
ПРОФСПІЛКОВИЙ ПРОЕКТ 
ТРУДОВОГО КОДЕКСУ 

УКРАЇНИ: 
СПРЯМУВАННЯ НА 

ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ 
ПРАЦІВНИКІВ І ПЕВНИЙ 

КОМПРОМІС З 
РОБОТОДАВЦЯМИ



Базовим чинним джерелом 
трудового права є:

Кодекс законів про працю України

•Прийнятий 10 грудня 1971 року 

•Набув чинності з 1 червня 1972 року. 



Законопроєктна  ініціатива:
Проєкт Трудового кодексу 
(реєст № 2410 від 
08.11.2019р.) 

складається із дев'яти книг 
(385 статей), а також 
прикінцевих та перехідних 
положень. 

Проєкт Кодексу України 
про працю (реєст № 2410-1 

від 08.11.2019р.) 

складається із дев'яти книг 
(401 статті), а також 

прикінцевих та перехідних 
положень



КНИГА ПЕРША
Загальні положення

• Запроваджується презумпція правомірності 
(пріоритет) правової позиції працівника 
(частина друга статті 16).

Роботодавець Працівник



Продовження до книги 1

• Встановлюється заборона примусової праці 
(стаття 4). 



Продовження до книги 1

• При виконанні робіт за цивільно-правовими 
договорами на працівників буде поширюватися 
законодавство про працю в частині охорони 
праці (частина 7 статті 5 проєкту). 



Продовження до книги 1

• Розширюються основні права працівників та обов’язки 
роботодавця відносно працівника (статті 20, 21, 23, 24  і 
28). 

Проєктом Трудового кодексу визначено перелік прав та 
обов'язків працівника та роботодавця, що не є вичерпним.



Продовження до книги 1
•заборона необґрунтованої відмови у прийнятті 
особи на роботу 

«Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, 
тобто відмова без будь-яких мотивів або з 
підстав, що не стосуються кваліфікації чи 

професійних якостей працівника, або з підстав, не 
передбачених законом».



Продовження до книги 1

• Встановлюється обов’язок роботодавця шанувати честь і 
гідність працівників в трудових відносинах та 
відшкодувати заподіяну моральну шкоду (статті 29, 366 
проєкту).

• Встановлюються запобіжники здійснення контролю 
роботодавцем за виконанням працівниками трудових 
обов’язків (стаття 29 проєкту).



КНИГА ДРУГА
Виникнення та припинення 

трудових відносин
Трудовий договір

• Трудові відносини - це відносини між 
працівником і роботодавцем, що передбачають 
виконання особисто працівником за винагороду 
визначеної роботодавцем роботи (трудової 
функції) в інтересах, під керівництвом та 
контролем роботодавця з обов’язковим 
додержанням працівником правил внутрішнього 
трудового розпорядку при забезпеченні 
роботодавцем належних, безпечних та здорових 
умов праці (стаття 30 проєкту)



Продовження до книги 2

Ознаки трудових відносин:

➢ особисте виконання працівником трудової функції 
(роботи за посадою відповідно до штатного розкладу, 
професії, спеціальності з вказівкою на кваліфікацію; 
конкретний вид роботи, що доручається працівникові) 
за вказівкою та під контролем роботодавця;

➢ робота виконується за визначеним роботодавцем 
графіком або правилами внутрішнього трудового 
розпорядку;

➢ робота виконується на визначеному або погодженому з 
роботодавцем робочому місці; 

➢ працівник виконує роботи, подібні до роботи, що 
виконується штатними працівниками роботодавця;



Продовження до книги 2

➢ організація умов праці, зокрема надання засобів 
виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, 
сировини) забезпечується роботодавцем;

➢ тривалість робочого часу та часу відпочинку 
встановлюється роботодавцем;

➢ періодично (два і більше разів на місяць) працівникові 
надається винагорода за роботу, виконувану в 
інтересах роботодавця;

➢ винагорода за виконану роботу є єдиним джерелом 
доходу працівника або становить 75 і більше відсотків 
його доходу протягом шести календарних місяців 
сумарно на рік.



Продовження до книги 2

•Встановлюється заборона укладення цивільно-
правових договорів, що фактично регулюють 
трудові відносини між працівником і 
роботодавцем (частина 1 статті 30 проєкту). 

Якщо відносини за
цивільно-правовим 
договором фактично є 
трудовими, то 
застосовуються норми 

проєкту кодексу 
(частина 8 статті 5)



Продовження до книги 2

• Запроваджується обов’язковість письмової 
форми укладення трудового договору між 
роботодавцем і працівником (стаття 33 
проєкту) 



Продовження до книги 2

•Врегульовуються питання дистанційної 
(надомної) праці (стаття 42 проєкту)

Дистанційна (надомна) робота – це робота, яку  
працівник виконує поза місцем знаходження 
роботодавця, поза стаціонарним робочим місцем.



