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SUMMARY
Marchenko O.V. Worldview and organizational principles of pedagogical interaction in 

contemporary higher education space. In a time of great social transformation, humanity needs rethinking 
its deep internal connections in society and alteration its life strategy on the basis of mutual understanding 
and effective cooperation. In the situation of instability and constant risks, the importance of education 
is also actualized, which helps to harmonize human relations with the environment, adapt it to changing 
living conditions. By “immersing” yourself in the educational space, one not only gains a certain amount of 
knowledge and has the opportunity to develop certain skills, but also overcomes all stages of formation and 
evolution of personality, socialization, self-realization, mastering reality through a system of communicative 
relationships. In fact, it is this system that makes unique conditions for the implementation of these processes.

Personality as the actor of interpersonal relationships is the bearer of a variety of cognitive, activity, 
communicative, and creative qualities. Accordingly, the educational space itself has a complex structure, 
since it encompasses the world of knowledge and educational values, educational ideals and educational 
strategies, as well as activity-communication interaction and interrelations of the education actors. That is why 
interaction in the educational space should be understood as a harmonious coexistence of these interests, as a 
“meeting” and the cooperation of their emotional, volitional, communicative and other embodiments.

The effectiveness of interaction between education actors depends, first of all, on the 
professionalism and internal readiness of the teacher for dialogue. That is why high demands have always 
been placed on the teacher’s personality. The substantive and meaningful meeting of these requirements 
is best revealed in the ideas of eminent philosophers and educators of the second half of the nineteenth 
and early twentieth centuries about the teacher’s ideal. To what extent are these ideas in line with current 
requirements for the organization of the educational process, particularly in higher education institutions? 
Do not yet think, despite the accelerated globalization processes in the world, the thoughts of thinkers of 
the past centuries about the nature and content of pedagogical activity? How not to lose the achievements of 
talented Ukrainian teachers in the flow of pedagogical innovations offered by foreign scientists? It is these 
problematic issues that will be the focus of this study.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА  
ПРО ДИСЦИПЛІНАРНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ЗА ЧАСІВ ІСНУВАННЯ СРСР

У статті на основі наукової літератури здійснено історико-правовий аналіз розвитку 
законодавства про дисциплінарну відповідальність за часів існування СРСР. Доведено, що у 
період існування СРСР правове регулювання дисциплінарної відповідальності характеризува-
лось тим, що норми законодавства поширювалися на всі категорії працівників, без виокрем-
лення категорій, роду заняття, напряму трудової діяльності працівників. Наголошено, що у 
цей історичний період застосовувались жорстокі методи укріплення дисципліни праці, а та-
кож жорсткі заходи дисциплінарної відповідальності.
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Постановка проблеми. На цей час, коли в Україні відбуваються зміни, пов’язані 
зі становленням ринкової економіки, а також реформуванням законодавства відповідно 
до стандартів Європейського Союзу, усе частіше увага законодавця та науковців приділя-
ється інституту дисциплінарної відповідальності. Проблеми формування цього інститу-
ту приділяються як у наукових колах,  так і на рівні законодавчих нормативних актів. Че-
рез те, що дисциплінарна відповідальність забезпечує ефективну організацію суспільної 
праці й узгоджену, цілеспрямовану діяльність учасників виробничого процесу, вона вима-
гає дослідження з метою подальшого вдосконалення і реформування. Але для того, щоб 
норми трудового законодавства у сфері дисциплінарної відповідальності відповідали рів-
ню розвитку соціальних та ринкових відносин у суспільстві, необхідно проводити дослі-
дження в його історико-правовому аспекті, що є необхідним для того, щоб позитивний до-
свід минулих років був належним чином відображений у законодавстві сучасної України.

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми.    Окремі 
проблемні правового регулювання дисциплінарної відповідальності розглядали у своїх нау-
кових дослідженнях: В. А. Прудников, В .В. Середа, О. М. