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Методи забезпечення дисципліни праці:
підходи до їх визначення

В умовах ринкової економіки до-
тримання і виконання дисципліни
праці є першоосновою успішності та
прибутковості будь-якого підприєм-
ства, установи чи організації. Значен-
ня дисципліни праці як правової кате-
горії полягає в тому, що вона:

по-перше, сприяє досягненню ви-
сокої якості результатів праці окремо
взятого працівника та всього вироб-
ництва в цілому;

по-друге, створює умови для пра-
цівників трудитися з повною відда-
чею, проявляти розумну ініціативу й
новаторство у праці;

по-третє, підвищує ефективність
виробництва й продуктивність праці
кожного працівника;

по-четверте,сприяє охороні здоров’я
під час трудової діяльності, охороні
праці кожного працівника й усього
колективу в цілому.

Забезпечення трудової дисциплі-
ни є складним процесом, який по-
требує комплексного підходу. У свою
чергу, методами забезпечення трудо-
вої дисципліни є передбачена зако-

нодавством сукупність спеціальних
прийомів та способів [1, с. 522], тобто
виражені у нормах трудового права
інструменти, які за допомогою певної
сукупності юридичних і фактичних
дій дають змогу вирішити конкретні
практичні завдання, що стоять перед
суб’єктами трудового права.

Так, згідно з ч. 1 ст. 140 КЗпП Ук-
раїни трудова дисципліна на підпри-
ємствах, в установах, організаціях за-
безпечується створенням необхідних
організаційних та економічних умов
для нормальної високопродуктивної
роботи, свідомим ставленням до пра-
ці, методами переконання, виховання,
а також заохоченням за сумлінну
працю [2].

У спеціальних нормативно-право-
вих актах, які регулюють діяльність
окремих категорій працівників, закріп-
лені певні положення для забезпе-
чення службової дисципліни. Напри-
клад, відповідно до ст. 1 Дисциплінар-
ного статуту органів внутрішніх справ
України [3] службова дисципліна в
цих органах досягається:
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– створенням належних умов про-
ходження служби особами рядового і
начальницького складу;

– набуттям високого рівня профе-
сіоналізму;

– забезпеченням гласності та об’єк-
тивності під час проведення оцінки
результатів службової діяльності;

– дотриманням законності і ста-
тутного порядку;

– повсякденною вимогливістю на-
чальників до підлеглих, постійною
турботою про них, виявленням поваги
до їх особистої гідності;

– вихованням в осіб рядового і
начальницького складу високих мо-
ральних і ділових якостей;

– забезпеченням соціальної спра-
ведливості та високого рівня соціаль-
но-правового захисту;

– умілим поєднанням і правильним
застосуванням заходів переконання,
примусу, дисциплінарного та громад-
ського впливу;

– належним виконанням умов кон-
тракту про проходження служби.

Схожі методи містяться і в інших
спеціальних нормативно-правових
актах таких, як: Дисциплінарному ста-
туті митної служби України, Статуті
про дисципліну працівників спеціаль-
них (воєнізованих) аварійно-рятуваль-
них служб, Дисциплінарному статуті
органів прокуратури України.

У науці трудового права доки
немає єдиного підходу до визначення
методів забезпечення трудової дисцип-
ліни. Однак можна виділити два
основних – це вузький і широкий.

Прихильником першого – є 
В. М. Смирнов, який називає два мето-
ди: переконання і примус. Переконан-
ня є способом впливу, що стимулює
суб’єкта права до поведінки, що відпо-
відає його волі. Правовими засобами
реалізації цього методу є заходи заохо-
чення, передбачені трудовим законо-
давством. Примус – це метод впливу,
що забезпечує вчинення суб’єктом
права дій всупереч його волі. Цей ме-
тод у сфері трудового права знаходить

своє вираження в застосуванні заходів
дисциплінарного впливу [4, с. 293, 294].
Позицію правознавця поділяють 
В. П. Пастухов та Г. Б. Шишко [5,
с. 167–169; 6, с. 482–484].

О. А. Абрамова поруч з названими
виокремлює заохочення як самостій-
ний метод [7, с. 363–365].

На думку В. І. Прокопенка, КЗпП
України вирізняє три методи забезпечен-
ня трудової дисципліни – переконання
і виховання, заохочення, покарання.

Метод переконання є основним у
підтриманні свідомого ставлення до
праці, оскільки він є найпоширенішим
і застосовується до всіх без винятку
працюючих. Не будь-яке спонукання,
внаслідок якого працівник дотримує-
ться трудової дисципліни, є його пере-
конанням. Воно буде ефективним
лише в тому випадку, якщо правила
внутрішнього трудового розпорядку
виконуються завдяки ідейній переко-
наності працюючих у їх моральній
обґрунтованості та доцільності. Окре-
мі працівники можуть дотримуватись
трудової дисципліни з почуття со-
ціальної дисципліни, у зв’язку з не-
бажанням нести відповідальність за
свої правопорушення, страх втратити
роботу чи з інших мотивів. Переко-
нання – це метод активного впливу на
свідомість людини й тим самим на її
поведінку. Особа повинна мати тверді
погляди щодо усвідомлення необхід-
ності дотримуватися приписів право-
вих норм, що визначають внутрішній
трудовий розпорядок, організовувати
свою поведінку й поведінку працюю-
чих поряд відповідно до них без будь-
якого впливу чи примусу зовні. Усві-
домивши правові норми про внутріш-
ній трудовий розпорядок працівник
діє правомірно, самостійно й добро-
вільно. У цих випадках ним керує ідея,
що така поведінка є правильною,
корисною для виробництва в цілому і
для кожного працюючого на цьому
виробництві, зокрема.

