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ПОРІВНЯЛЬНА  ТАБЛИЦЯ   

урядового та профспілкового проєктів 

№ Урядовий проєкт Закону «Про працю» Профспілковий проєкт Трудового кодексу (реєстр.№ 2410) 
1.           Відмова від кодифікації трудового законодавства 

          Законопроєкт є значно меншим, ніж чинний КЗпП, вже 

не кажучи про проєкти ТК. У ньому відсутнє регулювання 

дисципліни праці, охорони праці, особливостей праці 

неповнолітніх, осіб, які навчаються тощо. Наприклад: 

Стаття 8. Гарантії прав на належні безпечні і здорові 

умови праці 

1. Держава гарантує реалізацію конституційного права 

кожного працівника на охорону його життя та здоров'я у 

процесі трудової діяльності, на безпечні та здорові умови праці. 

2. Система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження 

життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової 

діяльності встановлюється законодавством про охорону 

праці, безпеку життя та здоров’я працівників на роботі. 
3. На роботодавця покладається відповідальність за 

організацію безпечного ведення робіт та вжиття заходів із 

збереження життя та здоров’я працівника. 

        Окрім того, скасовується низка законів, зокрема «Про 

відпустки», «Про оплату праці», «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності». Однак не всі положення цих 

законів інтегровані до законопроєкту. 

 Кодифікований акт законодавства. 

Проєктом врегульовуються питання (стаття 2): 

реалізації права на працю; 

      безпечних і здорових умов праці; 

організації та управління працею; 

професійного навчання, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

забезпечення договірного регулювання умов праці; 

участі працівників та профспілок у встановлені безпечних і 

здорових умов праці та застосуванні трудового законодавства в 

передбачених законом випадках; 

відповідальності роботодавців і працівників; 

державного нагляду і контролю, в тому числі громадського 

контролю профспілок за дотриманням трудового законодавства; 

вирішення індивідуальних трудових спорів; 

інших питань, визначених цим Кодексом. 

 

        

 

           Скасовуючи низку законів, зокрема «Про відпустки», «Про оплату 

праці», до проекту інтегровано всі положення цих законів. 

 

2. 

 

 

 

 

Проектом не виконується основний обов’язок держави 

перед своїм народом - будувати соціальну і правову державу, 

ефективно захищати законні трудові права громадян. Держава 

усувається від прямого регулювання трудових відносин 

через справедливі закони, участі виконавчої влади у 

           Проєкт побудовано на дотриманні співвідношення державного і 

договірного регулювання, при якому перехід до локального і 

індивідуального регулювання трудових відносин не спричинив би 

послаблення правової захищеності працівників. 

          Виходячи з цього у проекті на рівні закону (держави) 
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тристоронньому соціальному діалозі. Проголошується повне 

саморегулювання трудових відносин, що є  шляхом до свавілля 

наймача, профанації трудових прав, радикального відходу від 

демократичної європейської та світової практики, ігнорування 

основних принципів та норм Міжнародної організації праці.  

        За проєктом трудові відносини будуються «на умовах 

нової форми трудових договорів «за домовленістю» з 

роботодавцями, які «мають пріоритет над нормами Закону, а 

сам Закон практично містить мінімальні гарантії працівників. 

        Законопроєкт не передбачає прийняття роботодавцем 

локальних нормативних актів, зокрема правил внутрішнього 

трудового розпорядку. Залишається як мінімум, колективний 

договір, однак основні питання відносин між працівником і 

роботодавцем мають вирішуватися у трудовому договорі. Цей 

договір визначено єдиною підставою трудових відносин. 

         З одного боку, розширюється зміст трудового договору 

через встановлення робочого місця, відповідальності сторін, 

тривалості робочого часу та часу відпочинку, строків 

повідомлення про припинення трудового договору, розміру 

компенсаційних виплат у разі дострокового припинення 

трудового договору за ініціативою роботодавця тощо. З іншого 

боку, не зрозумілим став обов’язок роботодавця забезпечувати 

працівнику належні умови праці. Якщо зараз ці умови 

визначаються законодавством, колективним договором та 

угодою сторін, то в законопроєкті цього немає. Це створює 

серйозні ризики для працівників та потребує докладного 

фіксування у трудовому договорі всіх необхідних умов. 

встановлюються обов’язкові стандарти в частині принципів 

регулювання трудових відносин; основних прав і обов'язків суб'єктів 

трудових відносин; основних гарантій та норм щодо умов праці; , в 

регламентації норм, механізмів і процедур, яким сторони трудових 

відносин і їх представники зобов'язані дотримуватися, якщо не 

домовляться про інше; відповідальності за порушення трудового 

законодавства; прав профспілок у сфері трудових відносин та інші. 

         На рівні угод, колективних договорів визначаються галузеві, 

регіональні, професійні та інші особливості трудових відносин, що має 

забезпечувати реальне підвищення рівня трудових гарантій 

працівникам. 

         Індивідуально-договірне регулювання за участю самого 

працівника використовується для конкретизації характеру і змісту 

трудової функції, обліку особливих обставин її виконання, ділових 

якостей працівника, можливості застосування різних форм 

стимулювання праці і в інших подібних цілях. 

Спираючись на вимоги міжнародного трудового права, проектом 

забезпечується підтримка і захист державою працівника, як більш 

слабкої сторони перед роботодавцем в трудових відносинах, що саме і  

балансує шанси двох сторін. 

 
 

3.         

 

 

  Стаття 7. Заборона примусової праці 

1. Забороняється застосування примусової праці, тобто 

праці, для якої особа не запропонувала добровільно своїх 

послуг і виконання якої вимагається від неї під погрозою 

           Редакція наближена до положень Конвенції МОП № 29 про 

примусову чи обов'язкову працю, а також розширена випадками, 

визначеними частиною 2 статті 4. 

          Стаття 4. Заборона примусової праці 

1. Забороняється застосування примусової праці, тобто праці, для 

якої особа не запропонувала добровільно своїх послуг і виконання якої 

вимагається від неї під погрозою покарання, застосування насильства 



покарання, застосування насильства тощо, у тому числі як 

засобу: 

1) політичного впливу чи виховання або як засобу 

покарання за наявність або висловлювання певних політичних 

поглядів чи ідеологічних переконань; 

2) підтримання трудової дисципліни; 

3) мобілізації працівників та використання праці для 

потреб економічного розвитку; 

4) дискримінації; 

5) покарання за участь у страйку. 

2. Не вважається примусовою працею: 

1) військова або альтернативна (невійськова) служба, 

якщо робота має суто військовий чи службовий характер; 

2) робота, яка виконується особою за вироком чи 

рішенням суду; 

3) робота, що виконується відповідно до законів України 

„Про правовий режим воєнного стану” та „Про правовий режим 

надзвичайного стану”. 

ж 

тощо, у тому числі як засобу: 

політичного впливу чи виховання або як засобу покарання за 

наявність або висловлювання певних політичних поглядів чи 

ідеологічних переконань; 

підтримання трудової дисципліни; 

мобілізації працівників та використання праці для потреб 

економічного розвитку; 

дискримінації за ознаками раси, соціального чи національного 

походження чи віросповідання; 

покарання за участь у страйку. 

       2. До примусової праці відноситься також робота, яку 

працівник вимушений виконувати під погрозою покарання, 

застосування насильства, у той час коли за цим Кодексом він має 

право відмовитися від її виконання, у тому числі в зв’язку з: 

      порушенням встановлених строків виплати заробітної плати 

або виплатою її не в повному обсязі; 

         виникненням безпосередньої загрози для життя і здоров’я 

працівника внаслідок порушення вимог законодавства про охорону 

праці, зокрема незабезпечення його засобами колективного або 

індивідуального захисту відповідно до встановлених норм. 

3. Не вважається примусовою працею: 

військова або альтернативна (невійськова) служба, якщо робота 

має суто військовий чи службовий характер; 

робота, що виконується в умовах надзвичайних обставин, тобто у 

разі оголошення надзвичайного або воєнного стану, лиха або загрози 

лиха (пожежі, повені, голод, землетруси, епідемії чи епізоотії), а також в 

інших випадках, що ставлять під загрозу життя чи нормальні життєві 

умови всього населення або його частини;  

робота, яка виконується особою за вироком чи рішенням суду, за 

умови що така робота виконується під наглядом і контролем 

відповідного органу державної влади і що особа, яка її виконує, не може 

бути направлена в розпорядження приватної, юридичної та/або фізичної 

особи. 

 



4.         Нівелюється нинішня роль профспілок 

Законопроєкт не визнає профспілки як представників 

найманих працівників. Представників має обирати трудовий 

колектив, але проєкт не містить жодної норми, яка 

регламентувала б діяльність трудового колективу. Натомість 

скасовується чинність Закону СРСР про трудові колективи, 

що регулював порядок проведення зборів колективу та 

прийняття ним рішень, та  Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності». Зазначене призведе до 

виникнення прогалин у праві, що, у свою чергу, порушить 

принцип правової визначеності, руйнації інституту соціального 

діалогу, унеможливить ведення колективних переговорів на всіх 

рівнях.  

 За загальним правилом нормопроєктування  закони 

визнаються такими, що втратили чинність, у зв’язку з 

прийняттям нових законодавчих актів, якими врегульовуються 

відповідні суспільні відносини. 

 

Стаття 10. Представники працівників 

1. Представниками працівників є особи, уповноважені 

трудовим колективом на представництво інтересів.  

Представники працівників здійснюють свою діяльність із 

захисту трудових, соціальних та економічних права та інтересів 

працівників у встановленому законом порядку. 

Роботодавець сприяє законній діяльності представників 

працівників. 

2. Роботодавцю, його законним представникам, 

уповноваженим ним особам забороняється втручатися в 

законну діяльність представників працівників, перешкоджати її 

здійсненню, вчиняти дії, спрямовані на її припинення, керувати 

діяльністю представників працівників, організовувати її, 

підтримувати шляхом фінансування. 

 

           Проєкт  визначає представників працівників, як це передбачено у 

Конвенції МОП № 135 про захист прав представників працівників на 

підприємстві і можливості, що їм надаються (ратифіковано Україною 

Законом    № 798-IV від 15.05.2003 ) та відповідної Рекомендації МОП 

№ 143, відповідно до яких національне законодавство має визначати  

категорію  чи категорії представників працівників,  за якими 

визнається право на захист і можливості, а також відповідний захист 

у разі звільнення таких представників. 

            Стаття 18. Сторони та суб’єкти трудових відносин 

1. Сторонами трудових відносин є працівник і роботодавець. 

2. Суб’єктами, які можуть брати участь у трудових відносинах, є: 

1) професійні спілки, їх організації та об’єднання профспілок, а 

на локальному рівні (підприємство, установа, організація, фізична особа 

- роботодавець) у разі відсутності первинної профспілкової організації - 

вільно обрані працівниками представники (представник); 

2) роботодавець (уповноважені представники (представник) 

роботодавця), організації роботодавців та їх об’єднання; 

3) інші суб’єкти, визначені цим Кодексом. 

            Стаття 110. Припинення трудових відносин з працівниками, 

які є представниками працівників 

1. Члени виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілковий представник) можуть бути звільнені за ініціативою 

роботодавця лише за наявності попередньої згоди виборного органу, 

членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї 

профспілки, крім випадків ліквідації юридичної особи - роботодавця без 

правонаступництва та з підстав, передбачених статтями 92-96 цього 

Кодексу. 

2. З працівниками, які раніше обиралися до складу виборного 

органу первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником), не може бути розірваний трудовий договір за 

ініціативою роботодавця протягом року після закінчення строку, на який 

вони обиралися, крім випадків ліквідації юридичної особи - роботодавця 

без правонаступництва та з підстав, передбачених статтями 92-96 цього 

Кодексу. 



3. З вільно обраними представниками працівників, якщо вони 

здійснюють представництво всіх працівників, може бути розірваний 

трудовий договір за ініціативою роботодавця лише за наявності 

попередньої згоди зборів (конференції) працівників, якими вони були 

обрані, крім випадків ліквідації юридичної особи - роботодавця без 

правонаступництва та з підстав, передбачених статтями 92-96 цього 

Кодексу. 

5.           Законопроєкт передбачає існування 7 видів трудового 

договору: безстроковий, строковий, який не може тривати 

понад 5 років, короткостроковий на строк до 2-х місяців, 

сезонний з нефіксованим робочим часом (так звані «працівники 

за викликом»), учнівський та трудовий договір із домашнім 

працівником. 

 Строковий трудовий договір може укладатися на 

строк не більше ніж 5 років. Виключено можливість 

його перетворення у безстроковий за фактом 

кількаразового переукладення. Фактично знімаються 

обмеження для його використання. Встановлюється 

перелік випадків укладання строкових трудових 

договорів у статті 18 проекту, однак останнім 

пунктом 14 цієї статті він нівелюється, оскільки  

дозволяє укладення строкового договору за згодою 

сторін такого договору, а не з врахуванням інтересів 

працівника, що не відповідає положенням 

Рекомендації МОП № 166 стосовно обмеження 

укладення строкових трудових договорів. 
 Роботодавець може в будь-який момент звільнити з 

роботи тимчасового чи сезонного працівника, 

сплативши як компенсацію залишок заробітної плати до 

закінчення строку договору. 

 Запроваджується робота за викликом, так званий 

«трудовий договір з нефіксованим робочим часом». 

Фактично роботодавцю можна тримати 10% 

          Проєкт передбачає 2 види трудового договору 

Стаття 35. Строк трудового договору 

1. Трудові договори можуть укладатися на невизначений і на 

визначений строк. 

2. Якщо законом або трудовим договором не встановлено інше, 

трудовий договір вважається укладеним на невизначений строк. 

Стаття 57. Умови укладення трудового договору на 

визначений строк 

1. Трудовий договір укладається на визначений строк у випадках, 

коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений 

строк. 

2. Якщо роботодавець не доведе факт погодження сторонами 

строкового характеру трудових відносин до їх виникнення, трудові 

відносини вважаються такими, що виникли на невизначений строк. 

Стаття 58. Встановлення трудових відносин на визначений 

строк 

1. Трудові відносини на визначений строк можуть 

установлюватися: 

3)  на час виконання тимчасових (до двох місяців) робіт;  

13) за ініціативою працівника. 

Стаття 59. Права сторін трудового договору, укладеного на 

визначений строк 

1. Сторони трудового договору, укладеного на визначений строк, 

мають такі самі права і несуть такі самі обов’язки, як і сторони 

трудового договору, укладеного на невизначений строк. 

2. Закінчення строку дії трудового договору є підставою для 

припинення трудових відносин відповідно до статті 80 цього Кодексу. 



працівників на умовах, коли вони реально можуть бути 

забезпечені роботою не менше ніж 8 годин на місяць, а 

виконувати її мають у будь-який час, коли їх викличуть. 

 Неповнолітні зможуть працювати лише за учнівським 

трудовим договором, який укладатиметься на строк до 

6 місяців та передбачатиме навчання на робочому місці. 

 

3. Якщо після закінчення строку трудового договору трудові 

відносини фактично тривають, трудовий договір вважається 

продовженим на невизначений строк на тих самих умовах, якщо інше не 

встановлено законом. 

Якщо трудовий договір, укладений на визначений строк, за 

цією самою трудовою функцією укладається з працівником 

повторно (два і більше разів), і перерва між звільненням та 

прийняттям на роботу становить менше двох тижнів, трудовий 

договір вважається продовженим на невизначений строк. 

Дія абзацу другого цієї частини не поширюється на випадки, 

встановлені пунктами 1-12 частини першої статті 58 цього Кодексу. 

Стаття 79. Особливості припинення трудових відносин, 

встановлених на строк до двох місяців 
1. Працівник, з яким укладено трудовий договір на строк до двох 

місяців, має право розірвати його за власною ініціативою достроково, 

попередивши про це роботодавця за три календарні дні. 

2. Крім підстав, встановлених цим Кодексом та законом, 

трудовий договір, укладений на строк до двох місяців, може бути 

достроково розірваний за ініціативою роботодавця у разі: 

1) припинення роботи на строк більше одного тижня з причин 

виробничого характеру; 

2) нез’явлення працівника на роботу протягом більше двох 

тижнів підряд, у тому числі внаслідок тимчасової непрацездатності, крім 

випадків передбачених абзацом другим цього пункту. 

У разі втрати працездатності внаслідок трудового каліцтва або 

професійного захворювання, а також у разі якщо законодавством 

встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи (посади) 

при певному захворюванні, за працівником, трудовий договір з яким 

укладено на строк до двох місяців, місце роботи (посади) зберігається до 

відновлення працездатності або встановлення інвалідності; 

3) невиконання чи неналежного виконання працівником трудових 

обов’язків без поважних причин. 

6.          Випробування при прийнятті на роботу 

Звужено категорії осіб, яким не встановлюється випробування 

Визначається 12 категорій осіб, яким не встановлюється 

випробування, що відповідає чинній статті  КЗпП, строк випробування 



при прийнятті на роботу, строк випробування  три місяці для 

всіх працівників, в т.ч. і для працівників за робітничими 

професіями. Крім того, передбачається, що законодавством (а 

не законом) може встановлюватися більш тривалий строк 

випробування. 

 

Стаття 27. Випробування при прийнятті на роботу 
 

2. Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не 

встановлено законодавством, не може перевищувати трьох 

місяців. 

До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник 

фактично не працював, незалежно від причини. 

4. Період випробування не може бути встановлений при 

укладенні трудового договору: 

1) з особою, яка не досягла вісімнадцяти років;  

2) з вагітною жінкою; 

3) строком до 12 місяців; 

4) з особою з інвалідністю, направленою на роботу відповідно 

до рекомендації медико-соціальної експертизи;  

5) в інших випадках, передбачених законом. 

диференційовано залежно від професії або займаної посади: службовці, 

робітники, більш відповідальні посади, випадки більш тривалого 

терміну випробування можуть встановлюватися лише законом, як це 

передбачено ст.. Конституції України. 

 

Стаття 38. Особи, для яких не встановлюється випробування 

при прийнятті на роботу 

1. Випробування при прийнятті на роботу не встановлюється для 

таких осіб: 

1) неповнолітніх; 

2) звільнених з військової чи альтернативної (невійськової) 

служби, які вперше стають до роботи протягом року після такого 

звільнення; 

3) призначених на посаду; 

4) обраних на посаду; 

5) переможців конкурсного відбору на заміщення вакантних 

посад; 

6) які пройшли стажування з відривом від основної роботи; 

7) які закінчили професійно-технічні чи вищі навчальні заклади і 

вперше стають до роботи за здобутою професією (спеціальністю); 

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

9) які запрошені на роботу в порядку переведення від іншого 

роботодавця за погодженням між роботодавцями; 

10) осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до 

рекомендацій медико-соціальної експертизи; 

11) з якими укладається трудовий договір строком до одного 

року; 

12) внутрішньо переміщених осіб. 

