 

необережністю вчинила суспільно небезпечні діяння. 

Особа визнається винною у скоєнні злочину і підлягає 

кримінальному покаранню лише за обвинувальним вироком суду й 

відповідно до закону. Ніхто не може и бути притягнений до кримінальної 

відповідальності за той самий злочин більше одного разу. 

Загальною підставою кримінальної відповідальності є склад 

злочину, тобто наявність у дії, або бездіяльності особи усіх юридичних 

ознак злочину, визначеного кримінальним законом. 

Особа, яка вчинила злочин, піддається осуду з боку держави (в 

особі органу влади, яким є суд) і карається відповідно до закону. Усі 

особи, які вчинили злочин на території України, підлягають 

відповідальності на підставі Кримінального Кодексу. 

Кримінальний Кодекс передбачає відповідальність за порушення 

законодавства про працю: по-перше, за умисне посягання на загальні 

умови праці, по-друге, за таке посягання, яке не створює небезпеку життя 

або здоров’я людини.  

Об’єктивна сторона цієї відповідальності може бути виражена у 

формі дії чи бездіяльності: 

а) незаконне звільнення людини з роботи; 

б) невиконання рішення суду про поновлення на роботі; 

в) інше грубе порушення законодавства про працю. 

 

 

Під грубим порушенням законодавства про працю розуміють 

випадки: 

– свідомого обмеження або ігнорування трудових прав людини; 

– використання примусової праці;  

– свавільне встановлення понадурочних робіт; 

– запровадження продовженого робочого дня; 
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– залучення до важких робіт і робіт шкідливим умовами праці осіб 

до 18 років, вагітних жінок чи матерів, які годують грудних дітей. 

Порушення законодавства про працю кваліфікується за ст. 172–

175 КК не лише у загальних галузях виробництва, а й у спеціальних 

галузях промисловості (гірничій, будівельній, а також на 

вибухонебезпечних підприємствах або цехах). 

Санкції згідно статті 172. Грубе порушення законодавства про 

працю. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи 

у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України 

"Про запобігання корупції" іншою особою, а також інше грубе 

порушення законодавства про працю – караються штрафом від 2000 до 

3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років, або виправними роботами на строк до двох років. 

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, 

вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і 

виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю – караються 

штрафом від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправними роботами на 

строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців. 

Санкції згідно статті 173. Грубе порушення угоди про працю. 

Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, 

установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим 

громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи 

зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не 

обумовленої угодою – карається штрафом до 50 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або 

арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 

двох років. 

Ті самі дії, вчинені стосовно громадянина, з яким укладена угода 

щодо його роботи за межами України – караються штрафом від 50 до 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на 
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строк до трьох років. 

Санкції згідно статті 174. Примушування до участі у страйку або 

перешкоджання участі у страйку. Примушування до участі у страйку 

або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози 

застосування насильства або шляхом інших незаконних дій – карається 

штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин, або арештом на 

строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 

Санкції згідно статті 175. Невиплата заробітної плати, 

стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Безпідставна 

невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої 

законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно 

керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми 

власності чи громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності – 

карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Те саме діяння, якщо воно було вчинене внаслідок нецільового 

використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, 

стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат – карається 

штрафом від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням 

волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до 

притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати 

громадянам. 

11.2 Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про 

охорону праці 

Відповідно до ст. 43 Конституції  кожен має право на належні, 

безпечні і здорові умови праці. Згідно Закону України “Про Охорону 

праці” умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, 
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робота машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, 

стан засобів колективного та індивідуального захисту, а також санітарно-

побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про 

охорону праці. 

В даному випадку поняття “порушення законодавчих і інших 

нормативних актів” охоплює недотримання закону “Про охорону праці”, 

а також загальних правил, які прийняті з метою охорони людини від 

виробничих травм і професійних захворювань у процесі виробничої 

діяльності. Це, зокрема, правила безпеки праці, виробничою санітарії, 

правила зберігання і використання легкозаймистих або їдких речовин, 

тощо. 

За ст. 271, 272 посадові особи, які зобов’язані забезпечувати 

дотримання правил Охорони праці на гірничих, будівельних роботах і 

роботах на вибухонебезпечних підприємствах, будуть відповідати лише 

тоді, коли вони порушили загальні правила охорони праці, що не є 

спеціальними для гірничого, будівельного або вибухонебезпечного 

виробництва. 

 Об’єктивна сторона відповідальності передбачає наявність 3-х 

ознак у її сукупності: 

1) порушення вимог законодавства і інших нормативних актів про 

охорону праці; 

2) створення небезпеки для життя чи здоров’я як працівників 

виробництва, так і інших осіб, постійна або тимчасова діяльність яких 

пов’язана з даним виробництвом, або спричинення нещасних випадків з 

людьми; 

3) причинний зв’язок між порушенням цих правил і створеною 

небезпекою для життя чи здоров’я працюючих або нещасними випадками 

з людьми. 

