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Проект Трудового кодексу № 2410 Проект Кодексу України про 
працю № 2410-1 

Стаття 58. Встановлення трудових 

відносин на визначений строк 

1. Трудові відносини на визначений строк 

можуть установлюватися: 

1) для заміщення тимчасово відсутнього 

працівника, за яким відповідно до закону 

зберігається місце роботи (посада); 

2) для заміщення вільного робочого місця 

(вакантної посади), якщо за звільненим 

працівником відповідно до закону зберігається 

право повернення на попередню роботу 

(посаду); 

3)  на час виконання тимчасових (до двох 

місяців) робіт;  

4) на час виконання певного обсягу чи 

виду роботи, строк закінчення якої не може бути 

визначений конкретною датою, з урахуванням 

характеру такої роботи, умов її виконання; 

5) для виконання робіт, пов’язаних з 

тимчасовим (до одного року) розширенням 

виробництва або обсягу послуг, що надаються 

відповідним роботодавцем; 

6) для виконання невідкладних робіт із 

запобігання або ліквідації наслідків стихійного 

лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а 

також усунення інших обставин, що становлять 

або можуть становити загрозу життю чи 

здоров’ю, умовам життєдіяльності людей; 

7) у зв'язку з обранням на визначений 

строк до складу виборного органу або на 

виборну посаду, а також у зв’язку з прийняттям 

на роботу осіб, які безпосередньо забезпечують 

діяльність членів виборних органів; 

8) з працівниками патронатної служби; 

9) з педагогічними, науково-

педагогічними, науковими працівниками, 

призначення (обрання) на посаду яких 

відповідно до закону здійснюється за 

результатами конкурсу на визначений строк; 

10) з керівником юридичної особи; 

11) для виконання громадських робіт за 

направленням центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, його 

територіальних органів; 

12) в інших випадках, коли встановлення 

на визначений строк трудових відносин 

передбачено законом; 

13) за ініціативою працівника. 

 

Виключена і змінена подальша нумерація  

 

Стаття 62. Зміна істотних умов праці 

2. Якщо колишні істотні умови праці 

неможливо зберегти, а працівник не згодний на 

продовження роботи в нових умовах, а також на 

переведення на іншу роботу, трудовий договір 

Стаття 61. Зміна істотних умов праці 

2. Про зміну істотних умов праці - систем 

та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, 



припиняється на підставі статті 86 цього 

Кодексу. 

 

встановлення або скасування неповного 

робочого часу, суміщення професій, зміну 

розрядів і найменування посад та інших - 

працівник повинен бути повідомлений не 

пізніше ніж за два місяці. 

3. Якщо колишні істотні умови праці 

неможливо зберегти, а працівник не згодний на 

продовження роботи в нових умовах, а також на 

переведення на іншу роботу, трудовий договір 

припиняється на підставі статті 85 цього 

Кодексу. 

 

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. 

 

Стаття 86. 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 три 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. 

 

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 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 

Стаття 87. 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.  За письмовою 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 грошову компенсацію у розмірі 

середньомісячної заробітної плати. 

2. Працівник може бути звільнений з 

роботи у зв’язку із скороченням не пізніше ніж 

протягом чотирьох місяців після попередження. 

3. 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. Вільний від роботи день визначається 

за домовленістю сторін. 

4. За письмовою 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 



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. 

 

менше двох розмірів середньомісячної 

заробітної плати. 

5. У випадку, коли працівник знайшов 

нове місце роботи протягом строку 

попередження про звільнення у зв’язку зі 

скороченням, роботодавець зобов’язаний 

провести звільнення в день, вказаний 

працівником.  

6. 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. 

7. 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 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. 

 

Стаття 89. 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; 

8) працівникам, яким залишилося менше 

трьох років до настання пенсійного віку, при 

досягненні якого особа має право на отримання 

пенсійних виплат. 

 

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 95. Розірвання трудового 

договору за ініціативою роботодавця у 

зв’язку з відсутністю працівника на роботі 

понад чотири 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 чотири 

місяці. 

 

Стаття 109. Заборона розірвання 

трудового договору з вагітними жінками, 

працівниками із сімейними обов’язками, 

які мають дітей, та одинокими матерями 

(батьками) 

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 108. Заборона розірвання 

трудового договору з вагітними жінками, 

працівниками із сімейними обов’язками, 

які мають дітей, та одинокими матерями 

(батьками) 

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 196 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. 

 

 

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 

Стаття 109. Припинення трудових 

відносин з членами виборних органів 

профспілок 

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. 

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. 

3. З вільно обраними представниками 

працівників, якщо вони здійснюють 



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. 

 

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. 

 

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 111. Забезпечення захисту 

працівників від необгрунтованого 

звільнення 

1. Розірвання трудового договору з 

працівниками з підстав, передбачених статтями 

85 (крім випадків ліквідації юридичної особи - 

роботодавця або припинення фізичною особою 

виконання функцій роботодавця), 91, 92, 93, 

95, 96 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 112. Розірвання трудового 

договору за ініціативою роботодавця за 

погодженням з виборним органом 

первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником) 

1. Розірвання трудового договору з 

підстав, передбачених статтею 85 (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 91, пунктами 1 і 2 частини першої 

статті 92, статтею 93, статтею 95  цього 

Кодексу, допускається лише після попереднього 

погодження з виборним органом первинної 

профспілкової організації (профспілковим 

представником), що діє у юридичній особі, 

членом якої є працівник. 

 

Стаття 137. Тривалість робочого часу 

в нічний час 

1. Нічним вважається час з двадцять 

другої до шостої години. 

Працівники, які працюють у нічний час не 

менше трьох годин щоденного робочого часу та 

не менше четвертої частини річної норми 

робочого часу, вважаються нічними 

працівниками. 

2. У разі восьмигодинної тривалості 

робочого часу в нічний час встановлена 

тривалість робочого часу скорочується на одну 

годину. Якщо тривалість роботи є меншою, ніж 

вісім годин, тривалість робочого часу в нічний 

час скорочується пропорційно. Ці правила не 

Стаття 136. Тривалість робочого часу 

в нічний та вечірній час 

1. Нічним вважається час з двадцять 

другої до шостої години. 

Працівники, які працюють у нічний час 

не менше трьох годин щоденного робочого часу 

та не менше четвертої частини річної норми 

робочого часу, вважаються нічними 

працівниками. 

2. У разі восьмигодинної тривалості 

робочого часу в нічний час встановлена 



поширюються на працівників, для яких 

встановлено скорочений робочий час (пункти 1 і 

2 частини першої статті 134 цього Кодексу), на 

працівників, які працюють на безперервно 

діючих підприємствах, та під час виконання 

окремих видів робіт, де неможливе зменшення 

тривалості робочого часу, на працівників, з 

якими укладено трудовий договір про роботу в 

нічний час, якщо інше не передбачено 

колективним договором. 

 

тривалість робочого часу скорочується на одну 

годину. Якщо тривалість роботи є меншою, ніж 

вісім годин, тривалість робочого часу в нічний 

час скорочується пропорційно. Ці правила не 

поширюються на працівників, для яких 

встановлено скорочений робочий час (пункти 1 

і 2 частини першої статті 133 цього Кодексу), на 

працівників, які працюють на безперервно 

діючих підприємствах, та під час виконання 

окремих видів робіт, де неможливе зменшення 

тривалості робочого часу, на працівників, з 

якими укладено трудовий договір про роботу в 

нічний час, якщо інше не передбачено 

колективним договором. 

3. Вечірнім вважається час з вісімнадцятої до 

двадцять другої години 

Стаття 144. Графіки змінності та 

графіки виходу на роботу 

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, 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. 

Графіки змінності, що встановлюються на 

один місяць, доводяться до відома працівників 

не пізніше ніж за тиждень до початку місяця. 

Встановлення графіків змінності на строк 

менше одного місяця не допускається. 

Роботодавець може змінювати належно 

запроваджені графіки змінності в порядку, 

встановленому цією частиною. 

5. Переведення працівника з однієї зміни 

(групи працівників, які виходять на роботу в 

однакові для всієї групи день і час) в іншу 

допускається з повідомленням працівника не 

пізніш як за два тижні до переведення. 

6. Призначення працівника на роботу 

протягом двох змін підряд забороняється. 

7. Якщо у зв’язку з виробничо-технічними 

та організаційними умовами вихідні дні 

надаються працівникам почергово або за 

підсумованим обліком робочого часу, 

роботодавець зобов’язаний затверджувати 

графіки виходу працівників на роботу з 

дотриманням вимог частини четвертої цієї статті. 

 

Стаття 143. Графіки змінності та 

графіки виходу на роботу 

2. При змінній роботі працівники (групи 

працівників, об’єднані у зміни) чергуються у 

змінах рівномірно в порядку, встановленому 

колективним договором.  

3. Кожна група працівників (зміна) 

виконує роботу протягом встановленої 

тривалості робочого часу згідно з графіком 

змінності, що затверджується роботодавцем за 

погодженням з профспілками, членами яких є 

працівники, на яких поширюється дія графіка 

змінності.  