Стаття 39. Строк випробування при прийнятті на роботу 

1. Строк випробування при прийнятті на роботу не може 

перевищувати трьох місяців, а для працівників за робітничими 

професіями - одного місяця. Строк випробування тривалістю до шести 

місяців може встановлюватися для керівників юридичних осіб, їх 

заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників 



відокремлених підрозділів юридичних осіб, а також для інших категорій 

працівників у випадках, передбачених законом. 

 

 

7. Кардинально змінюються правила звільнення з роботи 

      Закон не визначатиме процедуру звільнення з роботи. Ці 

питання сторони мають погоджувати у трудовому чи 

колективному договорах. Звільнення передбачатиме не видання 

наказу, як це робиться наразі, а укладення додаткової угоди до 

трудового договору.  

     Звільнення з роботи за ініціативою працівника вимагатиме 

укладення додаткової угоди про це з роботодавцем. При цьому 

законопроєкт не містить наслідків відмови роботодавця 

укласти таку угоду у звичайному порядку, а лише називає це 

грубим порушенням трудового законодавства. Перелік 

поважних причин встановлюється або у колдоговорі або 

трудовому договорі, фактично на розсуд роботодавця в 

останньому випадку. 

Стаття 33. Розірвання трудового договору з ініціативи 

працівника 

1. Працівник має право в будь-який час з власної 

ініціативи розірвати трудовий договір, попередивши про це 

роботодавця письмово або зазначеними у трудовому договорі 

засобами електронного зв’язку не менше ніж за два тижні. 

Трудовим та/або колективним договором може бути 

передбачено перелік поважних причин, відповідно до яких 

працівник має право розірвати трудовий договір за власною 

ініціативою у строк, про який він просить. 

2. Відмова роботодавця укласти додаткову угоду про 

розірвання трудового договору на підставі, зазначеній у цій 

статті, є грубим порушенням трудового законодавства. 

3. Забороняється шляхом застосування мобінгу 

(цькування), насильства, погроз, введення в оману або в інший 

          Встановлюється процедура звільнення працівників за власним 

бажанням. 

           Стаття 83. Розірвання трудового договору за ініціативою 

працівника 

1. Працівник має право в будь-який час за власною ініціативою 

розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця за два 

тижні шляхом подання письмової заяви, що підлягає обов’язковій 

реєстрації. 

Працівник має право до закінчення строку випробування 

розірвати трудовий договір за власною ініціативою шляхом подання 

письмової заяви про це за три робочі дні до визначеного ним дня 

звільнення. 

2. Забороняється відмовляти у прийнятті заяви про розірвання 

трудового договору через відсутність погодження її з будь-якими 

посадовими особами. 

3. Заява про розірвання трудового договору може бути надіслана 

поштою. Днем подання такої заяви вважається день відправлення її 

працівником. 

4. Працівник незалежно від згоди роботодавця може 

відкликати раніше подану роботодавцеві заяву про розірвання 

трудового договору шляхом подання відповідної заяви протягом строку 

попередження про звільнення. Роботодавець вправі відмовити у 

задоволенні такої заяви, якщо на місце працівника запрошено іншу 

особу, якій неможливо відмовити в укладенні трудового договору 

відповідно до вимог цього Кодексу. 

5. Якщо сторони не домовилися про інше, трудові відносини 

припиняються через два тижні після подання працівником заяви про 

розірвання трудового договору. Роботодавець зобов’язаний внести зміни 

до графіка виходу працівників на роботу, щоб робочий час працівника в 

останній день роботи (день звільнення) закінчувався не пізніше 



спосіб примушувати працівника до розірвання трудового 

договору з його ініціативи проти його волі. 

 

 

   Також щодо вимог звільнення працівників за 

ініціативою роботодавця проект порушує вимоги Конвенції 

МОП № 158 про припинення трудових відносин з 

ініціативи роботодавця, що ратифікована Україною, та 

відповідну Рекомендацію МОП № 166  в частині 

встановлення законних підстав для такого припинення 

(ст.4): 
        Замість звільнення за скороченням пропонується 

звільняти працівників за ініціативою роботодавців без 

зазначення жодних причин. Для цього достатньо буде 

надіслати електронне або письмове повідомлення у строк від 

15 до 90 днів, залежно від тривалості роботи працівника у 

цього роботодавця. Строк попередження роботодавець зможе 

замінювати грошовою компенсацією, яка не перевищуватиме 

подвійного денного заробітку за кожен день скорочення 

строку. Тобто фактично роботодавці отримають право 

звільняти працівника навіть у день прийняття такого рішення, 

навіщо домовлятися з ним про виплату грошової компенсації – 

краще заплачу вдвічі, але звільню сьогодні в односторонньому 

порядку. І ніякої вихідної допомоги. 

       Стаття 35. Розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця 

1. Роботодавець має право з власної ініціативи 

розірвати трудовий договір з працівником. 

2. Про рішення розірвати трудовий договір з підстав, 

передбачених частиною першою цієї статті, роботодавець 

повинен письмово або зазначеними у трудовому договорі 

засобами 48електронного зв’язку повідомити працівника у 

строк: 

1) не менше ніж 15 днів – якщо сума періодів роботи 

закінчення робочого часу працівників, які проводять розрахунки з 

працівниками та ведуть трудові книжки працівників, або в інший спосіб 

забезпечити внесення запису про звільнення до трудової книжки та 

видачу працівникові, який звільняється, належної йому заробітної плати 

в останній день роботи. 

6. Роботодавець зобов’язаний організувати приймання 

матеріальних цінностей від працівника, який подав заяву про розірвання 

трудового договору, з таким розрахунком, щоб воно було закінчено до 

встановленого строку припинення трудових відносин. 

У разі якщо у строк, встановлений для передачі матеріальних 

цінностей, вона не була закінчена, за письмовою згодою працівника дата 

його звільнення може бути перенесена на час, необхідний для 

закінчення передачі матеріальних цінностей. За відсутності такої згоди 

дата звільнення не може бути змінена, матеріальні цінності, які не були 

передані працівником до моменту звільнення, приймаються комісією у 

складі не менше трьох осіб, які призначаються роботодавцем. 

Роботодавець має право звернутися до суду з позовом про стягнення 

вартості незданих працівником матеріальних цінностей у строки, 

визначені частиною третьою статті 381 цього Кодексу. 

На рівні закону визначаються поважні причини, як орієнтир, 

перелік їх не закритий. 

Стаття 84. Право працівника на визначення дня звільнення з 

роботи у разі розірвання трудового договору за власною ініціативою 

1. За наявності поважних причин для розірвання трудового 

договору працівник має право на власний розсуд визначити день 

звільнення з роботи. Таким днем може бути будь-який робочий день, 

починаючи з наступного дня після подання працівником заяви про 

розірвання трудового договору до закінчення строку попередження, 

визначеного частиною першою статті 83 цього Кодексу. 

2. Поважними причинами, що дають працівникові право на 

визначення дня звільнення з роботи в разі розірвання трудового 

договору за власною ініціативою, визнаються: 

1) неможливість продовжувати роботу за станом здоров’я або 

неможливість проживання в даній місцевості за станом здоров’я, що 



працівника у цього роботодавця становить не більше 6 місяців. 

2) не менше ніж 30 днів – якщо сума періодів роботи 

працівника у цього роботодавця становить понад 6 місяців; 

3) не менше ніж за 60 днів – якщо сума періодів роботи 

працівника у цього роботодавця становить понад п’ять років; 

4) не менше ніж за 90 днів – якщо сума періодів роботи 

працівника у цього роботодавця становить понад 10 років. 

3. За домовленістю сторін строки попередження, 

зазначені у частині другій цієї статті можуть бути замінені 

грошовою компенсацією у розмірі, визначеному трудовим 

договором, але не менше середньоденного заробітку працівника 

за кожен робочий день зменшення строку такого повідомлення. 

4. Роботодавець має право без згоди працівника 

замінити строки попередження, передбачені частиною 

першою цієї статті, грошовою компенсацією у суму розмірі, 

визначеному трудовим договором, але не менше подвійного 

середньоденного заробітку за кожен робочий день зменшення 

строку такого попередження. 

Порядок розрахунку середньоденного заробітку 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

5. У разі відмови працівника підписувати додаткову угоду, 

що передбачає розірвання трудового договору на цій підставі, 

трудовий договір розривається роботодавцем в 

односторонньому порядку шляхом надання працівнику в 

спосіб, визначений трудовим договором, або рекомендованим 

листом із повідомленням про вручення інформації про 

розірвання трудового договору. 

 

        Замість звільнення за систематичне порушення трудової 

дисципліни запроваджується розірвання трудового договору за 

два порушення умов трудового договору впродовж 180 

календарних днів. При цьому надаються (стаття 36 

проекту) необмежені права роботодавцю на звільнення 

працівника, оскільки перелік умов трудового договору, 

підтверджується медичною довідкою; 

2) вагітність, необхідність догляду за дитиною віком до 15 років, 

дитиною з інвалідністю, хворим членом сім’ї відповідно до медичного 

висновку чи особою з інвалідністю I групи; 

3) обрання на посаду в результаті виборів; 

4) оголошення переможцем конкурсу; 

5) призначення на посаду; 

6) порушення роботодавцем трудового законодавства, 

колективного або трудового договору; 

7) переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу 

місцевість; 

8) вступ до навчального закладу; 

9) вихід на пенсію; 

10) інші поважні причини. 

3. Працівник зобов’язаний додати до заяви про розірвання 

трудового договору за власною ініціативою з визначенням дня 

звільнення документи, що підтверджують наявність поважних причин, 

крім випадків, передбачених пунктом 6 частини другої цієї статті, а 

також якщо роботодавцеві відомі обставини, що стали причиною 

розірвання трудового договору за ініціативою працівника. 