Способи порушення вимог законодавчих й інших нормативних 

актів про охорону праці різноманітні. Ці порушення може виявитися у: 

– не проведенні відповідного інструктажу; 

– відсутності чи несправності спеціальних пристроїв для безпечної 

роботи механізмів верстатів, електромереж; 

– незабезпеченні засобами індивідуального захисту (маска окуляри, 
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захисні шитки під час зварювання, спеціальний одяг, спеціальне взуття 

тощо); 

– неналежній перевірці робітниками знань безпеки праці; 

– відсутності нагляду і контролю за безпечним виконанням робіт 

тощо. 

Поняття “створювало небезпеку” передбачає наявність можливості 

загибелі чи травмування людей, їх захворювання внаслідок порушення 

правил охорони праці.  

Наприклад, Іршавським районним судом Закарпатської області 

було засуджено головного інженера меблевого комбінату за ст. 271 до 

виправних робіт строком на один рік за те, що він не вжив заходів щодо 

встановлення вентиляторів у лакувальному цеху. Між тим, покриття 

меблів лаком у цеху супроводжувалося виділенням їдких речовин, 

повітря у ньому не провітрювалося, внаслідок чого чотирьом робітницям 

цеху загрожувала небезпека втрати зору. 

Під нещасними випадками з людьми треба розуміти заподіяння 

смерті, тяжкого, середньої тяжкості або легкого ушкодження, що 

спричинило короткочасний розлад здоров’я  або короткочасну втрату 

працездатності хоча б одній особі. 

Порушення правил, що забезпечують безпеку виробництва, якщо 

воно заподіяло майнову шкоду підприємству або робітникові, але не 

створило небезпеки для життя чи здоров’я працівникам, не охоплюється 

ст. 271. У цьому випадку посадова особа буде відповідати у 

дисциплінарному, адміністративному або цивільному порядку, а при 

істотній шкоді – за ст. 364, 365 (зловживання посадовим становищем) або 

ст. 367 (службова недбалість). 

Суб’єктом відповідальності може бути лише посадова особа, на яку 

покладені обов’язки щодо забезпечення та дотримання правил безпеки 

праці на відповідній ділянці роботи, вимог законодавчих та інших 

нормативних актів про охорону праці. 

Порушення правил охорони праці робітником або службовцем, 

якщо таке порушення спричинило каліцтво або загибель іншого 

робітника чи службовця, утворює злочин проти життя або здоров’я особи 

(ст. 119 – вбивство з необережності) – карається обмеженням волі на 
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строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк; 

ст. 128 – необережне тяжке або середньої тяжкості, тілесне ушкодження, 

що відповідно карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 

годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням 

волі на строк до двох років. 

Потерпілим від цього може бути як робітник підприємства або 

організації, так й інша особа, постійна або тимчасова діяльність якої 

пов’язана з таким виробництвом: (наприклад, студенти-практиканти, 

стажисти, особи, які відряджені на таке виробництво). Якщо ж 

порушенням правил охорони праці була заподіяна шкода здоров’ю 

стороннім особам, винна особа буде відповідати залежно від характеру 

дій за статтями про посадові злочини або злочини проти особи. 

Згідно ст. 271 КК порушення вимог законодавчих та інших 

нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою 

підприємства, установи, організації або громадянином – суб’єктом 

підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду 

здоров’ю потерпілого – карається штрафом від 100 до 200 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий 

строк. 

Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші 

тяжкі наслідки – карається виправними роботами на строк до двох років 

або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на 

строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого. 

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 

небезпекою на виробництві або підприємстві особою, яка зобов’язана їх 

дотримувати (ст. 272 КК) якщо це порушення створило загрозу загибелі 

людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду 

здоров’ю потерпілого – карається штрафом від 100 до 200 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох 

років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або без такого. 
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Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші 

тяжкі наслідки – карається обмеженням волі на строк до 5 років або 

позбавленням волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. 

Стаття 273 КК стосується порушення правил безпеки на 

вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. 

Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах 

або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов’язана їх дотримувати, 

якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких 

наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого – карається 

виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на 

строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші 

тяжкі наслідки – карається обмеженням волі на строк до 5 років або 

позбавленням волі на строк від двох до десяти років, з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

3 років. 

Порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки 

особою, яка зобов’язана їх дотримувати (ст. 274 КК), якщо воно створило 

загрозу загибелі людей чи настання інших наслідків або заподіяло шкоду 

здоров’ю потерпілого – карається обмеженням волі на строк до 4 років 

або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 

років. 

Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші 

тяжкі наслідки – карається позбавленням волі на строк від 3 до 12 років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років. 

Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи 

зберігання промислової продукції, а також порушення під час 

проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної 

експлуатації будівель та споруд (ст. 275 КК), особою, яка зобов’язана 
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дотримуватися таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей 

чи настання інших наслідків або заподіяно шкоду здоров’я потерпілого, – 

караються штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без 

такого. 

Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші 

тяжкі наслідки – карається виправними роботами на строк до двох років 

або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на 

строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

 

11.3 Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки 

Пожежею вважають позарегламентний процес знищування, або 

пошкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники, 

небезпечні для живих істот і довкілля. 

До пожеж не належать: випадки горіння, обумовлені специфікою 

технологічного процесу виробництва чи умовами роботи промислових 

установок та агрегатів; вибухи та спалах без наступного горіння та будь-

яке інше, що не призвело до поширення вогню. 

Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної 

діяльності, спрямованої на охорону життя та здоров’я людей, 

національного багатства і навколишнього середовища. 

Загальні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки містяться в 

наказі МВС №1417 від 30.12.2014 “Про затвердження правил пожежної 

безпеки в Україні”. 

Ці Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки до 

будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, 

іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що 

експлуатуються, будівельних майданчиків, а також під час проведення 

робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, 

технічного переоснащення будівель та споруд. 

Вимоги цих Правил не поширюються на підземні споруди 
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промислового призначення; метрополітени (крім об’єктів комерційного, 

торговельного та соціально-побутового призначення); тунелі; об’єкти 

виробництва, зберігання та утилізації вибухових і радіоактивних речовин 

й засобів підривань; морські та річкові споруди, що знаходяться на плаву; 

нафто-, газо-, продуктопроводи; лісові масиви. 

Вони є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які 

перебувають в Україні на законних підставах. 

Центральні органи виконавчої влади з урахуванням специфічних 

умов та особливостей щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів, 

віднесених до їх сфери управління, за необхідності видають галузеві 

правила пожежної безпеки, які не повинні суперечити цим Правилам та 

знижувати їх вимоги. 

Найчастіше порушення правил пожежної безпеки трапляються при 

поводженні з відкритим вогнем, внаслідок порушення монтажу та 

експлуатації електрообладнання, печей, побутових нагрівальних 

приладів, обладнання захисту, від блискавки, протипожежних перешкод, 

захаращення евакуаційних шляхів і ін. 

Порушення правил пожежної безпеки створює стан пожежної 

небезпеки для людей та матеріальних, історичних, культурних та 

економічних цінностей внаслідок можливої пожежі та впливу її 

шкідливих чинників. 

Мотиви порушення правил для класифікації злочину значення не 

мають. Вони можуть призвести до тяжких наслідків при умисному чи 

необережному порушенні правил пожежної безпеки. 

Згідно з чинним законодавством (ст. 270 КК), порушення вимог 

правил пожежної  безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, 

якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому 

розмірі – карається штрафом від 50 до 120 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до трьох років. 

Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову 

шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки – карається 
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позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 

Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо 

прямі збитки становлять суму, яка в триста і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих 

розмірах – якщо прямі збитки становлять суму, яка в тисячу і більше 

разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Умисне знищення або пошкодження чужого майна (ст. 194 КК), що 

заподіяло шкоду у великих розмірах, – карається: 

– штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 

– громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин; 

– виправними роботами на строк до 2 років; 

– позбавленням чи обмеженням волі на строк до 3 років. 

Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим 

загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо 

великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі 

наслідки, – карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років. 

Згідно зі ст. 195 КК, погроза знищення чужого майна шляхом 

підпалу, вибуху або іншим загально небезпечним способом, якщо були 

реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, – карається: 

– штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

– виправними роботами на строк до одного року; 

– арештом на строк до шести місяців. 

Необережне знищення або пошкодження чужого майна 

(ст. 196 КК), що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель 

людей, – карається: 

– виправними роботами на строк до двох років; 

– обмеженням волі на строк до трьох років; 

– позбавленням волі на строк до трьох років. 

Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу 

або інший дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими наслідками 

(ст. 259 КК) карається позбавленням волі на строк від двох до шести 

років. 

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене 

повторно, карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми 



 

180 

років. 

Конкретне коло осіб, на яких покладається забезпечення пожежної 

безпеки вказане в наказі МВС №1417 від 30.12.2014 “Про затвердження 

правил пожежної безпеки в Україні”. Відповідно до наказу діяльність із 

забезпечення пожежної безпеки є складовою виробничої та іншої 

діяльності посадових осіб і працівників підприємств та об’єктів. Керівник 

підприємства повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо 

забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну 

безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного 

та інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію 

засобів протипожежного захисту. Обов’язки щодо забезпечення 

пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного 

захисту передбачаються у посадових інструкціях, обов’язках, 

положеннях про підрозділ. 

Забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови 

населених пунктів, будівництва, розширення, реконструкції та технічного 

переоснащення підприємств, будівель і споруд покладається на органи 

архітектури, забудовників, проектні та будівельні організації. 

Забезпечення пожежної безпеки в житлових будинках та інших 

приватних спорудах, а також на дачах, садових ділянках, покладається на 

їх власників. 

За порушення правил пожежної безпеки до кримінальної 

відповідальності можуть притягуватися як посадові особи, так і 

громадяни, – що порушили установлені правила пожежної безпеки. 

 

 

 

Контрольні запитання 

 

1. Санкції передбачені ст. 171 КК за порушення законодавства про 

працю. 

2. Санкції передбачені ст. 172 КК за порушення законодавства про 

працю. 

3. Санкції передбачені ст. 173 КК за порушення законодавства про 
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працю. 

4. Санкції передбачені ст. 174 КК за порушення законодавства про 

працю. 

5. Санкції передбачені ст. 175 КК за порушення законодавства про 

працю. 

6. Санкції передбачені ст. 271 КК за порушення законодавства про 

охорону праці. 

7. Санкції передбачені ст. 272 КК за порушення законодавства про 

охорону праці. 

8. Санкції передбачені ст. 273 КК за порушення законодавства про 

охорону праці. 

9. Санкції передбачені ст. 274 КК за порушення законодавства про 

охорону праці. 

10. Санкції передбачені ст. 275 КК за порушення законодавства про 

охорону праці. 

11. Санкції передбачені ст. 270 КК за порушення правил пожежної 

безпеки. 

12. Санкції передбачені ст. 194 КК за порушення правил пожежної 

безпеки. 

13. Санкції передбачені ст. 195 КК за порушення правил пожежної 

безпеки. 

14. Санкції передбачені ст. 196 КК за порушення правил пожежної 

безпеки. 

 

 

ТЕМА 12. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СКОЄННЯ 

ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Лекція 15 

12.1 Основні положення Закону України “Про запобігання 

корупції”. 

12.2 Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції. 

12.3 Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб. 
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12.1 Основні положення Закону України “Про запобігання корупції” 

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування 

системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування 

превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення 

наслідків корупційних правопорушень. 

Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, 

вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, за яке законом 

встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність. 

Корупція – використання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього 

Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 

такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи 

інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної 

вигоди особі, зазначеній у ч. 1 ст. 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 

протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей. 

Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, 

пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди 

нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, 

надають або одержують без законних на те підстав. 

Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. 

Суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є: 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування: 

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його 

Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-

прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші 

керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до 

складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби 

безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку 
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України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим; 

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські 

голови; 

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших 

утворених відповідно до законів військових формувань, крім 

військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих 

військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, 

які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, 

кафедр та відділень військової підготовки; 

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник 

Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи 

секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, 

інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи 

секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації 

України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді); 

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-

виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу 

органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро 

розслідувань, Національного антикорупційного бюро України; 

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби 

безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного 

антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної 

лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері 

державної митної справи; 

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції; 

ж) члени Центральної виборчої комісії; 
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з) поліцейські; 

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів 

влади Автономної Республіки Крим. 

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: 

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не 

зазначені у пункті 1 ч. 1 цієї статті, особи, які входять до складу 

наглядової ради державного банку, державного підприємства або 

державної організації, що має на меті одержання прибутку; 

б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами 

місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, 

нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні 

керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські 

судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені 

законом); 

в) представники громадських об’єднань, наукових установ, 

навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які 

входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону 

України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування", Громадської ради доброчесності, утвореної 

відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", 

громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при 

державних органах та беруть участь у підготовці рішень з кадрових 

питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання антикорупційних 

програм, і при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті 

"а" пункту 2 ч. 1 цієї статті. 

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання 

таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими 

особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до 

договору з підприємством, установою, організацією, – у випадках, 
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передбачених цим Законом; 

4) фізичні особи, які: 

– отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм 

(проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у 

сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх 

осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною 

програмою (проектом); 

– систематично, протягом року, виконують роботи, надають 

послуги щодо імплементації стандартів у сфері антикорупційної 

політики, моніторингу антикорупційної політики в Україні, підготовки 

пропозицій з питань формування, реалізації такої політики, – якщо 

фінансування (оплата) таких робіт, послуг здійснюється безпосередньо 

або через третіх осіб за рахунок технічної або іншої, в тому числі 

безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції; 

– є керівниками або входять до складу вищого органу управління, 

інших органів управління громадських об’єднань, інших 

непідприємницьких товариств, що здійснюють діяльність, пов’язану із 

запобіганням, протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері 

антикорупційної політики, моніторингом антикорупційної політики в 

Україні, підготовкою пропозицій з питань формування, реалізації такої 

політики, та/або беруть участь, залучаються до здійснення заходів, 

пов’язаних із запобіганням, протидією корупції. 

