
Типові порушення молодого спеціаліста і алгоритм дій по захисту 
власних законних прав і інтересів. 

 
При виникненні якогось порушення зі сторони роботодавця робітник повинен 
спочатку:  

- вирішити цю проблему безконфліктно з роботодавцем;  
- звернутися зі скаргою до профспілкової організації; 
- звернутися до комісії по трудовим спорам; 
- звернутися до прокуратури чи суду.  

 
Посилання на норму права Кодексу законів про працю України: 
 
 Встановлення «випробувального терміну» без оформлення трудової 

угоди з подальшою недоплатою обіцяної заробітної плати. 
 
Глава III  
Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу 
При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін 
випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому 
доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі 
(розпорядженні) про прийняття на роботу. 
В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. 
Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли 
вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-
виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних 
закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) 
служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-
соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при прийнятті на 
роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в 
установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено 
законодавством. 

(Із змінами, внесеними згідно із Законом 
 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 Законом України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР) 
 
Стаття 27. Строк випробування при прийнятті на роботу 
Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено 
законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих 
випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної 
профспілкової організації, - шести місяців. 



Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати 
одного місяця. 
Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з 
тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування 
може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був 
відсутній. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

 від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 
 
Стаття 28. Результати випробування при прийнятті на роботу 
Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він 
вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового 
договору допускається лише на загальних підставах.  
Якщо протягом строку випробування встановлено 
невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або 
уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий 
договір. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене 
працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях 
звільнення. 
 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
                                Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

                                Законом України від 15.12.93 р. N 3694-XII) 
 
 
 Оформлення на мінімальну платню і невиконання обіцянок щодо 

неофіційної доплати за виконану роботу. 
 
Глава VII  
Стаття 95. Мінімальна заробітна плата. Індексація заробітної плати 
Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної 
плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися 
оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці 
(обсяг робіт). 
До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, 
заохочувальні та компенсаційні виплати. 
Частину третю виключено  



Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно 
до статей 9 і 10 Закону України "Про оплату праці" та не може бути нижчим від 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на 
всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і 
господарювання та фізичних осіб. 
Заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законом 
 Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

Декретами Кабінету Міністрів України від 09.12.92 р. N 7-92, 
 від 31.12.92 р. N 23-92; 

 законами України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР, 
 від 01.06.2000 р. N 1766-III, 
 від 18.11.2004 р. N 2190-IV, 

від 14.12.2006 р. N 466-V, 
 від 25.06.2009 р. N 1574-VI) 

 
Стаття 97. Оплата праці на підприємствах, в установах і організаціях 
Оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими 
системами оплати праці. Оплата може провадитися за результатами 
індивідуальних і колективних робіт. 
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, 
схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, 
премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 
встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у 
колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених 
законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо 
колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник 
або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з виборним 
органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що 
представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим 
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. 
Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, 
посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород 
встановлюються власником або уповноваженим ним органом з урахуванням 
вимог, передбачених частиною другою цієї статті. 
Власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в 
односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що 
погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними 
договорами. 



Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші 
платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після 
виконання зобов'язань щодо оплати праці. 

(Із змінами, внесеними згідно із Законом 
Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 Законом України від 04.01.92 р. N 2032-XII; 
Декретом Кабінету Міністрів України від 31.12.92 р. N 23-92; 

у редакції Закону України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР; 
 із змінами і доповненнями, внесеними згідно із 
 законами України від 10.07.2003 р. N 1096-IV, 

 від 21.10.2004 р. N 2103-IV) 
 
 
 Примус до виконання функцій, не передбачених змістом трудової угоди, 

або затвердженими на підприємстві посадовими обов’язками. 
 
Глава III 
Стаття 31. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим 
договором 
Власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника 
виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. 
 
 
 Затримання виплати заробітної плати. 

 
Глава VII  
Стаття 94. Заробітна плата 
Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку 
власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним 
роботу. 
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, 
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 
діяльності підприємства, установи, організації і максимальним розміром не 
обмежується. 
Питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників на 
оплату праці та їх захисту визначаються цим Кодексом, Законом України "Про 
оплату праці" та іншими нормативно-правовими актами. 

(У редакції Закону Української 
 РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 

 Закону України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР) 



 
Стаття 115. Строки виплати заробітної плати 
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, 
встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, 
погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим 
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі 
відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими 
трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що 
не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після 
закінчення періоду, за який здійснюється виплата. 
У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або 
неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. 
Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним 
договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом 
первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво 
трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - 
представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не 
менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки 
(посадового окладу) працівника. 
Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не 
пізніше ніж за три дні до початку відпустки. 

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X; 

 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР; 
 у редакції Закону України від 10.09.96 р. N 357/96-ВР, 

 із змінами і доповненнями, внесеними 
 Законом України від 23.09.2010 р. N 2559-VI) 

 
 Залучення до роботи в понадурочний час без компенсації. 