Стаття 85. Неприпустимість дій, спрямованих на припинення 

трудових відносин за ініціативою працівника проти його волі 

1. Забороняється шляхом застосування насильства, погроз, 

введення в оману або в інший спосіб примушувати працівника до 

припинення трудових відносин за його ініціативою проти його волі. 

           Встановлюється процедура звільнення працівника за 

ініціативою роботодавця 

Стаття 86. Право роботодавця на розірвання трудового 

договору у зв’язку із скороченням 

1. У разі зміни умов економічного, технологічного, структурного, 

організаційного характеру, що викликані потребою роботодавця чи 

змінами в організації виробництва та праці (ліквідація, злиття, поділ, 

перетворення, скорочення чисельності або штату працівників), у разі 

відмови працівника працювати у зв’язку із зміною істотних умов праці, 



порушення яких є підставою для його припинення, 

визначається у трудовому договорі. Це означає, що 

роботодавець самостійно, на свій розсуд, визначає 

випадки порушення умов трудового договору, що мають 

стати підставою для звільнення. 
         Стаття 36. Розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця у зв’язку з порушенням працівником 

умов трудового договору 

          1. Трудовий договір може бути розірвано з ініціативи 

роботодавця у зв’язку з порушенням працівником умов 

трудового договору понад два рази протягом 180 

календарних днів. Перелік умов трудового договору, 

порушення яких є підставою для його припинення відповідно 

до цієї статті, визначається у трудовому договорі. 

2. Роботодавець зобов’язаний навести фактичні дані, що 

підтверджують порушення працівником умов трудового 

договору. 

3. У разі відмови працівника підписувати додаткову угоду, 

що передбачає розірвання трудового договору на цій підставі, 

трудовий договір розривається роботодавцем в 

односторонньому порядку шляхом надання працівнику в 

спосіб, визначений трудовим договором, або рекомендованим 

листом із повідомленням про вручення інформації про 

розірвання трудового договору у зв’язку з порушенням 

працівником його умов з наведенням фактичних даних, що 

стосуються порушення працівником умов трудового договору. 

 
           Також працівника можна буде звільнити з роботи, якщо 

впродовж 10 робочих днів поспіль він буде відсутній на роботі, 

а роботодавцю не буде відомо про причини такої відсутності. 

 Стаття 39. Розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця у зв’язку відсутністю працівника  
1. Трудовий договір може бути розірвано з ініціативи 

роботодавця у зв’язку з відсутністю працівника на роботі та 

а також у разі припинення фізичною особою функцій роботодавця 

трудовий договір може бути розірваний у зв’язку із скороченням. 

2. При проведенні скорочення чисельності працівників 

роботодавець має право в межах однорідних професій і посад здійснити 

перестановку (перегрупування) працівників і перевести більш 

кваліфікованого працівника, посада якого скорочується, за його згодою 

на іншу посаду, звільнивши з неї з цих підстав менш кваліфікованого 

працівника. 

Стаття 87. Обов’язок роботодавця щодо проведення 

консультацій у зв’язку із скороченням 

1. У разі необхідності здійснення заходів, що передбачають 

звільнення працівників у зв’язку із скороченням, роботодавець повинен 

не пізніше як за два місяці до намічуваних звільнень надати виборному 

органу первинної профспілкової організації (профспілковому 

представнику) обґрунтоване подання про причини наступного 

звільнення, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, 

про строки проведення звільнення, критерії визначення працівників, які 

підлягатимуть звільненню, а також інші заходи. Порядок проведення 

консультацій з цих питань визначається колективним договором. 

2. Виборний орган первинної профспілкової організації 

(профспілковий представник) має право вносити пропозиції 

роботодавцю, до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування про перенесення строків, тимчасове зупинення або 

скасування заходів, пов’язаних із звільненням працівників у зв’язку із 

скороченням, які є членами відповідної профспілки, що є обов’язковими 

для розгляду та прийняття рішення. 

Стаття 88. Порядок звільнення у зв’язку із скороченням 

1. Про наступне звільнення у зв’язку із скороченням 

роботодавець зобов’язаний письмово попередити працівника не пізніше 

ніж за два місяці, а роботодавець – суб’єкт малого підприємництва - не 

пізніше ніж за місяць. За згодою сторін трудового договору двомісячний 

строк попередження може бути зменшений до одного місяця. У такому 

разі за невідпрацьований до закінчення двомісячного строку 

попередження час роботодавець зобов’язаний виплатити працівникові 



інформації про причини такої відсутності понад десять 

робочих днів підряд. Інформація про причини такої 

відсутності може бути направлена працівником в будь-який 

спосіб, визначений трудовим договором. 

 

        Встановлюється заборона від звільнення з ініціативи 

роботодавця жінок лише у період використання відпустки у 

зв’язку з вагітністю і пологами (70 днів до і 56 днів після 

пологів), окрім випадків ліквідації підприємства або припинення 

діяльності роботодавця-фізичної особи. 

        Відсутня заборона звільнення жінок з дітьми віком до 3 

років, а також одиноких жінок з дитиною віком до 14 років. 

        Стаття 41. Гарантії працівникам при звільненні з 

ініціативи роботодавця 

3. Забороняється розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця з жінками, які перебувають у відпустці 

у зв’язку з вагітністю та пологами, крім випадків ліквідації 

юридичної особи - роботодавця, припинення фізичною особою 

виконання функцій роботодавця. 

  

      При цьому, проектом не передбачається, як це визначено 

статтею 7 Конвенції, право працівника на захист до його 

звільнення («Стаття 7. Трудові відносини з працівником не 

припиняються з причин, пов’язаних з його поведінкою або 

роботою , доти йому не нададуть можливості захищатися з 

висунутими проти нього звинуваченнями.») 

Фактично проект позбавляє працівників, трудові 

відносини з яким було припинено, права на вихідну допомогу, як 

це передбачено статтею 12 Конвенції, крім випадку звільнення 

у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше 

виконував цю роботу (стаття 38 проекту). 

Проектом не враховані положення статей 12 і 13 

Конвенції, якими передбачено проведення консультацій з 

представниками працівників, коли роботодавець планує 

грошову компенсацію у розмірі середньомісячної заробітної плати. 

Працівник може бути звільнений з роботи у зв’язку із 

скороченням не пізніше ніж протягом чотирьох місяців після 

попередження. 

Протягом строку попередження працівнику за його бажанням 

може надаватися вільний від роботи час для самостійного 

працевлаштування із збереженням заробітної плати, але не більше 

одного робочого дня на тиждень за домовленістю сторін. 

За домовленістю сторін трудового договору попередження про 

наступне звільнення у зв’язку із скороченням може бути замінено 

грошовою компенсацією у розмірі, встановленому колективним 

договором, але не менше двох розмірів середньомісячної заробітної 

плати. 

2. Звільнення працівника у зв’язку із скороченням допускається, 

за умови відсутності можливості переведення його за згодою на іншу 

роботу, що відповідає спеціальності та кваліфікації працівника, а за 

відсутності такої роботи - на іншу роботу, на яку він згоден та яку може 

виконувати за станом здоров’я і кваліфікацією. 

3. Роботодавець зобов’язаний запропонувати працівникові 

вакантні робочі місця (вакантні посади), що відповідають зазначеним 

вимогам, які з’являються протягом усього періоду з дня попередження 

працівника до дня його звільнення. 

Стаття 89. Обов’язки роботодавця щодо запобігання 

масовому звільненню працівників у зв’язку із скороченням 

1. У разі виникнення загрози масового звільнення працівників у 

зв’язку із скороченням роботодавець для запобігання масовому 

звільненню може з урахуванням пропозицій виборного органу 

первинної профспілкової організації (профспілкового представника) 

тимчасово застосувати: 

1) обмеження або припинення прийняття на роботу нових 

працівників; 

2) обмеження надурочних робіт та робіт у вихідні дні; 

3) зупинення роботи окремих структурних підрозділів чи 

юридичної особи загалом з наданням працівникам за їхньою згодою 



припинення трудових відносин з причин економічного, 

технічного, структурного або аналогічного плану, а саме: 

своєчасно надати відповідним представникам працівників 

інформацію щодо цього питання, зокрема інформацію про 

причини передбачуваних звільнень, кількість і категорії 

працівників, яких це може торкнутися, та строк, протягом 

якого їх буде проведено; якомога раніше надати можливість 

відповідним представникам працівників провести консультації 

про заходи запобігання звільненням або зведення кількості їх 

до мінімуму та про заходи щодо пом'якшення 

несприятливих наслідків будь-якого звільнення для 

відповідних працівників, зокрема такі, як надання іншої 

роботи, а також якомога раніше повідомити про те 

компетентний орган, надаючи йому відповідну інформацію, 

зокрема письмовий виклад підстав звільнення, відомості про 

кількість і категорії працівників, яких воно може торкнутися, 

та строк, протягом якого його намічено здійснити. 

Виходячи з цих приписів, можна констатувати, що 

проектом не передбачається пом’якшення несприятливих 

наслідків будь-якого звільнення, зокрема надання іншої 

роботи, крім випадку звільнення у зв’язку з поновленням на 

роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (стаття 

38 проекту). 

 

відпусток без збереження заробітної плати або з частковим її 

збереженням на строк до двох місяців; 

4) запровадження для працівників окремих структурних 

підрозділів або юридичної особи загалом режиму неповного робочого 

часу на строк, що не перевищує шість місяців, але не менше половини 

норми робочого часу; 

5) поетапне звільнення працівників у зв’язку із скороченням; 

6) надання працівникам можливості професійної підготовки, 

перепідготовки або підвищення кваліфікації; 

7) інші передбачені колективними угодами і колективним 

договором заходи, рекомендовані центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та 

трудової міграції, його територіальними органами, а також за 

підсумками консультацій з виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником). 