4. Перехід груп працівників з однієї зміни 

в іншу, як правило, здійснюється через кожний 

робочий тиждень у години, визначені графіком 

змінності. 

5. 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. 

6. Графіки змінності, що встановлюються 

на один місяць, доводяться до відома 

працівників не пізніше ніж за тиждень до 

початку місяця. 

7. Встановлення графіків змінності на 

строк менше одного місяця не допускається. 

8. Роботодавець може змінювати графіки 

змінності в порядку, встановленому частиною 

третьою  цієї статті.  

9. Переведення працівника з однієї зміни 

(групи працівників, які виходять на роботу в 

однакові для всієї групи день і час) в іншу 

допускається з повідомленням працівника не 

пізніш як за два тижні до переведення. 

10. Призначення працівника на роботу 

протягом двох змін підряд забороняється. 

11. Якщо у зв’язку з виробничо-

технічними та організаційними умовами вихідні 



дні надаються працівникам почергово або за 

підсумованим обліком робочого часу, 

роботодавець зобов’язаний затверджувати 

графіки виходу працівників на роботу з 

дотриманням вимог частин третьої, четвертої  

цієї статті. 

 

Стаття 156. Робота на умовах 

ненормованого робочого часу 

1. Робота на умовах ненормованого 

робочого часу передбачає, що працівник 

епізодично за вказівкою роботодавця або без 

такої вказівки зобов’язаний працювати понад 

норму робочого часу. Роботодавець 

зобов’язаний вести облік роботи понад норму 

робочого часу. 

2. У разі якщо працівник, який працює на 

умовах ненормованого робочого часу, 

залучається роботодавцем до роботи понад 

норму робочого часу систематично (двічі та 

більше протягом місяця), така робота 

вважається надурочною і може проводитися з 

додержанням норм статті 144 цього Кодексу. 

3. Списки працівників, які працюють на 

умовах ненормованого робочого часу, 

встановлюються колективним договором. За 

роботу на умовах ненормованого робочого часу 

працівникам надається щорічна додаткова 

трудова відпустка та/або встановлюється 

підвищений розмір оплати праці. 

 

Вилучено статтю 

Стаття 158. Перерви упродовж 

робочого дня (зміни) 

1. Упродовж робочого дня (зміни) 

працівникам надається перерва 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. 

3. Працівник використовує час перерви 

для відпочинку і харчування на власний розсуд. 

4. На роботах, де через умови 

виробництва (праці) надання перерви для 

відпочинку і харчування є неможливим, 

роботодавець повинен забезпечити працівникові 

можливість відпочинку і харчування протягом 

робочого часу. Перелік таких робіт, а також 

місце для відпочинку і харчування 

встановлюються колективним договором або 

локальним нормативним актом роботодавця, 

прийнятим з урахуванням пропозицій виборного 

органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника). 

 

Стаття 156. Перерви впродовж 

робочого дня (зміни) 

1. Упродовж робочого дня (зміни) 

працівникам надається перерва для відпочинку 

і харчування тривалістю не більше двох годин і 

не менше однієї години, час якого не 

включається до складу робочого часу, якщо 

інше не передбачено колективним договором. 

2. Час надання перерви для відпочинку і 

харчування, її тривалість встановлюються 

колективним договором, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку або 

локальним нормативним актом роботодавця, 

прийнятим за погодженням з виборним органом 

первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника). Час надання 

перерви для відпочинку і харчування може 

передбачатися трудовим договором. 

3. Працівник використовує час перерви 

для відпочинку і харчування на власний розсуд. 

4. На роботах, де через умови 

виробництва (праці) надання перерви для 

відпочинку і харчування є неможливим, 

роботодавець повинен забезпечити 

працівникові можливість відпочинку і 

харчування протягом робочого часу. Перелік 

таких робіт, а також місце для відпочинку і 

харчування встановлюються колективним 

договором або локальним нормативним актом 

роботодавця, прийнятим за погодженням з 



виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілкового представника). 

 

Стаття 162. Заборона залучення 

працівників до роботи у вихідні дні 

1. Забороняється залучати працівників до 

роботи у дні, які є для них вихідними. 

2. Залучення працівників до роботи у 

вихідні дні допускається, як виняток, у таких 

випадках: 

1) для запобігання виробничій аварії, 

катастрофі або усунення їх наслідків, наслідків 

стихійного лиха; 

2) для запобігання нещасним випадкам, 

загибелі або псуванню майна; 

3) для виконання невідкладних, 

непередбачуваних робіт, від негайного 

виконання яких залежить у подальшому 

нормальна робота юридичної особи загалом чи її 

окремих підрозділів. 