 
 Глава VI 
Стаття 62. Обмеження надурочних робіт 
Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Надурочними вважаються 
роботи понад встановлену тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61). 
Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи 
лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством і в частині третій 
цієї статті. 
Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи 
тільки у таких виняткових випадках: 



1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення 
громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх 
наслідків; 
2) при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, 
газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку - для 
усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх 
функціонування; 
3) при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених 
обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути 
закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до 
псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі 
необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, 
коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих; 
4) при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою 
недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у 
пунктах відправлення і призначення; 
5) для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли 
робота не допускає перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним 
орган зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником. 

(Із доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X; 

 Законом України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР) 
(Дію статті припинено на період реалізації Програми надзвичайних заходів щодо 
стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану (1991 рік - перше 
півріччя 1993 року) згідно з Постановою Верховної Ради Української РСР від 
04.07.91 р. N 1292-XII) 
 
Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робіт 
До надурочних робіт (стаття 62) забороняється залучати: 
1) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (стаття 176); 
2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192); 
3) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних 
училищах без відриву від виробництва, в дні занять (стаття 220). 
Законодавством можуть бути передбачені і інші категорії працівників, що їх 
забороняється залучати до надурочних робіт. 
Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-
інваліда, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою (стаття 177). 
Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, 
що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 172). 



(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 30.10.87 р. N 4841-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII) 
 
 Залучення до роботи у вихідні і святкові дні без компенсації. 

 
Глава V 
 

Стаття 71.Заборона роботи у вихідні дні. Винятковий порядок застосування 
такої роботи 
Робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці 
дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової 
організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації і 
лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством в частині другій 
цієї статті.  
Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких 
виняткових випадках:  
1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, 
виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;  
2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під 
загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;  
3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного 
виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, 
організації в цілому або їх окремих підрозділів;  
4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою 
запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у 
пунктах відправлення і призначення.  
Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом 
(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.  
 
                                  (Із змінами, внесеними згідно з указами Президії 
                                  Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X, 
                                  від 24.01.83 р. N 4617-X; 
                                  законами України від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 
                                  від 20.03.2003 р. N 639-IV, 
                                  від 10.07.2003 р. N 1096-IV) 
 
 Звільнення без попередження і пояснення причин, примус написати 

заяву «За власним бажанням». 
 
Глава III 
Стаття 36. Підстави припинення трудового договору 
Підставами припинення трудового договору є: 
1) угода сторін; 



2) закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові 
відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх 
припинення; 
3) призов або вступ працівника або власника - фізичної особи на військову 
службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім призову 
працівника на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий 
період, але не більше одного року; 
4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з 
ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу 
профспілкового, чи іншого уповноваженого на представництво трудовим 
колективом органу (стаття 45); 
5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, 
організацію або перехід на виборну посаду; 
6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з 
підприємством, установою, організацією, а також відмова від 
продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці; 
7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім 
випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення 
волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження 
даної роботи; 
71) укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України 
"Про запобігання корупції", встановленим для осіб, які звільнилися або іншим 
чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення; 
72) з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади"; 
8) підстави, передбачені контрактом. 
У випадках, передбачених пунктами 7 і 71 частини першої цієї статті, особа 
підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання органом 
державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, 
організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, а у 
випадку, передбаченому пунктом 72, особа підлягає звільненню з посади у 
порядку, визначеному Законом України "Про очищення влади". 
Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії 
трудового договору. 
У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника 
продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або 
штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40). 



(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X, 

 від 21.12.83 р. N 6237-X, 
 від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР, 

 від 06.02.2003 р. N 487-IV, 
 від 17.05.2012 р. N 4711-VI, 
 від 14.05.2013 р. N 224-VII, 
від 20.05.2014 р. N 1275-VII, 
від 16.09.2014 р. N 1682-VII, 
від 14.10.2014 р. N 1700-VII, 

який вводиться в дію з 26.04.2015 р.) 
Стаття 37. Виключена. 

(згідно із Законом України 
 від 14.04.2009 р. N 1254-VI) 

 
Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений 
строк, з ініціативи працівника 
Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений 
строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за 
два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним 
бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце 
проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; 
вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, 
підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення 
нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом 
сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; 
прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник 
або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про 
який просить працівник.  
Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не 
залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або 
уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, 
крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому 
відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового 
договору. 



Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за 
власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує 
законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 17.01.80 р. N 5584-IX, 

 від 21.12.83 р. N 6237-X, 
 від 19.05.89 р. N 7543-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 

 від 19.01.95 р. N 6/95-ВР, 
 від 24.12.99 р. N 1356-XIV) 

 
Стаття 39. Розірвання строкового трудового договору з 
ініціативи працівника 
Строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 23) підлягає розірванню 
достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які 
перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або 
уповноваженим ним органом законодавства про 
працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених 
частиною першою статті 38 цього Кодексу. 
Спори про дострокове розірвання трудового договору вирішуються в загальному 
порядку, встановленому для розгляду трудових спорів. 