2. Критерії визначення масового звільнення працівників у зв’язку 

із скороченням встановлюються законом. 

3. Колективним договором можуть встановлюватися більш 

сприятливі критерії масового звільнення працівників у зв’язку із 

скороченням порівняно із законом, а також заходи із запобігання та 

мінімізації негативних наслідків масового звільнення. 

Стаття 90. Переважне право на залишення на роботі у разі 

проведення скорочення 

1. У разі проведення скорочення переважне право на залишення 

на роботі надається працівникам з вищою кваліфікацією і 

продуктивністю праці. 

2. За рівних умов щодо кваліфікації та продуктивності праці 

перевага в залишенні на роботі надається працівникам: 

1) із сімейними обов’язками - за наявності двох і більше 

утриманців; 

2) у сім’ї яких немає інших осіб із самостійним джерелом 

доходів; 

3) які мають триваліший безперервний стаж роботи в цього 

роботодавця; 



4) які навчаються за направленням роботодавця чи підвищують 

кваліфікацію без відриву від роботи; 

5) які отримали, працюючи в цього роботодавця, трудове 

каліцтво або професійне захворювання; 

6) із числа прийнятих на роботу протягом останніх двох років у 

рахунок квоти або нормативу робочих місць; 

7) із числа колишніх військовослужбовців строкової служби, 

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

військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які 

проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з 

дня звільнення зі служби. 

3. Перевага в залишенні на роботі може надаватися іншим 

категоріям працівників, якщо це передбачено законом чи колективним 

договором. 

4. Працівник, який має переважне право на залишення на роботі з 

кількох підстав, встановлених частиною другою цієї статті або іншим 

законом чи колективним договором, не може бути звільнений у зв’язку 

із скороченням за наявності працівників, які мають таке право за меншої 

кількості підстав. За наявності у працівників переважного права на 

залишення на роботі з рівної кількості підстав переважне право має той 

із них, підстава якого названа в частині другій цієї статті раніше. 

Стаття 91. Переважне право на укладення трудового 

договору у разі поворотного прийняття на роботу 

1. Працівник, з яким розірвано трудовий договір з підстав, 

передбачених статтею 86 цього Кодексу, протягом одного року має 

право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на 

роботу, якщо роботодавець проводить прийняття на роботу працівників 

відповідної професії (кваліфікації). 

       2. Роботодавець  протягом 5 календарних днів після прийняття 

рішення про набір на роботу працівників відповідної професії 

(кваліфікації) зобов’язаний письмово сповістити працівників, які мають 

право на поворотне прийняття на роботу, про своє рішення. 

Роботодавець зобов’язаний прийняти на роботу зазначених працівників, 

якщо вони звернулись з проханням про прийняття на роботу не пізніше 



20 днів після отримання сповіщення роботодавця. Невиконання 

роботодавцем цього обов’язку тягне за собою обов’язок роботодавця 

сплатити на користь працівника грошову суму в розмірі тарифної ставки 

(окладу) за відповідною професією (кваліфікацією) або посадою за три 

місяці.  

3. Переважне право на укладення трудового договору надається 

особам, зазначеним у статті 90 цього Кодексу. 

4. Умови відновлення соціально-побутових пільг, які працівник 

мав до звільнення, визначаються колективним договором. 

Стаття 92. Розірвання трудового договору за ініціативою 

роботодавця у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням 

працівником своїх трудових обов’язків 

1. Трудовий договір за ініціативою роботодавця у зв’язку з 

невиконанням або неналежним виконанням працівником трудових 

обов’язків може бути розірвано у разі: 

1) систематичного невиконання або неналежного виконання 

працівником трудових обов’язків без поважних причин. Систематичним 

вважається 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; 

Стаття 96. Розірвання трудового договору за ініціативою 

роботодавця у зв’язку з відсутністю працівника на роботі понад два 

місяці 

1. Трудовий договір може бути розірвано за ініціативою 

роботодавця у зв’язку з відсутністю працівника на роботі та інформації 

про причини такої відсутності понад два місяці. 

Стаття 107. Обмеження розірвання трудового договору 

1. Забороняється розірвання трудового договору за ініціативою 

роботодавця в період тимчасової непрацездатності працівника, крім 

випадків розірвання трудового договору на підставі статей 94 - 96 цього 

Кодексу та у разі ліквідації юридичної особи - роботодавця або 

припинення фізичною особою виконання функцій роботодавця. 

2. Забороняється розірвання трудового договору за ініціативою 



роботодавця в період перебування працівника у відпустці, крім 

розірвання трудового договору у разі ліквідації юридичної особи - 

роботодавця або припинення фізичною особою виконання функцій 

роботодавця. 

3. Забороняється розірвання трудового договору за ініціативою 

роботодавця в період перебування працівника у відрядженні. 

Стаття 109. Заборона розірвання трудового договору з 

вагітними жінками, працівниками із сімейними обов’язками, які 

мають дітей, та одинокими матерями (батьками) 

1. Забороняється розірвання трудового договору з вагітними 

жінками за ініціативою роботодавця, крім випадків ліквідації юридичної 

особи - роботодавця без правонаступництва, припинення фізичною 

особою виконання функцій роботодавця. 

2. Забороняється розірвання трудового договору за ініціативою 

роботодавця з працівниками із сімейними обов’язками, які мають дітей 

віком до трьох років, а у випадках, передбачених частиною другою 

статті 198 цього Кодексу, – до шести років або дитину з інвалідністю, 

одинокими матерями (батьками), які мають дітей віком до 15 років, крім 

випадків ліквідації юридичної особи - роботодавця без 

правонаступництва, припинення фізичною особою виконання функцій 

роботодавця та з підстав, передбачених статтями 92 та 96 цього Кодексу. 

Стаття 112. Забезпечення захисту працівників від 

необґрунтованого звільнення 

1. Розірвання трудового договору з працівниками з підстав, 

передбачених статтями 86 (крім випадків ліквідації юридичної особи - 

роботодавця або припинення фізичною особою виконання функцій 

роботодавця), 92, 93, 97 цього Кодексу, повинно передувати надання їм 

можливості надати підтвердження рівня кваліфікації, продуктивності 

праці, сумлінного ставлення до виконання трудових обов’язків, 

правомірності своїх дій чи бездіяльності, надати пояснення з приводу 

допущених порушень чи неналежного виконання трудових обов’язків, 

які мають бути в обов’язковому порядку розглянуті роботодавцем до 

прийняття рішення про розірвання трудового договору з працівником. 
Стаття 113. Розірвання трудового договору за ініціативою 



роботодавця за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником) 

1. Розірвання трудового договору з підстав, передбачених 

статтею 86 (крім випадків ліквідації юридичної особи - роботодавця або 

припинення фізичною особою виконання функцій роботодавця), 

пунктами 1 - 3 частини першої та пунктами 4, 5 частини другої статті 92, 

пунктами 1 і 2 частини першої статті 93 цього Кодексу, допускається 

після попереднього погодження з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником), що діє у 

юридичній особі, членом якої є працівник.  

Стаття 255. Вихідна допомога 

1. У разі розірвання трудового договору у зв’язку із скороченням 

(стаття 86 цього Кодексу) роботодавець зобов’язаний виплатити вихідну 

допомогу працівнику, який має безперервний стаж роботи в даного 

роботодавця: 

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. 

2. У разі розірвання трудового договору на підставі виявлення 

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі 

(стаття 93 цього Кодексу), нез’явлення працівника на роботу внаслідок 

тимчасової непрацездатності (стаття 94 цього Кодексу), у зв’язку із 

поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу 

(стаття 95 цього Кодексу), у разі припинення трудових відносин з 

неповнолітнім працівником на вимогу його батьків або осіб, які їх 

замінюють, чи відповідних органів (стаття 101 цього Кодексу), 

порушення правил прийняття на роботу не з вини працівника (частина 

друга статті 104 цього Кодексу) роботодавець зобов’язаний виплатити 

працівникові вихідну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку.»; 

3. У разі припинення трудових відносин у зв’язку з призовом або 

вступом на військову службу, направленням на альтернативну 

(невійськову) службу (стаття 99 цього Кодексу) працівникові 



виплачується вихідна допомога в розмірі двох середньомісячних 

заробітних плат. 

4. У разі припинення трудових відносин у зв’язку з ліквідацією 

юридичної особи - роботодавця, припинення фізичною особою 

виконання функцій роботодавця, а також у зв’язку із закінченням строку 

трудового договору з працівниками, зазначеними в частинах першій та 

другій статті 109 цього Кодексу, вихідна допомога виплачується у 

розмірі не менше трьох середньомісячних заробітних плат. 

5. У разі розірвання трудового договору за ініціативою 

працівника внаслідок порушення роботодавцем трудового 

законодавства, колективного або трудового договору (пункт 6 частини 

другої статті 84 цього Кодексу) працівникові виплачується вихідна 

допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не 

менше трьох середньомісячних заробітних плат. 

 

8.      Новації робочого часу і часу відпочинку 
 

     Уточнюється норма тривалості робочого часу – 40 годин 

впродовж 7 днів, проте скасовується норма понаднормових 

робіт, яка наразі становить 120 годин на рік. Їх застосування 

можливе на умовах, визначених колективним або трудовим 

договором, що створює суттєві ризики зловживання під час їх 

використання. 

       Законопроєкт не регламентує процедуру встановлення 

режиму робочого часу, обмежившись регулюванням гнучкого 

режиму та дистанційної (надомної) роботи. 