Згідно зі ст. 4 цього закону Національне агентство з питань 

запобігання корупції (НАЗК) є центральним органом виконавчої влади зі 

спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну 

антикорупційну політику. 

 

12.2 Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції 

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища (ст. 22). Особам, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону, 

забороняється використовувати свої службові повноваження або своє 

становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання 

неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі 

використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в 
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приватних інтересах. 

Обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23). Особам, 

зазначеним у пунктах 1, 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, забороняється 

безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати 

подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб: 

– у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 

– якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи. 

Особи, зазначені у пунктах 1, 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, можуть 

приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про 

гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, 

якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум 

для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, 

одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї 

особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових 

мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в 

якому прийнято подарунки. 

Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості подарунків 

не поширюється на подарунки, які: 

– даруються близькими особами; 

– одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, 

загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. 

Подарунки, одержані особами, зазначеними у пунктах 1, 2 ч. 1 ст. 3 

цього Закону, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, 

територіальній громаді, державним або комунальним підприємствам, 

установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною 

власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Рішення, прийняте особою, зазначеною у пунктах 1, 2 ч. 1 ст. 3 

цього Закону, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи 

отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах 

конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення ст. 67 

цього Закону. 

Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 
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поводження з ними (ст. 24). Особи, уповноважені на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі 

надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, 

незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких 

заходів: 

– відмовитися від пропозиції; 

– за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 

– залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа 

співробітників; 

– письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника 

(за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, 

організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 

корупції. 

Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання 

службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму 

службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути 

неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, 

але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт 

свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, 

підприємства, установи, організації. 

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або 

подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила 

неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або 

керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації. 

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або 

подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, підприємства, 

установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути 

неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та особа, 

уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, 

підприємства, установи, організації у разі його відсутності. 

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені 

подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально 

уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. 

Положення цієї статті не поширюються на випадки одержання 
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подарунка за наявності обставин, передбачених ч. 2 ст. 23 цього Закону. 

У випадку наявності в особи, зазначеної у пунктах 1, 2 ч. 1 ст. 3 

цього Закону, сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона 

має право письмово звернутися для одержання консультації з цього 

питання до територіального органу НАЗК, який надає відповідне 

роз’яснення. 

Крім цього в законі існують інші заходи: 

– обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності (ст. 25); 

– обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 26); 

– обмеження спільної роботи близьких осіб (ст. 27). 

Інші механізми запобігання і протидії корупції. 

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів 

З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та 

проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть 

сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення 

рекомендацій стосовно їх усунення проводиться антикорупційна 

експертиза. 

Обов’язкова антикорупційна експертиза здійснюється 

Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи 

проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради 

України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом 

Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання 

боротьби з корупцією. 

Міністерство юстиції України визначає порядок і методологію 

проведення ним антикорупційної експертизи, а також порядок 

оприлюднення її результатів. 

Обов’язковій антикорупційній експертизі, яка проводиться 

Міністерством юстиції України, підлягають усі проекти нормативно-

правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України. 

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів 

здійснюється Міністерством юстиції України згідно із затвердженим ним 

щорічним планом. Вказана експертиза здійснюється щодо законів 
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України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України у таких 

сферах: 

1) прав та свобод людини і громадянина; 

2) повноважень органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування; 

3) надання адміністративних послуг; 

4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та 

місцевих бюджетів; 

5) конкурсних (тендерних) процедур. 

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних 

органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, 

здійснюється під час такої реєстрації. 

НАЗК агентство може проводити за власною ініціативою у 

встановленому ним порядку антикорупційну експертизу проектів 

нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради 

України або Кабінету Міністрів України. 

Для проведення Національним агентством антикорупційної 

експертизи Кабінет Міністрів України надсилає йому проекти усіх 

відповідних нормативно-правових актів. 

Національне агентство інформує відповідний комітет Верховної 

Ради України або Кабінет Міністрів України про проведення 

антикорупційної експертизи відповідного проекту нормативно-правового 

акта, що є підставою для зупинення процедури його розгляду або 

прийняття, але на строк не більше десяти днів. 

Громадська рада при НАЗК залучається до проведення ним 

антикорупційної експертизи. 

Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-

правових актів у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть 

сприяти вчиненню корупційних правопорушень, підлягають 

обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу, який 

проводив відповідну експертизу. 

За ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних 

осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних 
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нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів. 

Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних 

нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, а також 

оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних 

фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб або інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

Результати антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, 

підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видання (прийняття) 

відповідного акта, його правонаступником або суб’єктом, до якого 

перейшли відповідні нормотворчі повноваження у даній сфері. 