Інші методи (заохочення і пока-
рання) є додатковими, оскільки засто-
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совуються до частини працюючих, що
заслуговують на заохочення, або до тих,
які порушують трудову дисципліну.
Перш ніж використовувати заходи
дисциплінарного чи громадського впли-
ву, спочатку оперують методом пере-
конання й виховання [8, с. 403–405].
Такі ж методи забезпечення трудової
дисципліни називає В. С. Венедіктов
[9, с. 211].

Проте зазначені фахівці не прово-
дять чіткого розмежування між методом
переконання (виховання) і заохочен-
ня.Тому, на нашу думку, постає питання:
якщо переконання – це метод актив-
ного впливу, то якими засобами буде
здійснюватись цей вплив? Як відомо,
найефективніший вплив – це все ж таки
заохочення і примус, тому можливо до-
речніше все ж таки виділяти саме метод
заохочення, який, у свою чергу, буде
ставити на меті переконати працівни-
ка в дотриманні трудової дисципліни.

Інша група науковців: Н. Б. Боло-
тіна, С. М. Прилипко й О. М. Ярошенко
дотримуються широкого підходу до
методів забезпечення трудової дисцип-
ліни [1, с. 522; 10, с. 326; 11, с. 565–567],
до яких вони відносять такі: примус,
заохочення, економічний та організа-
ційний. Примус – це метод впливу, що
забезпечує здійснення суб’єктом пра-
ва дій усупереч його волі. Він полягає
в застосуванні до порушника трудової
дисципліни дисциплінарних або гро-
мадських заходів, а в окремих випад-
ках – заходів майнового характеру у
вигляді відшкодування збитків, завда-
них порушенням трудових обов’язків.

Заохочення – це громадське ви-
знання результатів високопродуктив-
ної високоякісної праці працівника,
яке реалізується за допомогою вжит-
тя різноманітних заходів заохочення
морального чи матеріального харак-
теру, а також шляхом надання працю-
ючому певних пільг або переваг.

Суть економічного методу – ство-
рення механізмів економічної заінте-
ресованості працівників у результа-
тах своєї праці, а значить, у зміцненні

трудової дисципліни. Створити такі
механізми покликано цивільне та гос-
подарське законодавство.

Організаційні методи полягають у
вдосконаленні організації виробни-
цтва в частині управління персоналом,
яке є складовою частиною управлін-
ня підприємством і має бути спря-
мовано на задоволення як потреб під-
приємства, так і інтересів його праців-
ників і суспільства в цілому. Праця
може бути ефективною в комплексі з
належною організацією виробництва
та управління [10, с. 326, 327].

Для порівняння звернемося до тру-
дових законодавчих актів держав-су-
сідок, так у Трудовому кодексі Росій-
ської Федерації мова йде тільки про
два методи – це заохочення і примус 
(статті 190, 191). У ст. 189 наголошує-
ться на тому, що роботодавець повинен
створювати умови, необхідні для вико-
нання працівниками дисципліни праці.

Аналогічно визначає і Трудовий
кодекс Білорусії, ст. 196 визначає за-
охочення за працю, а окрема глава 15
регламентує дисциплінарну відпові-
дальність працівників, що становить
собою основу методу примусу.

Однак важливо зазначити, що жо-
ден з вищеназваних нормативно-пра-
вових актів не містить окремої статті
щодо саме методів чи шляхів забезпе-
чення трудової дисципліни.Тільки про-
аналізувавши, сукупність названих
статей, можна виокремити їх.

На відміну від Трудових кодексів
сусідніх держав Кодекс законів про
працю України має окрему вищезга-
дану ст. 140, яка так і називається
«Забезпечення трудової дисципліни».
Проте на жаль, Проект Трудового
кодексу України не містить ані визна-
чення поняття «дисципліна праці»,
ані положень щодо забезпечення дис-
ципліни праці.

Проаналізувавши позиції науков-
ців, на наш погляд, можна висну-
вати таке: безперечно слід виділя-
ти два основні методи – це заохочен-
ня і примус, бо вони є ґрунтовними;

Методи забезпечення дисципліни праці: підходи до їх визначення

397



і саме за рахунок них забезпечується
виконання дисципліни праці. Однак
наука трудового права не стоїть на
місці в умовах глобалізації та роз-
витку ринкової економіки, актуаль-
ним стало виокремлення самостійних
методів, таких, як економічний та
організаційний. Тому що саме ці мето-

ди мають на меті створення як еконо-
мічної заінтересованості робітників у
своїй праці, так і належну організацій-
ну основу для ефективного управлін-
ня колективом працівників, що, у
свою чергу, буде забезпечувати вико-
нання, дотримання і зміцнення дисцип-
ліни праці.
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