Продовження до книги 2

• Посилено захист прав працівника, з яким 
укладено трудовий договір, а роботодавцем не 
виконано умови про надання обсягів робіт 
(стаття 47 проєкту)



Продовження до книги 2

• Визначено виключний перелік документів, що надаються 
при прийнятті на роботу (стаття 49 проєкту):

1) заява про прийняття на роботу;

2) паспорт громадянина України;

3) свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування;

4) довідка про присвоєння ідентифікаційного номера 

платника податків;

5) документ про спеціальну освіту (спеціальність, 

кваліфікацію);

6) трудова книжка (у разі її наявності і за бажанням 

працівника).



Продовження до книги 2

• Встановлюються обмеження щодо застосування 

роботодавцем строкових договорів та надаються 

переваги застосування трудових договорів на 

невизначений строк:

✓Встановлено два види трудових договорів (стаття 35 

проєкту);

✓Визначено умови укладання трудового договору на 

визначений строк (стаття 57 проєкту);

✓Визначено перелік, коли можна укладати договір на 

визначений строк (стаття 58);

✓Відповідність вимогам Рекомендації МОП № 166.



Продовження до книги 2

• Усуваються дискримінаційні обмеження права 
працівників, які працюють за строковим 
трудовим договором, на звільнення за власною 
ініціативою (стаття 59 проєкту).



Продовження до книги 2

• У разі простою або призупинення діяльності 
підприємства стаття 66 проєкту надає 
можливість роботодавцю тимчасово перевести 
працівника за згодою на іншу роботу, в т.ч. на 
вакантну посаду або на роботу на інше 
підприємство (за домовленістю з іншим 
роботодавцем) з оплатою праці за виконану 
роботу. 



Продовження до книги 2

• Встановлюється обов’язок роботодавця на 
вимогу працівника видати йому рекомендаційну 
характеристику для подальшого 
працевлаштування (частина 3 статті 49 і частина 
1 статті 117 проєкту).



Продовження до книги 2

• Впроваджує правонаступництво у трудовому 
праві (стаття 68 проєкту):

➢Має на меті захисну функцію для працівника;

➢У разі правонаступництва трудові відносни з 
працівником продовжуються;

➢Відповідає вимогам Директиви №2001/23/ЄС 
від 12.03.2001 р.



Продовження до книги 2

• Чітко встановлено порядок 
відсторонення працівників 

від роботи (статті 70-75 
проєкту) та порядок 

звільнення працівників у 
зв'язку зі скороченням 

(стаття 88 проєкту)



Продовження до книги 2

• встановлюється диференційований розмір 
вихідної допомоги у разі звільнення за 
скороченням чисельності (стаття 255 проєкту):

➢ до п’яти років - у розмірі середньомісячної 
заробітної плати;

➢ до десяти років - у розмірі двомісячної 
середньої заробітної плати;

➢ більше десяти років - у розмірі тримісячної 
середньої заробітної плати.



Продовження до книги 2

• Проектом забороняється шляхом застосування 
насильства, погроз, введення в оману або в 
інший спосіб примушувати працівника до 
припинення трудових відносин за власною 
ініціативою проти його волі (стаття 85 проєкту). 



Продовження до книги 2

• Усунуто невизначеність щодо переважного права 
на залишення на роботі при скороченні (стаття 
90 проєкту).



Продовження до книги 2

• Пом’якшено для працівника умови застосування 
роботодавцем  дисциплінарного проступку –
прогулу.

Прогулом вважається відсутність працівника
протягом робочого дня 
без поважних причин 
(пункт 2 частини 1 
статті 92 проєкту)



Продовження до книги 2

•Змінено кваліфікаційну ознаку систематичного 
невиконання працівником трудових обов’язків. 

Систематичним пропонується вважати 
невиконання або неналежне виконання трудових 
обов’язків працівником, до якого щонайменше 
двічі протягом року застосовувалося 
дисциплінарне стягнення та на день порушення ці 
стягнення не знято (пункт 1 частини 1 статті 92 
проєкту).



Продовження до книги 2

• Обмежені можливості звільнення працівника за 
ініціативою роботодавця з підстави 
невідповідності працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі.

Це можливо лише тоді, коли працівник 
відмовився від переведення на іншу роботу, яка 

відповідає стану його здоров’я і спеціальності 
(кваліфікації). Крім того, на роботодавця 

покладається обов’язок провести навчання 
працівника новій професії (стаття 93 проєкту).



Продовження до книги 2

• забороною розірвання трудового договору за 
ініціативою роботодавця (стаття 107 проєкту) в 
період:

➢Тимчасової непрацездатності працівника;

➢Перебування у відпустці;

➢Перебування працівника у відрядженні.