НАЗК здійснює періодичний перегляд законодавства на наявність у 

ньому корупціогенних норм та надає Міністерству юстиції України 

пропозиції щодо включення їх до плану проведення антикорупційної 

експертизи, передбаченого ч. 4 цієї статті. До проведення зазначеного 

моніторингу Національне агентство може залучати громадські 

об’єднання, наукові установи, в тому числі на умовах державного 

замовлення на підставі відкритого конкурсу. 

 

12.3 Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб 

Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи. 

Юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є 

необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у 

діяльності юридичної особи. 

Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують 

регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють 

відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення 

корупційних ризиків у діяльності юридичної особи можуть залучатися 

незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту. 

Посадові та службові особи юридичних осіб, інші особи, які 

виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових 

відносинах, зобов’язані: 

– не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних 

правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи; 

– утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як 
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готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю 

юридичної особи; 

– невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за 

запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної 

особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки 

підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з 

діяльністю юридичної особи; 

– невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за 

запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної 

особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 

іншими працівниками юридичної особи або іншими особами; 

– невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за 

запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної 

особи або засновників (учасників) юридичної особи про виникнення 

реального, потенційного конфлікту інтересів. 

Антикорупційна програма юридичної особи. Антикорупційною 

програмою юридичної особи є комплекс правил, стандартів і процедур 

щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної 

особи. 

В обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується 

керівниками: 

– державних, комунальних підприємств, господарських товариств 

(у яких державна або комунальна частка перевищує 50 %), де 

середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік 

перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації 

продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів 

гривень; 

– юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, 

учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про 

здійснення державних закупівель", якщо вартість закупівлі товару 

(товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів 

гривень. 

Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з 
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працівниками юридичної особи. Текст антикорупційної програми 

повинен перебувати у постійному відкритому доступі для працівників 

юридичної особи. 

Положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної 

програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього 

розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, 

які укладаються юридичною особою. 

В юридичних особах, зазначених у ч. 2 ст. 62 цього закону, для 

реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна 

за реалізацію антикорупційної програми, правовий статус якої 

визначається цим Законом. 

Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи. 

Антикорупційна програма юридичних осіб, зазначених у ч. 2 ст. 62 

закону України “Про запобігання корупції”, може містити, зокрема, такі 

положення: 

1) сферу застосування та коло осіб, на які поширюються її 

положення; 

2) вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, 

процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок 

проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності 

юридичної особи; 

3) норми професійної етики працівників юридичної особи; 

4) права і обов’язки працівників та засновників (учасників) 

юридичної особи у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у 

діяльності юридичної особи; 

5) права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, 

відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому 

працівників (у разі їх наявності); 

6) порядок регулярного звітування Уповноваженого перед 

засновниками (учасниками) юридичної особи; 

7) порядок здійснення належного нагляду, контролю та 

моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності 

юридичної особи, а також оцінки результатів здійснення передбачених 

нею заходів; 
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8) умови конфіденційності інформування Уповноваженого 

працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного 

правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; 

9) процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про 

корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення; 

10) процедуру інформування Уповноваженого працівниками про 

виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також 

порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів; 

11) порядок проведення індивідуального консультування 

Уповноваженим працівників юридичної особи з питань застосування 

антикорупційних стандартів та процедур; 

12) порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації 

працівників у сфері запобігання і протидії корупції; 

13) застосування заходів дисциплінарної відповідальності до 

працівників, які порушують положення антикорупційної програми; 

14) порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, 

інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх 

розслідувань; 

15) порядок внесення змін до антикорупційної програми. 

 

 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що таке корупційне правопорушення? 

2. Що таке неправомірна вигода? 

3. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні 

правопорушення? 

4. Обмеження щодо використання службових повноважень чи 

свого становища. 

5. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними. 
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6. Які існують заходи, спрямовані на запобігання і протидію 

корупції згідно закону України “Про запобігання корупції”? 

7. Яка мета проведення антикорупційної експертизи нормативно-

правових актів? 

8. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної 

особи. 

9. Основні вимоги до антикорупційної програми юридичної особи. 

 

Лекція 16 

12.4 Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень. 

12.5 Злочини у сфері службової діяльності, що пов’язані з наданням 

публічних послуг. 

12.4 Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень 

Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення згідно ст. 65 Закону України “Про запобігання 

корупції”. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень особи, зазначені в ч. 1 ст. 3 цього Закону, притягаються 

до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної 

відповідальності у встановленому законом порядку. 

У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її 

уповноваженою особою злочину самостійно або у співучасті до 

юридичної особи у випадках, визначених Кримінальним кодексом 

України, застосовуються заходи кримінально-правового характеру. 

Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або 

правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до 

неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, 

що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до 

дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. 

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або 

невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально 

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом 
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Національного агентства рішенням керівника органу, підприємства, 

установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила таке 

правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з 

притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, 

займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, 

місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї 

діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, 

якщо інше не передбачено законом. 

Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у 

сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання 

повноважень на посаді в порядку, визначеному законом. 

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено 

Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання 

службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, 

підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду 

справи судом. 

У разі закриття провадження у справі про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або 

складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання 

службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час 

вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням. 

Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного 

або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають 

відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в 

установленому законом порядку. 

Незаконні акти та правочини згідно ст. 67 закону України “Про 

запобігання корупції”. Нормативно-правові акти, рішення, видані 

(прийняті) з порушенням вимог цього Закону, підлягають скасуванню 

органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи 

скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані 

незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної 
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особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу 

державної влади, зокрема НАЗК, органу місцевого самоврядування. 

Орган або посадова особа надсилає до НАЗК протягом трьох 

робочих днів копію прийнятого рішення про скасування або одержаного 

для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів 

або рішень. 

Правочин, укладений внаслідок порушення вимог цього Закону, 

може бути визнаним недійсним. 

Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, 

шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення 

корупційного правопорушення згідно ст. 68 закону України “Про 

запобігання корупції”. 

Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок 

вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення і 

яким завдано моральної або майнової шкоди, збитків, мають право на 

відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в установленому 

законом порядку. 

Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок 

незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи 

щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з Державного 

бюджету України в установленому законом порядку. Держава, 

Автономна Республіка Крим, орган місцевого самоврядування, які 

відшкодували збитки, шкоду, завдану незаконним рішенням, діями або 

бездіяльністю суб’єкта, що здійснює заходи щодо запобігання та протидії 

корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала 

збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування (крім 

відшкодування виплат, пов’язаних із трудовими відносинами, 

відшкодуванням моральної шкоди). 

Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного 

правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за 

рішенням суду в установленому законом порядку. 

Відповідно до ст. 966 КК України до юридичних осіб судом можуть 

бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру: 

1) штраф; 
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2) конфіскація майна; 

3) ліквідація. 

До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися 

лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація 

майна – лише як додатковий. При застосуванні заходів кримінально-

правового характеру юридична особа зобов’язана відшкодувати нанесені 

збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої 

неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана 

юридичною особою. 

 

12.5 Злочини у сфері службової діяльності, що пов’язані з наданням 

публічних послуг 

Злочинам у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг присвячено розділ XVII 

Кримінального кодексу України. 

Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК). 

Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою 

одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої 

фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи 

службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало 

істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 

окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або 

інтересам юридичних осіб, – карається арештом на строк до 6 місяців або 

обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий 

строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років, із штрафом від 250 до 750 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, – карається 

позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 

років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Службовими особами у статтях 364, 368, 3682, 369 КК є особи, які 

постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють 
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функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також 

обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, 

в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, 

або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа 

наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування, центральним органом державного управління із 

спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою 

підприємства, установи, організації, судом або законом. 

Для цілей статей 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу до державних та 

комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному 

фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 % 

або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній 

громаді право вирішального впливу на господарську діяльність такого 

підприємства. 

Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних 

держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або 

судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, 

інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, 

зокрема для державного органу або державного підприємства), а також 

іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, 

комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, 

альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій 

(працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, 

уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних 

парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові 

особи міжнародних судів. 

Істотною шкодою у статтях 364, 3641, 365, 3652, 367 вважається 

така шкода, яка в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян. 

Тяжкими наслідками у ст. 364–367 вважаються такі наслідки, які у 

250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян. 
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Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної 

особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми 

(ст. 3641 КК). Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою 

одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання 

всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи 

своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним 

законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, – карається 

штрафом від 150 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або арештом на строк до 3 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 

років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 2 років. 

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, – карається 

штрафом від 400 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк від 3 

до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до 3 років. 

У статтях 364, 3641, 3652, 368, 3683, 3684, 369, 3692 та 370 КК під 

неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, 

переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди 

нематеріального чи не грошового характеру, які пропонують, обіцяють, 

надають або одержують без законних на те підстав. 

Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 

послуги (ст. 3652 КК). Зловживання своїми повноваженнями аудитором, 

нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або службовою особою 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншою особою, яка не є 

державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, 

але здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних 

послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, 

приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового 

арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), або 

державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, 

державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання 
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неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним 

законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи 

громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, – карається 

обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 10 років. 

Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної 

особи, особи похилого віку або повторно, – карається обмеженням волі 

на строк до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років. 