3. В інших випадках залучення 

працівників до роботи у дні, які є для них 

вихідними, допускається лише за наявності 

письмової згоди працівника. 

4. Залучення працівників до роботи у дні, 

які є для них вихідними, здійснюється за 

письмовим наказом (розпорядженням) 

роботодавця, з яким відповідні працівники 

ознайомлюються до початку роботи у вихідний 

день. Копія наказу (розпорядження) про 

залучення працівників до роботи в день, який є 

для них вихідним, передається виборному 

органу первинної профспілкової організації 

(профспілковому представнику) не пізніше 

наступного робочого дня після його підписання. 

5. Якщо у зв’язку із залученням до 

роботи у вихідний день працівник не вимагає 

надання іншого дня відпочинку, ця робота 

оплачується відповідно до статті 236 цього 

Кодексу (понад заробітну плату за 

відпрацьовану норму робочого часу). Інший 

день відпочинку на вимогу працівника 

надається з урахуванням його побажання у 

межах календарного року або може 

приєднуватися до щорічної трудової відпустки. 

Виплата заробітної плати за роботу у вихідний 

день проводиться при виплаті заробітної плати 

за місяць, у якому проводилася робота у 

вихідний день. 

 

Стаття 160. Заборона залучення 

працівників до роботи у вихідні дні 

1. Забороняється залучати працівників до 

роботи у дні, які є для них вихідними. 

2. Залучення працівників до роботи у 

вихідні дні допускається, як виняток, у таких 

випадках: 

1) для запобігання виробничій аварії, 

катастрофі або усунення їх наслідків, наслідків 

стихійного лиха; 

2) для запобігання нещасним випадкам, 

загибелі або псуванню майна; 

3) для виконання невідкладних, 

непередбачуваних робіт, від негайного 

виконання яких залежить у подальшому 

нормальна робота юридичної особи загалом чи її 

окремих підрозділів. 

3. Залучення працівників до роботи у дні, 

які є для них вихідними, здійснюється за 

письмовим наказом (розпорядженням) 

роботодавця, з яким відповідні працівники 

ознайомлюються до початку роботи у вихідний 

день. Копія наказу (розпорядження) про 

залучення працівників до роботи в день, який є 

для них вихідним, передається виборному 

органу первинної профспілкової організації 

(профспілковому представнику) не пізніше 

наступного робочого дня після його підписання. 

4. Якщо у зв’язку із залученням до 

роботи у вихідний день працівник не вимагає 

надання іншого дня відпочинку, ця робота 

оплачується відповідно до статті 234 цього 

Кодексу (понад заробітну плату за 

відпрацьовану норму робочого часу). Інший 

день відпочинку на вимогу працівника 

надається з урахуванням його побажання у 

межах календарного року або може 

приєднуватися до щорічної трудової відпустки. 

Виплата заробітної плати за роботу у вихідний 

день проводиться при виплаті заробітної плати 

за місяць, у якому проводилася робота у 

вихідний день. 

 

Стаття 163. Дні державних і 

релігійних свят, робота в які не 

проводиться 

1. Днями державних свят, робота в які не 

проводиться, є: 

1) 1 січня - Новий рік; 

2) 8 березня - Міжнародний жіночий 

день; 

3) 1 травня - Міжнародний день 

солідарності трудящих; 

Стаття 161. Дні державних і 

релігійних свят, робота в які не 

проводиться 

1. Днями державних свят, робота в які не 

проводиться, є: 

1) 1 січня - Новий рік; 



4) 9 травня - День Перемоги; 

5) 28 червня - День Конституції України; 

6) 24 серпня - День незалежності 

України; 

7) 14 жовтня - День захисника України. 

2. Днями релігійних свят, робота в які не 

проводиться, є: 

1) 7 січня - Різдво Христове; 

2) один день (неділя) - Пасха 

(Великдень); 

3) один день (неділя) - Трійця. 

 

2) 8 березня - Міжнародний жіночий 

день; 

3) 1 травня - Міжнародний день 

солідарності трудящих; 

4) 9 травня - День Перемоги; 

5) 28 червня - День Конституції України; 

6) 24 серпня - День незалежності 

України; 

7) 14 жовтня - День захисника України. 

