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1. Питанням трудової дисципліни в науці трудового права й 
на практиці завжди приділялося важливе значення. Добре відомо, 
що всіляка колективна праця неможлива без певного порядку, без 
підпорядкування працівників положенням  правил внутрішнього 
трудового розпорядку, котрі діють на підприємстві, в установі, 
організації незалежно від форм власності. В  навчальній літературі 
було зазначено, що  сьогодні відбувається серйозна трансформа-
ція правового регулювання розпорядку на виробництві. Зміню-
ються принципові підходи  з цього питання. Формується новий 
інститут трудового права, який можна назвати «забезпечення 
трудового розпорядку на виробництві» та який включає до себе 
регулювання дисципліни праці та забезпечення комфортної пси-
хологічної обстановки на виробництві.1 В новітніх   законах, лока-
льних нормативних актах з´явилися норми та положення, котрі 
відображають підвищення  культури суспільства, його цивілізова-
ності й, звичайно, якісно новий характер сучасних найманих  тру-
дівників, у своїй масі добре освічених, які володіють високою про-
фесійною кваліфікацією і сильно  вираженим почуттям особистої 
гідності2. 

2. Внутрішній трудовий розпорядок являє собою  систему 
відносин, що регулюється нормами трудового права, яка склада-
ється   всередині трудового колективу підприємства, установи, 
організації незалежно від форм власності при виконанні виробни-
чих завдань, і яка забезпечує здійснення суб´єктивних прав та ви-
конання обов´язків усіма учасниками трудового процесу. Згідно зі 
ст. 142  КЗпП України (далі – КЗпП)  трудовий розпорядок на підп-
риємствах, в установах, організаціях визначається правилами вну-
трішнього трудового  розпорядку, власник або уповноважений 
ним орган повинен правильно організувати  працю працівників, 

                                                 
1 Киселев И.Я. Зарубежноетрудовое право. Учебник для вузов. М.: 

Издательскаягруппа НОРМА – ИНФРА. М., 1999. С.101. 
2 Там само. С. 103. 
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створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпе-
чувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати 
законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставити-
ся до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та 
побуту (ст. 141 КЗпП). Працівники зобов´язані працювати чесно і 
сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника 
або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і техноло-
гічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, 
дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий 
договір (ст. 139 КЗпП). Ст. 265 проекту Трудового кодексу України 
(№ 1658, переробл. 20.05.2015 р.) (далі – Проект) дублює окремі 
норми нині діючого КЗпП.  

3. Ознайомлення з  локальними нормативними актами 
окремих підприємств  свідчить про те, що адміністрація приділяє 
певну увагу питанням трудової дисципліни. Хоча  на  деяких  підп-
риємствах  міри, які застосовують  до працівників за невиконання 
трудових обов´язків, не відповідають трудовому законодавству. 
Мова йде про штрафи. Згідно із  законодавством за порушення 
трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки 
один із таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення  (ч. 1  
ст. 147 КЗпП). Хоча сьогодні існує широка сфера дії трудового за-
конодавства (ч. 2 ст. 3 КЗпП). Зрозуміло, що така санкція, як 
штраф, не має ніякої юридичної сили, і  в разі звернення працівни-
ка  до суду  буде прийнято рішення про  невідповідність застосо-
ваних  заходів  трудовому законодавству з подальшими наслідка-
ми. Але це відбудеться в тому разі, якщо працівник буде захищати  
своє порушене право. Як свідчить практика, певна кількість пра-
цюючих готові заплатити  штраф і продовжувати працювати на 
підприємстві. Це відбувається з різних причин. Одні не знають, що 
такий захід з боку роботодавця є  незаконним, інші  бояться втра-
тити роботу і саме з цієї причини не оскаржують дії роботодавця. 
Деякі працівники виправляються і в подальшому не допускають 
порушень трудової дисципліни.   Цікавий підхід, на наш погляд, 
існує в міжнародній тренінгово-консалтинговій компанії  
RESTTEAM, яка спеціалізується на навчанні персоналу ресторанів 
та отелей1.   Її фахівці  звертають увагу на те, що в основі керуван-
ня персоналом повинна бути «позитивна» дисциплінарна політи-
ка.   В чому її сутність?  Пропонується заохочувати працівників за 
гарну поведінку, ніж  карати за погану. Фахівці вважають, що спо-
чатку треба з´ясувати, чого бажають керівники від своїх підлег-