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо 

вони спричинили тяжкі наслідки – караються позбавленням волі на строк 

від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна або без 

такої. 

Службове підроблення (ст. 366 КК). Складання, видача службовою 

особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до 

офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше 

підроблення офіційних документів – караються штрафом до 250 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на 

строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до 3 років. 

Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються 

позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 

років, зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Службова недбалість (ст. 367 КК). Службова недбалість, тобто 

невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх 

службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало 

істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 

окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам 

окремих юридичних осіб, – карається штрафом від 250 до 500 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 
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роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років. 

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, – карається 

позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 

років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або без такого. 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою (ст. 368 КК). Прийняття пропозиції, обіцянки 

або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само 

прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи 

невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, 

обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-

якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища – 

карається штрафом від однієї 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або 

позбавленням волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 

років. 

Діяння, передбачене ч. 1 першою цієї статті, предметом якого була 

неправомірна вигода у значному розмірі, – карається позбавленням волі 

на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до 3 років. 

Діяння, передбачене ч. 1 або другою цієї статті, предметом якого 

була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою 

особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою 

групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної 

вигоди, – карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. 

Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї 

статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому 

розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо 
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відповідальне становище, – карається позбавленням волі на строк від 8 до 

12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. 

Підкуп особи, яка надає публічні послуги (ст. 3684 КК). Пропозиція 

чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є 

державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, 

але провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних 

послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, 

приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового 

арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), надати 

йому/їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої 

вигоди або прохання її надати за вчинення особою, яка надає публічні 

послуги, дій або її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень 

в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в 

інтересах третьої особи – караються штрафом від 150 до 400 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими 

роботами на строк від 100 до 200 годин, або обмеженням волі на строк до 

2 років, або позбавленням волі на той самий строк. 

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою 

осіб чи організованою групою, – караються штрафом від 350 до 700 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на 

строк до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк. 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, 

нотаріусом, приватним виконавцем, експертом, оцінювачем, третейським 

суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, 

пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежним 

посередником чи арбітром під час розгляду колективних трудових спорів 

неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або 

бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, 

хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи 

– караються штрафом від 750 до 1000 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або виправними роботами на строк від 1 до 2 років, або 

арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 

років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права 
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обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 

років. 

Дії, передбачені ч. 3 цієї статті, вчинені повторно або за 

попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням 

неправомірної вигоди, – караються позбавленням волі на строк від 4 до 8 

років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. 

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 

особі (ст. 369 КК). Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або 

третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за 

вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто 

пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-

якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища – 

караються штрафом від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені 

повторно, – караються позбавленням волі на строк від 3 до 6 років із 

штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, з конфіскацією майна або без такої. 

Діяння, передбачені ч. 1 або ч. 2 цієї статті, якщо неправомірна 

вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, 

або вчинені за попередньою змовою групою осіб, – караються 

позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без 

такої. 

Діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї 

статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає 

особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою 

осіб чи її учасником, – караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 

років з конфіскацією майна або без такої. 

Зловживання впливом (ст. 3692 КК). Пропозиція, обіцянка або 

надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє 

(погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі 

вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання 
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функцій держави, – караються штрафом від 200 до 500 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на 

строк від 2 до 5років, або позбавленням волі на строк до 2 років. 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, 

уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи 

обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди – караються штрафом 

від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, 

уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням 

такої вигоди, – караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з 

конфіскацією майна. 

Особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, 

визначені в Закону України "Про запобігання корупції". 

Провокація підкупу (ст. 370 КК). Провокація підкупу, тобто дії 

службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи 

надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи 

одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, 

надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи 

одержав таку вигоду, – карається обмеженням волі на строк до 5 років 

або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, та зі штрафом від 250 до 

500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

 

 

Контрольні запитання 

 

1. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення згідно ст. 65 Закону України “Про запобігання 

корупції”. 

2. Незаконні акти та правочини згідно ст. 67 закону України “Про 

запобігання корупції”. 
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3. Заходи кримінально-правового характеру до юридичних осіб 

згідно КК України. 

4. Санкції, що передбачені за зловживання владою або службовим 

становищем згідно ст. 364 КК України. 

5. Санкції, що передбачені за зловживання повноваженнями 

особами, які надають публічні послуги згідно ст. 3652 КК України. 

6. Санкції, що передбачені за службове підроблення згідно 

ст. 366 КК України. 

7. Санкції, що передбачені за прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди службовою особою згідно 

ст. 368 КК України. 

8. Санкції, що передбачені за пропозицію, обіцянку або надання 

неправомірної вигоди службовій особі згідно ст. 369 КК України. 

9. Санкції, що передбачені за провокацію підкупу згідно 

ст. 370 КК України. 
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