 

Стаття 48. Робочий час та його тривалість  

1. Робочий час – це час, протягом якого працівник 

відповідно до умов трудового договору повинен виконувати 

трудові обов’язки. Трудовим договором можуть визначатися 

окремі періоди, що включаються до складу робочого часу. 

2. Нормальна тривалість робочого часу складає 40 

годин протягом кожного семиденного періоду. Тривалість 

Стаття 133. Нормальний робочий час 

1. Нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин на 

тиждень. 

2. Колективним договором, нормативним актом роботодавця 

може бути встановлена менша тривалість робочого часу. 

Зменшення тривалості тижневої норми робочого часу не тягне за 

собою будь-якого зменшення розміру оплати праці. 

Стаття 138. Встановлення режиму робочого часу працівників 

1. Режим робочого часу працівників встановлюється правилами 

внутрішнього трудового розпорядку відповідно до режиму роботи 

юридичної особи - роботодавця. Режим робочого часу працівників, 

зайнятих у роботодавця - фізичної особи, визначається за згодою сторін. 

2. Незалежно від встановленого режиму робочого часу тривалість 

робочого часу не може бути більше встановленої Кодексом або 

визначеної відповідно до нього. 

Стаття 139. П’ятиденний і шестиденний робочий тиждень 

1. Для працівників встановлюється, як правило, п’ятиденний 

робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному 

робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни), як правило, має 



щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем з 

урахуванням специфіки його діяльності та консультацій з 

представниками працівників. Надурочними вважаються 

роботи понад встановлені у трудовому договорі тривалість 

роботи протягом дня (зміни). 

3. У разі застосування підсумованого режиму робочого 

часу, тривалість робочого часу за певний обліковий період, що 

не може перевищувати чотирьох місяців підряд, 

розраховується пропорційно до тривалості, визначеної у 

частині другій цієї статті.  У цьому випадку, надурочним є час, 

сумарно відпрацьований за обліковий період понад 

встановлений у трудовому договорі робочий час. 

4. Застосування надурочних робіт допускається лише у 

виняткових випадках, що визначаються трудовим 

договором та/або колективним договором. 

Стаття 51. Гнучкий режим робочого часу та 

дистанційна (надомна) робота 

1. За погодженням між працівником і роботодавцем для 

працівника може встановлюватись гнучкий режим робочого 

часу на визначений строк або безстроково як при прийнятті на 

роботу так і згодом. 

6. Сторони трудового договору можуть домовитись про 

виконання роботи дистанційно. Умови такої роботи 

встановлюються у трудовому договорі. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

бути однаковою. За наявності достатніх підстав інше може 

встановлюватися колективним договором з дотриманням установленої 

тривалості робочого тижня (статті 133 і 134 цього Кодексу). 

2. П’ятиденний робочий тиждень з однаковою щоденною 

тривалістю робочого часу визнається основним видом режиму робочого 

часу і є базовим для обчислення норми робочого часу при встановленні 

іншого режиму роботи (шестиденний робочий тиждень, підсумований 

облік робочого часу, неповний робочий час тощо). 

3. В юридичних особах, де за характером виробництва та 

умовами роботи запровадження п’ятиденного робочого тижня є 

недоцільним, колективним договором встановлюється шестиденний 

робочий тиждень з одним вихідним днем, але не більше встановленої 

тривалості робочого тижня (статті 133 і 134 цього Кодексу). За 

відсутності первинної профспілкової організації (профспілкового 

представника) п’ятиденний чи шестиденний робочий тиждень 

встановлюється роботодавцем самостійно. 

Стаття 141. Тривалість щоденної роботи 

1. Тривалість щоденної роботи в межах робочого тижня, як 

правило, має бути однаковою. Колективним договором може бути 

продовжена тривалість щоденної роботи, але не більш як до 12 годин, за 

умови дотримання установленої тривалості робочого часу, визначеної 

законом. 

Стаття 144. Графіки змінності та графіки виходу на роботу 

1. Робота виконується у дві, три або чотири зміни, якщо для 

ефективного використання обладнання, збільшення обсягів виробництва 

чи надання послуг або з іншою метою встановлюється тривалість 

виробничого процесу, що перевищує тривалість щоденної роботи 

працівників. 

2. При змінній роботі працівники (групи працівників, об’єднані у 

зміни) чергуються у змінах рівномірно в порядку, встановленому 

колективним договором. Кожна група працівників (зміна) виконує 

роботу протягом встановленої тривалості робочого часу згідно з 

графіком змінності, що затверджується роботодавцем. 

3. Перехід груп працівників з однієї зміни в іншу, як правило, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Суттєво скорочується нормативне регулювання часу 

відпочинку, віддаючи це на відкуп сторонам трудового або 

колективного договору (наприклад, щодо встановлення 

вихідних днів, компенсації та оплати за роботу у вихідний день, 

здійснюється через кожний робочий тиждень у години, визначені 

графіком змінності. 

4. Графіки змінності, що затверджуються на строк понад один 

місяць або без обмеження строку, доводяться до відома працівників не 

пізніше ніж за два тижні до їх запровадження. 

Стаття 145. Підсумований облік робочого часу 

1. В юридичних особах з безперервним циклом виробництва, а 

також на окремих виробництвах, у цехах, дільницях, відділеннях і на 

деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути 

додержана встановлена для даної категорії працівників денна або 

тижнева тривалість робочого часу, допускається запровадження 

підсумованого обліку робочого часу, з тим щоб тривалість робочого 

часу за обліковий період не перевищувала нормальної тривалості 

робочого часу за відповідний обліковий період. 

2. Підсумований облік робочого часу запроваджується 

роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником), а в разі його 

відсутності - з іншим уповноваженим на представництво органом/вільно 

обраними представниками (представником) працівників. 

3. Обліковий період встановлюється в колективному договорі і 

може вимірюватися місяцем, кварталом або півріччям. Він охоплює 

робочий час і години роботи у вихідні і святкові дні, години відпочинку. 

Денна або тижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, 

може коливатися протягом облікового періоду, але загальна тривалість 

роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в 

обліковому періоді. 
Стаття 151. Підстави роботи понад норму робочого часу 

1. Підстави роботи понад норму робочого часу встановлюються 

виключно цим Кодексом. 

Стаття 155. Граничні норми застосування надурочних робіт 

1. Надурочні роботи не можуть становити для працівника більше 

чотирьох годин протягом двох днів підряд і більше 120 годин на рік. 

Стаття 158. Перерви упродовж робочого дня (зміни) 

1. Упродовж робочого дня (зміни) працівникам надається перерва 



відпусток тощо). Працівники, які мають дітей, позбавляються 

щорічної додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 

календарних днів. Збільшується тривалість відпустки без 

збереження заробітної плати з 15 до 30 календарних днів. 

Стаття 52. Гарантії щодо відпочинку  
2. Працівникам на умовах визначених трудовим та/або 

колективним договором надається перерва для відпочинку і 

харчування, що не включається в робочий час. У разі 

перевищення тривалості щоденної роботи (зміни) шести годин 

надання такої перерви є обов'язковим. 

4. Тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку не 

може становити менше 12 годин впродовж кожних 24 годин. 

5. Щотижневий безперервний відпочинок (вихідні дні) 

має становити не менше 24 годин протягом кожного 

семиденного періоду, без урахування тривалості щоденного 

(міжзмінного) відпочинку. 

Дні щотижневого відпочинку встановлюють у трудовому 

договорі та/або колективному договорі. 

6. Залучення працівників до роботи у їх вихідний день 

допускається лише у виняткових випадках, що 

визначаються трудовим договором та/або колективним 

договором. Робота у вихідний день може за згодою сторін 

компенсуватися наданням іншого дня відпочинку. 

Стаття 53. Святкові і неробочі дні 

3. Робота у святкові та неробочі дні, як правило, не 

проводиться. 

Залучення окремих працівників до роботи у зазначені дні 

допускається лише у виняткових випадках, що 

визначаються трудовим та/або колективним договором. 
4. У зазначені дні також допускаються роботи, 

припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови 

(безперервно діючі підприємства, установи, організації), 

роботи, викликані необхідністю обслуговування населення. 

5. Робота у святковий чи неробочий день може за згодою 

для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин і не 

менше тридцяти хвилин, час якого не включається до складу робочого 

часу. 

2. Час надання перерви для відпочинку і харчування, її тривалість 

встановлюються колективним договором, правилами внутрішнього 

трудового розпорядку або локальним нормативним актом роботодавця, 

прийнятим з урахуванням пропозицій виборного органу первинної 

профспілкової організації (профспілкового представника). Час надання 

перерви для відпочинку і харчування може передбачатися трудовим 

договором. 

Стаття 159. Тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку 

1. Тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку не може 

становити менше 12 годин. 

У разі переходу з однієї зміни в іншу тривалість щотижневого 

безперервного відпочинку не може становити менше подвійної 

тривалості робочого часу у попередній зміні з урахуванням часу перерви 

для відпочинку і харчування. Ця норма не поширюється на випадки 

застосування підсумованого обліку робочого часу. 

Стаття 160. Тривалість щотижневого безперервного 

відпочинку 

1. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку не може 

становити менш як 42 годин, крім випадків застосування 

підсумованого обліку робочого часу та випадків, передбачених 

частиною другою статті 162 цього Кодексу. 