2. Днями релігійних свят, робота в які не 

проводиться, є: 

1)  7 січня і 25 грудня - Різдво Христове; 

2) один день (неділя) - Пасха 

(Великдень); 

3) один день (неділя) - Трійця. 

 

Стаття 171. Наказ (розпорядження) 

роботодавця про надання відпустки 

1. Про надання працівникові відпустки 

роботодавець зобов’язаний видати наказ 

(розпорядження), підставою для якого є 

письмова заява працівника. У наказі 

(розпорядженні) роботодавець зобов’язаний 

зазначити дати початку і закінчення відпустки. 

У разі якщо наказ (розпорядження) про 

надання відпустки не видано, працівник не має 

права на власний розсуд визначати день 

початку відпустки. 

 

Стаття 169. Наказ (розпорядження) 

роботодавця про надання відпустки 

1. Про надання працівникові відпустки 

роботодавець зобов’язаний видати наказ 

(розпорядження), підставою для якого є 

письмова заява працівника. У наказі 

(розпорядженні) роботодавець зобов’язаний 

зазначити дати початку і закінчення відпустки. 

У разі якщо наказ (розпорядження) про 

надання чи відмову у наданні відпустки не 

видано, працівник не має права на власний 

розсуд визначати день початку відпустки.  При 

ненаданні відпустки у визначений графіком 

період за кожен день затримки працівнику 

додається один день до основної відпустки, але 

не більше ніж 14 днів. 

 

Стаття 194. Відпустки у зв‘язку з 

профспілковим навчанням 

1. Працівникам, обраним до складу 

виборних профспілкових органів, на час 

профспілкового навчання надається додаткова 

оплачувана відпустка тривалістю до шести 

календарних днів на рік у порядку, визначеному 

колективним договором. 

 

Стаття 192. Відпустки у зв‘язку з 

профспілковим навчанням 

1. Працівникам, обраним до складу 

виборних профспілкових органів, на час 

профспілкового навчання надається додаткова 

оплачувана відпустка тривалістю до шести 

календарних днів на рік та до чотирьох днів для 

участі в засіданнях вищих виборних 

профспілкових органів у порядку, визначеному 

колективним договором. 

 

Стаття 233. Оплата праці за роботу в 

нічний час 

1. Робота в нічний час (частина перша 

статті 137 цього Кодексу) оплачується в 

Стаття 231. Оплата праці за роботу в 

нічний та вечірній час 



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. 

 

1. Робота в нічний час (частина перша 

статті 136 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. 

2. Робота в вечірний час (частина третя 

статті 136 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 15 

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 цієї частини. 

 

Стаття 233. Оплата праці у разі 

виконання надурочних робіт і роботи в 

надурочний час 

1. У разі застосування почасової форми 

оплати праці надурочні роботи (стаття 151 

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. При виплаті зазначених 

коштів пізніше 15 січня — додатково 

виплачується пеня(компенсація) як за затримку 

заробітної плати. 

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 цієї частини. 

 

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. 

Стаття 253. Вихідна допомога 

1. У разі розірвання трудового договору у 

зв’язку із скороченням (стаття 85 цього 

Кодексу) роботодавець зобов’язаний виплатити 

вихідну допомогу працівнику, який має 

безперервний стаж роботи в даного 

роботодавця: 

до двох років - у розмірі 

середньомісячної заробітної плати; 



 
до п’яти років - у розмірі двомісячної 

середньої заробітної плати; 

більше п’яти років - у розмірі тримісячної 

середньої заробітної плати. 

 

Стаття 292. Гарантії при укладанні 

трудового договору з вагітними жінками і 

працівниками із сімейними обов’язками, 

які мають дітей 

1. Забороняється відмовляти жінкам в 

укладенні трудового договору та знижувати їм 

заробітну плату з мотивів, пов’язаних з 

вагітністю або наявністю дітей віком до трьох 

років або дитини з інвалідністю, а одиноким 

матерям (батькам) - за наявності дитини віком 

до 15 років. 

 

Стаття 290. Гарантії при укладенні 

трудового договору з вагітними жінками і 

працівниками із сімейними обов’язками, 

які мають дітей 

1. Забороняється відмовляти жінкам в 

укладенні трудового договору та знижувати їм 

заробітну плату з мотивів, пов’язаних з 

вагітністю або наявністю дітей віком до трьох 

років або дитини з інвалідністю, а одиноким 

матерям (батькам) - за наявності дитини віком 

до 15 років. 

2. При відмові у прийнятті на роботу 

зазначеним категоріям жінок власник або 

уповноважений ним орган зобов'язані 

повідомляти їм причини відмови у письмовій 

формі. Відмову у прийнятті на роботу може бути 

оскаржено у судовому порядку. 