(Із змінами, внесеними згідно із 
 Законом України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР) 

 
Стаття 391. Продовження дії строкового трудового договору 
на невизначений строк 
Якщо після закінчення строку трудового договору (пункти 2 і 3 статті 23) трудові 
відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія 
цього договору вважається продовженою на невизначений строк. 
Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком 
випадків, передбачених частиною другою статті 23, вважаються такими, що 
укладені на невизначений строк. 

(Доповнено статтею 391 згідно із 
 Законом України від 19.01.95 р. N 6/95-ВР) 

 
Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу 



Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий 
договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або 
уповноваженим ним органом лише у випадках: 
1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, 
банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, 
скорочення чисельності або штату працівників;  
11) виключено  
2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі 
внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають 
продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску 
до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо 
виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної 
таємниці; 
3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, 
покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися 
заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; 
4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом 
робочого дня) без поважних причин; 
5) нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок 
тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо 
законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи 
(посади) при певному захворюванні. За працівниками, які 
втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним 
захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності 
або встановлення інвалідності; 
6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; 
7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного 
сп'яніння; 
8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна 
власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою 
органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного 
стягнення або застосування заходів громадського впливу; 
9) виключено  
10) призову або мобілізації власника - фізичної особи під час особливого періоду. 
Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо 
неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. 
Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого 
ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за 
пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це 



правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, 
організації. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами 
 Президії Верховної Ради Української РСР від 21.12.83 р. N 6237-X, 

 від 27.06.86 р. N 2444-XI, 
 від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 законами України від 12.07.94 р. N 92/94-ВР, 

 від 19.01.95 р. N 6/95-ВР, 
 від 05.07.95 р. N 263/95-ВР, 

 від 30.06.99 р. N 784-XIV, 
 від 24.12.99 р. N 1356-XIV, 
від 11.05.2004 р. N 1703-IV, 
 від 03.02.2011 р. N 2978-VI, 
від 20.05.2014 р. N 1275-VII) 

 
Стаття 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з 
ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими 
категоріями працівників за певних умов 
Крім підстав, передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий договір з 
ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також 
у випадках: 
1) одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником 
підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, 
відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним 
бухгалтером підприємства, установи, організації всіх форм власності, його 
заступниками, а також службовими особами органів доходів і зборів, яким 
присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних органів 
виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного 
фінансового контролю та контролю за цінами; 
11) винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок 
чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від 
установленого законом розміру мінімальної заробітної плати; 
2) винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або 
культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку 
власника або уповноваженого ним органу; 
3) вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, 
не сумісного з продовженням даної роботи; 



4) перебування всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції" у 
прямому підпорядкуванні у близької особи; 
5) припинення повноважень посадових осіб. 
Власник або уповноважений ним орган з власної ініціативи зобов'язаний 
розірвати трудовий договір з посадовою особою в разі повторного порушення 
нею вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів 
дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, 
передбачених статтями 16610, 16612, 18844 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. 
Розірвання договору у випадках, передбачених частинами першою і другою цієї 
статті, провадиться з додержанням вимог частини третьої статті 40, а у випадках, 
передбачених пунктами 2 і 3 частини першої цієї статті, - також вимог статті 43 
цього Кодексу. 
Розірвання договору у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї 
статті, проводиться, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на 
іншу роботу. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.05.88 р. N 5938-XI; 

 Законом Української РСР від 20.03.91 р. N 871-XII; 
 Законами України від 19.11.93 р. N 3632-XII, 

 від 19.01.1995 р. N 6/95-ВР, 
 від 17.10.2002 р. N 184-IV, 
 від 22.12.2006 р. N 534-V, 

 від 08.09.2011 р. N 3720-VI, 
 від 17.05.2012 р. N 4711-VI, 
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI, 
 від 04.07.2013 р. N 406-VII, 
від 13.05.2014 р. N 1255-VII, 
від 14.10.2014 р. N 1700-VII, 

який вводиться в дію з 26.04.2015 р., 
від 12.02.2015 р. N 191-VIII) 

 
 Порушення вимог техніки безпеки і охорони праці на виробництві. 

 
Глава XI Ст. 153-173 
Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов 
праці 
На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і 
нешкідливі умови праці. 



Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або 
уповноважений ним орган. 
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, 
механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів 
колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а 
також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів 
про охорону праці. 
Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби 
техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати 
санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних 
захворювань працівників. 
Власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника 
виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, 
що не відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право 
відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, 
небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і 
навколишнього середовища. 
У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я 
умов праці власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомити про 
це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
охорони праці, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах. 
На власника або уповноважений ним орган покладається систематичне 
проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, 
протипожежної охорони. 
Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, 
охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих 
планів. 

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії 
 Верховної Ради Української РСР від 27.02.85 р. N 8474-X; 

 законами України від 15.12.93 р. N 3694-XII, 
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI) 

 
Стаття 173. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я працівників 
Шкода, заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, 
пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, відшкодовується у встановленому 
законодавством порядку. 
 
 
 
 