Продовження до книги 2

• Встановлена заборона розірвання трудового 
договору з вагітними жінками за ініціативою 
роботодавця, крім випадків ліквідації юридичної 
особи



Продовження до книги 2

• У разі звільнення працівника за ініціативою 
роботодавця збережено обов’язок останнього 
погоджувати розірвання трудового договору з 
виборним органом первинної профспілкової 
організації (профспілковим представником), що 
діє у юридичній особі, членом якої є працівник, 
з підстав, передбачених (статтею 113 проєкту).



КНИГА ТРЕТЯ
Умови праці

•сформульовано загальні правила про склад 
робочого часу (стаття 132 проєкту)

Робочий час – час, протягом якого працівник 
відповідно до правил внутрішнього трудового 
розпорядку і умов трудового договору повинен 
виконувати трудові обов’язки. Відповідно до 
трудового законодавства до робочого часу можуть 
включатися інші періоди часу.



Продовження до книги 3

• визначенні норми (фонду) робочого часу при 
різних режимах робочого часу 

Основою для визначення норми робочого часу є 
п’ятиденний робочий тиждень з рівною тривалістю 
роботи в кожний день тижня (стаття 139 проєкту).



Продовження до книги 3

• Вперше сформульовані 
розгорнені правила щодо 
використання режиму 
підсумованого обліку 
робочого часу (стаття 145 
проєкту).



Продовження до книги 3

•Надається визначення надурочних робіт та 
порядок їх оплати (стаття 152 проєкту).

Надурочними вважаються роботи, що 
проводяться понад денну норму робочого часу, 
встановлену законом, графіком виходу на роботу 
(змінності), і понад норму робочого часу за 
обліковий період (у разі застосування 
підсумованого обліку робочого часу).



Продовження до книги 3

Надурочно відпрацьований час підлягає обліку. 
Оплата до 120 годин на рік –
подвійна, понад 120 годин 
на рік – в трикратному 
розмірі.



Продовження до книги 3

• Упорядковуються відносини, що стосуються 
вихідних днів (стаття 161 проєкту).

Вихідний день

загальний вихідний день працівника
вихідний (відповідно до встановле-
день ного стабільного режиму

роботи, графіку змінності,
графіку виходу на роботу)



Продовження до книги 3

• Обмежується право роботодавця залучати 
працівника до чергування – не частіше ніж 1 раз 
на місяць. Встановлюється порядок його оплати 
та надання часу відпочинку (стаття 140 проєкту).



Продовження до книги 3

• Встановлюється, що тривалість щоденної роботи 
в межах робочого тижня, як правило, має бути 
однаковою.

Тривалості робочого 

часу 40 годин на тиждень

(стаття 141 проєкту).



Продовження до книги 3

• Обмежено застосування ненормованого  
робочого часу – до 1 разу на місяць, все, що 
більше, – є надурочною роботою. За роботу на 
умовах ненормованого робочого часу 
працівникам надається щорічна додаткова 
трудова відпустка чи/і встановлюється 
підвищений розмір оплати праці (стаття 156 
проєкту).



Продовження до книги 3

• Мінімальна тривалість 
щорічної основної трудової 
оплачуваної відпустки 
становить 28 календарних 
днів (стаття173 проєкту).



Продовження до книги 3

• імплементовано до проєкту положення щодо 
надання чоловікам/батькам у зв’язку з 
народженням дитини соціально оплачуваної 
відпустки 



Продовження до книги 3

• При переведенні працівника на іншу постійну 
нижчеоплачувану роботу незалежно від підстави 
переведення зберігати за ним попередню 
середню заробітну плату протягом одного місяця 
з дня переведення (стаття 229 проєкту).



Продовження до книги 3

• Оплату часу простою оплачується у розмірі,
визначеному колективним договором, 
колективною угодою, але з розрахунку не 
менше двох третин середньої заробітної плати
працівника пропорційно до тривалості простою 
(стаття 237 проєкту).



Продовження до книги 3

•Відповідальність роботодавця у разі порушення 
ним встановлених законом, колективним 
договором строків виплати заробітної плати, 
гарантійних та компенсаційних виплат (стаття 267 
проєкту).



КНИГА ЧЕТВЕРТА
Особливості регулювання трудових 

відносин за участю окремих категорій 
працівників і роботодавців

• Врегульовуються питання праці працівників з 
сімейними обов’язками (стаття 290 проєкту).

Визначається одинока
матір та одинокий
батько відповідно 
до положень Сімейного 
кодексу України



Продовження до книги 4

• Пропонується 

встановити додаткові 

положення, 

спрямовані на захист 

прав і інтересів 

неповнолітніх       

(глава 2  книги 4 

проєкту)



КНИГА П’ЯТА
Професійна (службова) кар’єра

Встановлюються:

• Правила професійної підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації;

• Умови, порядок та наслідки атестації;

• Законодавчо врегульовується інститут 
стажування працівників;

• Визначається кадровий резерв.



КНИГА ШОСТА
Колективні трудові відносини

• Норми колективного договору поширюються на 
членів професійної спілки (професійних спілок), 
від імені якої його укладено, і є обов'язковими для 
роботодавця та працівників на яких вони 
поширюються.
Якщо інші умови 
поширення норм 
не прописані у 
колективному договорі.



КНИГА СЬОМА
Нагляд та контроль за дотриманням 

трудового законодавства

• Встановлюються загальні правила щодо 
державного нагляду, державного і громадського 
контролю за дотриманням трудового 
законодавства відповідно до вимог Конвенцій 
МОП № 81 та 129.



КНИГА ВОСЬМА
Відповідальність сторін трудових 

відносин

• Встановлюється 
презумпція невинності 
працівника при 
покладенні на нього 
матеріальної 
відповідальності (глава 
1 книги 8 проєкту)



Продовження до книги 4

• Встановлюються правила про 
відповідальність роботодавця перед 
працівником (глава 2 книги 8 проєкту)



КНИГА ДЕВ’ЯТА
Індивідуальні трудові спори

• Визнається судовий порядок вирішення 
індивідуальних трудових спорів (стаття 369 
проєкту)



Продовження до книги 9

• У разі звернення до 
суду з вимогами, що 
випливають з 
трудових відносин, 
працівники 
звільняються від 
сплати судового 
збору та інших 
судових витрат 
(стаття 382 проєкту).



Продовження до книги 9

• загальний строк 
звернення працівників з 
заявами до суду про  
захист своїх прав 
становить один рік (стаття 
381 проєкту)

• у справах про звільнення, 
переведення на іншу 
роботу, незаконну відмову 
в укладенні трудового 
договору - у місячний 
строк

• у справах про стягнення
належних працівникові 
заробітної плати, 
гарантійних і 
компенсаційних виплат -
без обмеження строку



Продовження до книги 9

• Пропонується встановити, що при поновленні 
працівника на роботі у разі його незаконного 
звільнення або переведення на іншу роботу суд 
на вимогу працівника приймає рішення (частини 
1 і 2 статті 383 проєкту) 



Продовження до книги 9

• Визначається механізм вирішення ситуації, коли 
поновлення працівника на попередній роботі 
неможливе внаслідок ліквідації юридичної 
особи або припинення фізичною особою 
функцій роботодавця (частина 5 статті 383 
проєкту).



Законопроект № 2410-1
• Скорочуються процедура врегулювання 

(примирення) колективних трудових спорів 
(конфліктів), вона не може тривати більше 
десяти робочих днів (частина третя статті 337 
проєкту).



Визначає право сторін колективного трудового 

спору на колективні дії:

ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ РОБОТОДАВЦІ

➢на попереджувальний страйк;

➢ страйк;

➢акції протесту.

➢на організацію локауту.

Продовження до проєкту № 2410-1



Продовження до проєкту № 2410-1

Надано визначення:

➢Акції протесту (стаття 339 проєкту);

➢Страйку (стаття 340 проєкту)

➢Попереджувального страйку (стаття 341 
проєкту)

➢Локауту (стаття 350 проєкту)



Продовження до проєкту № 2410-1

•Надає право профспілкам застосовувати            
без застосування процедур врегулювання 
(примирення) у випадку, якщо вимогою найманих 
працівників є погашення заборгованості із 
заробітної плати після попередження роботодавця 
не пізніш як за       дні, а на безперервно діючому 
виробництві – за         робочих днів.



Продовження до проєкту № 2410-1

• Надання мінімальних 
послуг забезпечує 
орган (особа), який 
очолює страйк, 
роботодавець і 
призначені ними 
працівники (стаття 345 
проєкту).



Продовження до проєкту № 2410-1

• Якщо підставою для оголошення страйку була 
вимога погашення заборгованості із заробітної 
плати (без застосування примирних процедур) 
не пізніш як за три дні до початку страйку, а у 
разі прийняття рішення про страйк на 
безперервно діючому виробництві – за сім днів.



Продовження до проєкту № 2410-1

• На переговорах щодо припинення страйку 

сторонами колективного трудового спору може 

бути досягнуто 

згоду про виплату 

працівникам, які 

беруть участь у 

страйку, заробітної 

плати в повному 

розмірі або її 

частини (стаття

347 проєкту).



Продовження до проєкту № 2410-1

• Визначається законний 
та незаконний локаут, а 
також заборони щодо 
його використання 
(стаття 350 проєкту)