 

Стаття 337. Колективний трудовий спір 

1. Порядок функціонування системи 

заходів з вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів) та взаємодії сторін 

соціально-трудових відносин у процесі 

врегулювання колективних трудових спорів 

(конфліктів), що виникли між ними, 

визначається законом. 

 

Стаття 335. Колективний трудовий спір та 

система заходів із запобігання  і вирішення 

колективних трудових спорів 

1. 1.Колективний трудовий спір (конфлікт)  -  це  

розбіжності,  що виникли між сторонами 

соціально-трудових відносин, щодо: 

     а) встановлення       нових      або      зміни      

існуючих соціально-економічних умов праці та 

виробничого побуту; 

     б) укладення чи зміни колективного 

договору, угоди; 

     в) виконання колективного  договору,  угоди  

або  окремих  їх положень; 

     г) невиконання вимог законодавства про 

працю. 

2. 2.Запобігання виникненню колективних 

трудових спорів (конфліктів) – це система 

інформаційно-аналітичних, організаційно-

правових та соціально-економічних заходів, що 

вживаються державними органами влади, 

органами місцевого самоврядування та 

Національною службою посередництва і 

примирення на стадії загострення соціально-

трудових відносин між працівниками і 

роботодавцями, з метою завчасного реагування 

на ймовірність виникнення колективних 

трудових спорів (конфліктів) і спрямовані на 

усунення факторів значного ускладнення стану 



соціально-трудових відносин. 

3.  3.Процедура врегулювання (примирення) 

колективних трудових спорів (конфліктів) не 

може тривати більше десяти робочих днів. 

4. 4.Порядок функціонування системи заходів із 

запобігання і вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів) та взаємодії сторін 

соціально-трудових відносин у процесі 

врегулювання (примирення) колективних 

трудових спорів (конфліктів), що виникли між 

ними, визначається законом. 

 

 
Стаття 336. Акція протесту 

1. Акція протесту – відкрите проголошення 

незгоди стороною колективного трудового 

спору шляхом дії чи бездіяльності з метою 

впливу на іншу сторону для вирішення 

колективного трудового спору.  

2. Акції протесту проводяться у вигляді: зборів, 

мітингу, демонстрації, вуличної ходи, марш-

ходи, пікетування та у будь-якій іншій формі, 

що не суперечить Конституції і законам України. 

 

 
Глава 4. Страйк, як крайній засіб 

вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів) 

Стаття 337. Страйк 

 

1. 1.Страйк -   це  тимчасове  колективне  

добровільне  припинення роботи працівниками 

(невихід на роботу, невиконання своїх трудових 

обов'язків)   підприємства,  установи,  

організації  (структурного підрозділу)  з  метою  

вирішення  колективного   трудового   спору 

(конфлікту). 

 

2. 2.Страйк застосовується   як   крайній  засіб  

(коли  всі  інші можливості  вичерпано)  

вирішення  колективного  трудового   спору 

(конфлікту) у зв'язку з відмовою роботодавця 

або уповноваженої ним особи, організації    

роботодавців,    об'єднання   організацій 

роботодавців   задовольнити   вимоги   

найманих   працівників  або уповноваженого  

ними  органу, профспілки, об'єднання 

профспілок чи уповноваженого нею (ними) 

органу. 

 

3. 3.Роботодавець або уповноважена ним особа, 

які отримали повідомлення професійної спілки 

чи іншої організації працівників, уповноваженої 

представляти інтереси працівників про 

прийняте рішення оголосити страйк, мають 

право протягом п'яти робочих днів з дня 

отримання повідомлення звернутися до суду з 

приводу законності страйку.  



 

 Стаття 338. Право на страйк 

1. Ті,   хто   працює,  мають  право  

на  страйк  для  захисту  своїх економічних і 

соціальних інтересів. 

2. Порядок здійснення  права  на   

страйк   встановлюється цим Кодексом та 

законом. 

3. Страйк може   бути  розпочато,  

якщо  примирні  процедури  не привели  до 

вирішення колективного трудового спору 

(конфлікту) або роботодавець або 

уповноважена ним особа, організація 

роботодавців, об'єднання організацій  

роботодавців  ухиляється  від  примирних 

процедур  або  не  виконує  угоди,  досягнутої  

в  ході  вирішення колективного трудового 

спору (конфлікту). 