                                                 
1 Менеджер по персоналу. 2011.  №1. 
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лих: страху та ненависті або трудового ентузіазму в поєднанні з 
чіткою виконавчою дисципліною? І щоб працівники не допускали 
порушень трудової дисципліни, необхідні наступні заходи: вста-
новити зрозумілі та розумні правила, які допомагають правильно 
організувати робочий процес й отримувати добрі результати; чіт-
ко сформулювати правила поведінки, посадові інструкції, станда-
рти обслуговування та регламенти роботи; добитися дотримання 
правил самими співробітниками (це спеціально для менеджерів: 
неприпустимо порушувати правила, котрі самі встановили); на-
братися терпіння: люди не механізми, для перевиховання потрі-
бен час. Дисциплінарна політика – це звід правил, які фіксують  
базові вимоги до поведінки співробітника в організації. Спеціаліс-
ти рекомендують: в Положенні про дисциплінарну політику слід  
передбачати правила та стандарти очікуваної від співробітни-
ків/допустимої поведінки; описати недопустимі види поведінки 
(проступки, порушення і т. ін.). У сфері громадського харчування 
дисциплінарні правила компанії можуть встановлюватися з ура-
хуванням вимог  законодавства України, правил техніки безпеки 
та пожарної  безпеки; санітарних правил та норм; внутрішнього 
розпорядку, трудового договору, посадових інструкцій та інших 
внутрішніх локальних актів компанії, внутрішніх стандартів пове-
дінки співробітників (вихованість, культурний рівень і т. ін.). Крім 
цього, бажано передбачати Дисциплінарні правила, в яких зафіксу-
вати всі види небажаних дій, форм поведінки, зокрема: розкра-
дання (придбання у власність, уживання в   їжу  продуктів, перед-
бачених для продажу) матеріальних цінностей та майна компанії, 
гостей, колег; грубе порушення касової дисципліни; приготування 
заказаних клієнтом блюд та напоїв без оформлення супроводжу-
ваних документів (сервіс-чеків);  обслуговування та розрахунок 
клієнта без оформлення фінансових документів та ін. Важливе 
значення має дисциплінарна практика.  Пропонується перед тим, 
як вводити наказом на  підприємстві нові дисциплінарні правила, 
детально продумати та описати процедури реагування у випадку 
здійснення правопорушень. Система реагування на дисциплінарні 
порушення може включати різні заходи. В даному випадку вибір 
кожного методу  впливу на працівника  повинен визначатися ін-
дивідуально, залежно від тяжкості здійснених порушень та зага-
льної їх кількості. Як свідчить практика, ефективним інструмен-
том роботи керівника з порушниками трудової дисципліни є дис-
циплінарна співбесіда, котра може бути наступного змісту: «Я ніко-
го не сварю, а тим більше не ображаю. Мені дійсно  шкода, що Ви 
потрапили у  затор й тому не могли з´явитися на роботу своєчасно. 
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Але є правила, які необхідно виконувати. В нашій компанії це – 
закон. У випадку порушення правил нам з  Вами доведеться розс-
татися.». В даному випадку  необхідно дати можливість  працівни-
ку прийняти рішення – потрібна йому робота на  таких умовах чи 
ні. Якщо він не може організувати своє життя  й контролювати 
свою поведінку, щоб не порушувати правила, єдині для всіх, що є  
надто важливим, – це не ваш працівник. Фахівці зробили висно-
вок: дисциплінарна співбесіда є важливим інструментом в системі 
управління персоналом. З одного боку,  є можливість виявити 
причини порушень, з іншого – разом з працівником, порушником 
трудової дисципліни,  знайти спосіб й не допустити подібного в 
майбутньому.  

4. Враховуючи вищевикладене вважаємо, що державна полі-
тика у сфері правового регулювання трудової дисципліни має ва-
жливе значення й  повинна знайти своє відображення в Типових 
правилах внутрішнього трудового розпорядку працівників (далі – 
Правила) шляхом закріплення основних положень організації 
трудового процесу,  з урахуванням нових підходів регулювання 
питань щодо укріплення трудової дисципліни. Це може проводи-
тись  через такі інструменти, як матеріальні та дисциплінарні   
заходи. Правила можуть передбачати наступне: новий порядок 
притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності, що 
включає табель стягнень за окремі дисциплінарні проступки за-
лежно від умов роботи підприємства;  збільшений перелік заходів  
дисциплінарних стягнень; дисциплінарні правила, в яких  може 
бути перелічено окремі дисциплінарні проступки; систему реагу-
вання на дисциплінарні порушення залежно від виду та тяжкості 
дисциплінарного проступку; заходи, котрі повинен здійснити 
представник  адміністрації, такі як:  дисциплінарна співбесіда, ко-
тра також повинна мати певну структуру; інформування  праців-
ників про стан трудової дисципліни на підприємстві. Наявність  
Правил не позбавляє можливості роботодавця доповнювати лока-
льні нормативні акти положеннями, котрі відображають специфі-
ку конкретних умов роботи, особливостей виробництва та ін. Вва-
жаємо, що вказані заходи будуть впливати  на підвищення проду-
ктивності праці та моральний настрій трудового колективу, спри-
ятимуть гарному морально-психологічному клімату  серед пра-
цюючих, забезпечать комфортну обстановку трудящим при вико-
нанні   ними завдань, які поставлені роботодавцем.    

 
 
 