Стаття 161. Вихідні дні 

1. Кожен працівник має право на щотижневий безперервний 

відпочинок, який передбачає надання вихідних днів. У разі 

застосування п’ятиденного робочого тижня працівникам надаються 

два вихідні дні на тиждень, а при застосуванні шестиденного 

робочого тижня - один вихідний день. Право працівників на 

щотижневий безперервний відпочинок забезпечується також у разі 

застосування підсумованого обліку робочого часу, крім випадків, якщо 

це неможливо у зв’язку з характером роботи та особливостями 

організації праці (вахтовий метод, польові умови праці тощо). 



сторін компенсуватися наданням іншого дня відпочинку. 

6. Переноси робочих днів для створення сприятливих 

умов для святкування визначаються індивідуально за 

згодою сторін згідно з умовами трудового договору. 

7. Оплата праці за роботу святкові та неробочі дні 

визначається трудовим та/або колективним договором з 

дотриманням гарантій визначених статтею 71 цього Закону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 55. Щорічна основна оплачувана відпустка 

1. Щорічна основна оплачувана відпустка надається 

працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за 

кожен відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня 

укладення трудового договору. 

Стаття 56. Порядок і умови надання щорічної 

оплачуваної відпустки 

1. Порядок та умови надання щорічної відпустки, в т.ч. і її 

поділу на частини, визначається трудовим договором. 

 

 

2. Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день у 

разі застосування п’ятиденного робочого тижня встановлюється 

колективним договором і, як правило, повинен надаватися поряд із 

загальним вихідним днем. 

5. У разі якщо вихідний день збігається з днем державного або 

релігійного свята (стаття 163 цього Кодексу), вихідний день 

переноситься на наступний після державного або релігійного свята 

робочий день. Таке перенесення зменшує тривалість робочого часу у 

відповідному періоді, що повинно враховуватися незалежно від режиму 

робочого часу і способу його обліку. 

7. З метою створення сприятливих умов для використання днів 

державних і релігійних свят (стаття 163 цього Кодексу), а також 

раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України 

не пізніше ніж за три місяці до святкових днів може рекомендувати 

керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та 

робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для 

працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень. 

Стаття 173. Щорічна основна трудова відпустка мінімальної 

тривалості 

1. Щорічна основна трудова відпустка встановлюється 

тривалістю не менш як 28 календарних днів за кожний робочий рік. 

Стаття 185. Порядок надання щорічної трудової відпустки 

4. Щорічні основна та додаткова трудові відпустки надаються 

згідно з графіком, який затверджується і доводиться роботодавцем до 

відома працівників не пізніше 15 січня поточного календарного року. 

Графік складається роботодавцем за погодженням з виборним органом 

первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з 

урахуванням потреб виробництва, особистих інтересів працівників та 

наявності можливості для їх відпочинку. 

Стаття 187. Поділ щорічної трудової відпустки на частини 

1. Щорічні основна та додаткова трудові відпустки за 

погодженням між працівником і роботодавцем можуть бути поділені на 

частини будь-якої тривалості, за умови що одна безперервна частина 

щорічної основної трудової відпустки становитиме не менше 14 



календарних днів. 

Стаття 188. Відкликання з щорічної трудової відпустки 

1. Відкликання з щорічних основної і додаткової трудових 

відпусток допускається за згодою працівника лише для відвернення 

стихійного лиха, запобігання виробничій аварії або негайного усунення 

їх наслідків, для запобігання нещасним випадкам, простою, загибелі або 

псуванню майна юридичної особи та в інших випадках, передбачених 

законом, з дотриманням вимог частини другої статті 187 цього Кодексу. 

Стаття 201. Соціальна відпустка працівникам із сімейними 

обов’язками, які мають дітей 

1. Працівникам із сімейними обов’язками (стаття 290 цього 

Кодексу), які мають двох і більше дітей віком до 15 років, дитину з 

інвалідністю або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства 

підгрупи А I групи, одиноким матері, батьку (частина друга статті 290 

цього Кодексу), усиновлювачу, опікуну, піклувальнику, які виховують 

дитину віком до 15 років або повнолітню дитину з інвалідністю з 

дитинства підгрупи А I групи, щороку надається оплачувана 

соціальна відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування 

днів державних і релігійних свят (стаття 163 цього Кодексу). За 

наявності декількох підстав для надання такої відпустки її загальна 

тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. 

Стаття 251. Гарантійні виплати за час відпустки та замість 

невикористаної відпустки 

1. Роботодавець здійснює працівнику гарантійні виплати за час 

відпустки в розмірі середньої заробітної плати, якщо інше не 

встановлено цим Кодексом. 

 

9.          Оплата праці, гарантії та компенсації 
     У питаннях оплати праці акцент зміщується в бік 

роботодавця, який матиме право самостійно визначати норми 

праці та формувати систему оплати праці. Розмір та 

елементи заробітної плати мають встановлюватися у 

трудовому договорі. Трудовий колектив, а тим більше 

профспілки, фактично усуваються від регулювання цих питань, 

 
Стаття 215. Системи оплати праці 

1. Системами оплати праці є тарифна та інші системи, що 

формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації 

працівників. 

2. Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні 

ставки, схеми посадових окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні 



хоча можливість встановлювати умови оплати праці в 

колективному договорі все-таки залишається. 

Стаття 67. Оплата праці 

1. Оплата праці визначається у трудовому договорі з 

урахуванням мінімальних та інших державних гарантій, а також 

норм відповідних колективних договорів. 

2. Роботодавець самостійно визначає норми праці та 

формує системи оплати праці з дотриманням принципу 

диференціації оплати праці залежно від складності, 

професійного і кваліфікаційного рівня, умов, обсягу 

виконуваної роботи, ступеня відповідальності, професійно-

ділових якостей працівника, результатів його праці та 

господарської діяльності роботодавця.  

Роботодавець встановлює норми праці, виходячи з 

нормальної тривалості робочого часу, визначеної цим Законом. 

3. При формуванні систем оплати праці, здійсненні 

нормування праці роботодавець проводить консультацій з 

представниками працівників.  

         4. Розподіл виконуваних робіт за їх складністю, 

професійним і кваліфікаційним рівнем здійснюється 

роботодавцем, в т.ч. з урахуванням професійних стандартів, 

а у разі їх відсутності – кваліфікаційних характеристик 

професій. 
 

         Зменшується розмір доплати за роботу в надурочний час 

з подвійної тарифної ставки до доплати в розмірі 20% від 

звичайної зарплати, а також за роботу у вихідні, святкові чи 

неробочі дні.  

Стаття 71. Гарантії щодо оплати роботи у нічний час, 

вихідні, святкові і неробочі дні, за надурочні роботи 

1. За роботу в нічний час здійснюється доплата у розмірі, 

визначеному трудовим договором та/або відповідним 

колективним договором, але не менше ніж 20 відсотків 

ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час. 

характеристики). 

3. Тарифна система оплати праці використовується у разі 

розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від 

кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою для 

формування та диференціації розмірів заробітної плати. 

6. Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і 

присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам провадиться 

роботодавцем згідно з професійними стандартами (кваліфікаційними 

характеристиками) за погодженням із виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим представником). 

8. Колективним договором можуть встановлюватися інші 

системи оплати праці. 

При застосуванні інших систем оплати праці оплата праці 

некваліфікованого працівника не може бути меншою за мінімальну 

заробітну плату. 

Стаття 233. Оплата праці за роботу в нічний час 

1. Робота в нічний час (частина перша статті 137 цього Кодексу) 

оплачується в підвищеному розмірі, що встановлюється генеральною, 

галузевою (міжгалузевою) угодами, колективним договором або 

локальним нормативним актом роботодавця. Таке підвищення не може 

становити менше 30 відсотків тарифної ставки (окладу), посадового 

окладу (ставки заробітної плати) за кожну годину. 

Стаття 235. Оплата праці у разі виконання надурочних робіт і 

роботи в надурочний час 

1. У разі застосування почасової форми оплати праці надурочні 

роботи (стаття 152 цього Кодексу) оплачуються в подвійному розмірі. 

Якщо протягом року працівником відпрацьовано надурочно 

більше 120 годин, оплата за відпрацьовані понад цю норму години 

проводиться у потрійному розмірі не пізніше 15 січня наступного року. 

Працівникам, які працюють за почасовою формою оплати праці і 

яким не встановлено тривалість щоденної роботи, оплачуються як 

надурочні всі години, відпрацьовані понад установлену законом, 

колективною угодою, колективним договором норму тривалості 

робочого часу на тиждень, у порядку, передбаченому абзацом першим 



2. Оплата праці за роботу у вихідні, святкові чи 

неробочі дні здійснюється у підвищеному розмірі, 

визначеному трудовим договором та/або відповідним 

колективним договором. З урахуванням такого підвищення 

оплата праці має бути принаймні на 20 відсотків вищою від 

оплати праці працівника в межах встановленої у трудовому 

договорі норми праці. 

3. При застосуванні надурочних робіт оплата праці 

здійснюється у підвищеному розмірі, визначеному трудовим 

договором та/або відповідним колективним договором. З 

урахуванням такого підвищення оплата праці має бути 

принаймні на 20 відсотків вищою від оплати праці працівника 

в межах встановленої у трудовому договорі норми праці. 

4. Оплата у зазначених розмірах провадиться за фактично 

відпрацьовані години. 

У разі одночасного виконання кількох умов, визначених у 

частинах першій-третій цієї статті, оплата здійснюється з 

урахуванням відповідних гарантій. 

 

 

         

        Окрім того, має змінитися відповідальність за затримку 

виплати заробітної плати впродовж роботи (пеня в розмірі 

0,05% від суми боргу за день прострочення), а також за 

затримку розрахунку при звільненні (пеня в сумі 0,5% від суми 

боргу за кожен день прострочення до дня фактичного 

розрахунку).  