4. Страйк може бути розпочато без 

проведення примирних процедур якщо вимоги 

найманих працівників стосуються невиплати 

заробітної плати, порушення вимог 

законодавства про працю, встановлення нових 

або зміни існуючих соціально-економічних умов 

праці. 

5. Початком страйку є день фактичного 

припинення виконання трудових обов`язків 

працівниками підприємства, установи, 

організації (їх структурних підрозділів) у зв’язку 

з відмовою роботодавця або уповноваженого 

ним органу (особи) виконати вимоги 

працівників (представницького органу найманих 

працівників) чи профспілки. 

 

 

 Стаття 339. Рішення про оголошення 

страйку 

1. Рішення про оголошення страйку на 

підприємстві приймається:  

- зборами працівників; 

- профспілковими організаціями; 

2.  Рішення  про оголошення страйку 

оформляється протоколом або листом 

повідомленням та направляється на 

попередження роботодавцю або уповноваженою 

ним особою. 

3. Забороняється примушення до участі або 

до неучасті у страйку. 

4. Орган (особа),  який  координує страйк,  

зобов'язаний  письмово попередити  

роботодавця  або  уповноважену  ним особу, 

або організацію роботодавців, або об'єднання 

організацій роботодавців не пізніш як за три дні 

до початку страйку. 

5.  Місцеперебування працівників,  які 

беруть участь у страйку визначається органом 

(особою), що координує страйк із 

повідомленням роботодавця або уповноваженої 

ним особи. 

 

 

 Стаття 339-1. Завершення страйку 

1. Страйк визнається завершеним у разі:  



прийняття роботодавцем або організацією 

роботодавців рішення щодо задоволення вимог 

працівників; 

прийняття сторонами угоди про припинення 

страйку. 

 

     Стаття 340. Координація страйком 

 

1. Страйк на підприємстві координує орган 

(особа), що визначається загальними   зборами   

(конференцією)  найманих  працівників  при 

прийнятті рішення про оголошення страйку. 

 

2. Галузевий чи  територіальний  страйк 

координує орган (особа),  визначений  

конференцією,  зборами чи  іншим виборним 

органом представників найманих працівників, 

профспілкових чи  інших  організацій  

працівників,  уповноважених  представляти 

найманих працівників відповідної галузі або 

адміністративно-територіальної одиниці.  

 

3.  Орган (особа),  що координує страйк, діє 

під час страйку в межах прав,  передбачених 

цим  Законом,  інформує  працівників  про  хід 

вирішення колективного трудового спору 

(конфлікту). 

 

4. Роботодавець або уповноважена ним 

особа зобов'язані невідкладно попередити 

відповідні органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, постачальників і 

споживачів, транспортні організації щодо 

рішення найманих працівників  про оголошення 

страйку. 

 

Стаття 341. Проведення 

попереджувального страйку 

1. Попереджувальний страйк – це 

добровільне припинення працівниками роботи 

строком на одну годину для демонстрації 

ступеня організованості працівників та їх 

рішучості домагатися від роботодавця 

задоволення заявлених вимог. 

2. Попереджувальний страйк може бути 

оголошений одноразово за рішенням 

працівників у період здійснення процедури 

врегулювання (примирення) колективного 

трудового спору (конфлікту) або після її 

завершення. 

3. Про проведення попереджувального 

страйку профспілка або інший орган, 

уповноважений представляти працівників 

попереджає роботодавця не пізніш, як за 24 

години до його початку. 

 

 
Стаття 342. Правовий статус і гарантії 

працівників, які беруть участь у страйку 

1. Ніхто не може бути примушений до 



участі або відмови від участі у страйку. В період 

проведення страйку виконання трудового 

договору для працівників припиняється зі 

збереженням трудового стажу та в 

установленому законом порядку права на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

2. Працівникам, які беруть участь у 

страйку, не виплачується заробітна плата, вони 

звільняються від зобов'язань виконувати свої 

трудові функції. 

3. На переговорах щодо припинення 

страйку сторонами колективного трудового 

спору (конфлікту) може бути досягнуто згоду 

про виплату працівникам, які беруть участь у 

страйку, заробітної плати в повному розмірі або 

її частини. 

4. Професійні спілки та їх організації 

можуть створити спеціальні грошові фонди, за 

рахунок яких надавалася б грошова допомога 

працівникам, які беруть участь у страйку. 

5. Працівникам, які не беруть участі в 

страйку, але у зв'язку з проведенням страйку 

не мають можливості виконувати свою роботу, 

проводиться оплата як за простій не з їхньої 

вини або вони можуть бути переведені за їх 

згодою на іншу роботу. 

6. Після прийняття рішення про 

проведення страйку і під час страйку 

роботодавцю забороняється приймати будь-яке 

одностороннє рішення про повне або часткове 

припинення роботи (діяльності) підприємства, 

установи, організації або структурного 

підрозділу. 

7. У період проведення страйку 

роботодавцю забороняється укладати трудовий 

договір з особами для заміщення працівників, 

які беруть участь у страйку, або залучати до 

подібних робіт осіб на умовах цивільно-

правових договорів. 

Стаття 343. Законність страйку, 

відкладення або припинення страйку 

судом 

1. Страйк може бути визнаним незаконним, 

якщо  він оголошений з  вимогами  про  зміну  

конституційного  ладу, державних  кордонів  та   

адміністративно-територіального   устрою 

України, а також з вимогами, що порушують 

права людини; 

2. Забороняється проведення страйку  за  

умов,  якщо  припинення працівниками  роботи  

створює  загрозу  життю  і  здоров'ю  людей, 

довкіллю або перешкоджає  запобіганню  

стихійному  лиху,  аваріям, катастрофам, 

епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків. 

3.У разі прийняття судовим рішенням про 



визнання страйку незаконним таке рішення є 

підставою для перемовин сторін. 

 

 Прикінцеві положення 

8. Додати статтю Стаття 414 до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення 

наступного змісту: 

Упереджене ставлення у сфері праці (мобінг) - 

це психологічний та/або економічний тиск, 

цькування, створення нестерпних умов з метою 

доведення працівника до звільнення чи 

настання інших несприятливих для працівника 

наслідків. 

тягне за собою накладення штрафу від 

п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або громадські роботи на 

строк від двадцяти до сорока годин. 

Діяння, передбачене частиною першою цієї 

статті, вчинене групою осіб або повторно 

протягом року після накладення 

адміністративного стягнення, або вчинене щодо 

члена виборного профспілкового органу - 

тягне за собою накладення штрафу від 

тисячі до двох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадські 

роботи на строк від сорока до п’ятдесяти годин. 

Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди 

психічному або фізичному здоров’ю працівника, 

або стали причиною припинення трудового 

договору або припинення членства у 

професійній спілці  - 

тягне за собою накладення штрафу від 

тисячі п`ятиста до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або громадські роботи на строк від п’ятдесяти 

до шістдесяти годин. 

Ті самі дії, якщо вони були вчинені щодо 

одинокої матері (батька), або особи, яка їх 

замінює і виховує дитину віком до 14 років або 

дитину з інвалідністю, вагітної жінки, осіб з 

інвалідністю, неповнолітніх, внутрішньо 

переміщених осіб, учасників бойових дій, осіб 

передпенсійного та пенсійного віку - 

тягне за собою накладення штрафу від 

двох до трьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадські 

роботи на строк від п’ятдесяти до шістдесяти 

годин. 

Діяння, передбачене частиною першою цієї 

статті, вчинене посадовою особою 

підприємства, установи, організації чи фізичною 

особою, яка використовує найману працю, - 

тягне за собою накладення штрафу на 

посадових осіб підприємства, установи, 

організації чи фізичну особу, яка використовує 



найману працю, від двох до трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

з позбавленням права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю строком на 

один рік. 

Неповідомлення керівником підприємства, 

установи, організації чи фізичною особою, яка 

використовує найману працю, уповноваженим 

підрозділам органів прокуратури України про 

випадки упередженого ставлення у сфері праці 

(мобінгу) - 

тягне за собою накладення штрафу на 

керівника підприємства, установи, організації чи 

фізичну особу, яка використовує найману 

працю  від двох до трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

з позбавленням права обіймати певні посади 

строком до одного року; 

 

9. Кабінету Міністрів України у 

шестимісячний строк з дня опублікування цього 

Кодексу: 

підготувати і подати на розгляд Верховної 

Ради України пропозиції щодо приведення 

законодавчих актів у відповідність із цим 

Кодексом; 

подати на розгляд Верховної Ради 

України проект закону про врегулювання 

колективних трудових відносин; 

 

9. Кабінету Міністрів України у 

шестимісячний строк з дня опублікування цього 

Кодексу: 

підготувати і подати на розгляд 

Верховної Ради України пропозиції щодо 

приведення законодавчих актів у відповідність 

із цим Кодексом включаючи Закон України «Про 

порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)» (Відомості Верховної Ради 

України, 1998 р., № 34, ст. 227 із наступними 

змінами) Цивільний процесуальний кодекс 

України, Кодекс адміністративного судочинства 

України; 

 

 