Стаття 76. Відповідальність роботодавця у разі 

порушення строків розрахунку з працівником 

1. У разі порушення строків виплати заробітної плати 

в період дії трудового договору більше ніж на п’ятнадцять 

календарних днів роботодавець зобов’язаний сплатити 

працівникові пеню в розмірі 0,05 відсотка суми боргу за 

кожен день такої затримки. 

цієї частини. 

2. У разі застосування відрядної форми оплати праці виконана в 

надурочний час робота оплачується за подвійними відрядними 

розцінками. 

3. У разі застосування підсумованого обліку робочого часу 

(стаття 145 цього Кодексу) час, відпрацьований понад установлений 

робочий час сумарно за обліковий період, оплачується як надурочні 

години у порядку, передбаченому частинами першою і другою цієї 

статті. У разі залучення працівника, який працює на умовах 

підсумованого обліку робочого часу, до роботи в день державного або 

релігійного свята (стаття 163 цього Кодексу) та відмови працівника від 

надання йому іншого дня відпочинку для визначення тривалості 

надурочної роботи час роботи в день державного і релігійного свята не 

включається до складу відпрацьованого часу, а оплата праці за цей час 

здійснюється відповідно до статті 236 цього Кодексу. 

4. Надурочні роботи, крім підвищеної оплати за їх виконання 

відповідно до частин першої та другої цієї статті, компенсуються також 

наданням працівнику іншого дня для відпочинку (відгулу). 

5. Працівникам, які самостійно планують свій робочий час, 

робота в надурочний час не компенсується, крім випадків залучення їх 

роботодавцем до виконання надурочних робіт (стаття 153 цього 

Кодексу). 

Стаття 236. Оплата роботи у вихідний день, день державного 

або релігійного свята 

1. Робота у вихідний день, день державного або релігійного свята 

(стаття 163 цього Кодексу) чи день, що є для працівника вихідним 

(стаття 161 цього Кодексу), оплачується в подвійному розмірі: 

1) у разі застосування відрядної форми оплати праці - за 

подвійними відрядними розцінками; 

2) у разі застосування почасової форми оплати праці - у 

подвійному розмірі, виходячи з установленої тарифної ставки (окладу), 

посадового окладу. 

Якщо робота в день державного або релігійного свята 

проводиться понад норму робочого часу (у зв’язку з відмовою 



3. В разі невиплати з вини роботодавця належних 

працівникові при звільненні сум у строки, зазначені в статті 

75 цього Закону роботодавець зобов’язаний сплатити 

працівникові пеню в розмірі 0,5 відсотка невиплачених сум за 

кожен день затримки по день фактичного розрахунку. 

 

 

працівника від надання іншого дня відпочинку), оплата здійснюється 

понад оклад (якщо основна заробітна плата працівника встановлена у 

формі місячного окладу) або як за робочий час, відпрацьований понад 

норму робочого часу, або відповідно до розцінок і рівня виконання 

норми праці (у разі застосування відрядної форми оплати праці). 

2. Оплата праці в розмірі, визначеному в частині першій цієї 

статті, здійснюється за години, фактично відпрацьовані в день 

державного, релігійного свята або в день, що є для працівника вихідним. 

Стаття 267. Наслідки порушення строків виплати заробітної 

плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівнику 

1. У разі порушення встановлених законом, колективним 

договором строків виплати заробітної плати, гарантійних та 

компенсаційних виплат роботодавець зобов’язаний сплатити 

працівнику пеню (компенсацію) в розмірі та на умовах, визначених 

колективним договором, але не менше облікової ставки 

Національного банку України у розрахунку на рік за кожнен день 

затримки, та виплатити всю суму заборгованості із заробітної плати 

з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення. 

2. У разі відшкодування роботодавцем всієї суми визначеної цією 

статтею пені, а також суми заборгованості із заробітної плати до дня 

виявлення такого порушення органами державного нагляду (контролю) 

роботодавець звільняється від фінансових санкцій, адміністративної чи 

кримінальної відподвідальності за зазначені порушення. 

 

 

10.          Матеріальна відповідальність працівників не зазнає 

особливих змін.  

       Основні відмінності від нинішнього регулювання 

полягатимуть в тому, що повна матеріальна відповідальність 

може бути встановлена на підставі трудового договору або 

додаткової угоди до нього.  

       Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність 

може встановлюватися на умовах, визначених колективним 

договором.  

Правила про матеріальну відповідальність працівників 

переважно запозичені із чинного законодавства. Разом з тим 

встановлено такі нові правила: 

1) з урахуванням чинних норм трудового права дається 

визначення причинного зв’язку між допущеним працівником порушенням 

та прямою дійсною шкодою на боці роботодавця; 

2) розкривається зміст категорії вини як умови відповідальності 

працівників; 

3) встановлено презумпцію невинності працівника при покладенні 



       Запроваджується матеріальна відповідальність за 

розголошення державної чи комерційної таємниці. 

на нього матеріальної відповідальності. Тягар доказування наявності 

підстав та умов притягнення працівника до матеріальної 

відповідальності покладається на роботодавця;  

4) заборонено застосовувати будь-які коефіцієнти при 

визначенні розміру прямої дійсної шкоди, оскільки це правило було 

виправданим раніше, коли був дефіцит багатьох товарів; 

5) встановлюються норми прямої дії щодо можливості 

укладання з працівником письмових договорів про повну матеріальну 

відповідальність. Запропоновано відійти від переліку посад, а такі 

договори укладати з працівниками, виходячи зі змісту їх трудових 

функцій. 

 

11.       Закон легалізує діяльність Держпраці 
Сьогодні головна претензія до діяльності Держпраці – це 

відсутність спеціального закону, який регламентував би її 

діяльність. Законопроєкт це усуває, докладно регламентуючи 

права, гарантії інспекторів праці, порядок здійснення перевірок 

та права об’єктів відвідувань. Пропонується суттєво 

зменшити найбільш високі штрафи за порушення 

законодавства про працю, наприклад, за неоформлені трудові 

відносини – з 30 до 10 мінімальних заробітних плат, за 

недотримання державних гарантій в оплаті праці – з 10 до 2 

мінімальних заробітних плат. 

З урахуванням чинного національного та міжнародного 

законодавства встановлюються загальні правила щодо державного 

нагляду, державного і громадського контролю за дотриманням 

трудового законодавства, в тому числі законодавства про охорону 

праці, а також в окремій главі формулюються норми щодо  нагляду і 

контролю, що здійснюється державною інспекцією праці відповідно до 

вимог Конвенцій МОП №№ 81 та 129; 

законодавчо повертаються і детально визначаються 

повноваження державної інспекції праці, інспектор отримує право 

самостійно приймати рішення і проводити перевірку  у будь-який час на 

власний вибір; 

закріплено повноваження профспілок щодо здійснення 

громадського контролю за дотриманням трудового законодавства, 

визначено порядок здійснення контролю та повноваження відповідних 

осіб. 

 

12.               Індивідуальні трудові спори 
      Система вирішення трудових спорів може зазнати значних 

змін.  

      По-перше, пропонується скасувати комісії по трудових 

спорах. Натомість для досудового врегулювання спору може 

використовуватися медіація. Вона може бути судовою або 

Відповідно до Конституції України основним визнається судовий 

порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.  

за згодою між роботодавцем і профспілковим або іншим органом 

(представником), уповноваженим працівниками на представництво, 

передбачається можливість створення комісій з трудових спорів на 

паритетних засадах; 



позасудовою та встановлюватиметься на підставі договору. 

Позасудова медіація буде платною.  

     По-друге, суди зможуть розглядати спори не лише про 

захист чинного права, але й про встановлення умов праці та їх 

зміну, що може спричинити дивні рішення (наприклад, про 

встановлення судом розміру заробітної плати або обладнання 

робочого місця). 

      По-третє, замість поновлення на роботі, суд може 

стягувати компенсацію в розмірі, визначеному за згодою 

сторін, але не менше ніж за 6 місяців. 

      

 

строк звернення працівників з заявами до суду на захист своїх 

прав, що випливають із трудового законодавства, пропонується, за 

загальним правилом, подовжити до одного року з дня, коли він дізнався 

або повинен був дізнатися про порушення свого права. Із цього 

загального правила встановлені винятки:  

у справах про звільнення, переведення на іншу роботу, незаконну 

відмову в укладенні трудового договору - у місячний строк з дня 

звільнення, переведення на іншу роботу або відмови в укладенні 

трудового договору; 

у справах про стягнення належних працівникові заробітної 

плати, гарантійних і компенсаційних виплат - без обмеження строку; 

пропонується встановити, що при поновленні працівника на 

роботі у разі його незаконного звільнення або переведення на іншу 

роботу суд на вимогу працівника приймає рішення: 

1) про поновлення його на попередній роботі та стягнення 

середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу або різниці в 

заробітній платі за весь час виконання нижче оплачуваної роботи; 

2) про стягнення середньої заробітної плати за період від дня 

звільнення до дня прийняття судом рішення у справі. 

Суд також може прийняти рішення про відшкодування 

моральної шкоди, заподіяної незаконним звільненням працівника або 

переведенням його на іншу роботу; 

встановлюється можливість вирішення трудового спору про 

поновлення на роботі у такий спосіб: з урахуванням обставин справи, 

клопотання роботодавця і згоди працівника суд може замість 

поновлення на роботі прийняти рішення про виплату працівникові 

компенсації в розмірі, визначеному за домовленістю сторін, але не 

нижче середньої заробітної плати за 12 місяців. При цьому за 

працівником зберігається право на виплати, передбачені частинами 

першою та другою цієї статті. 

 

 


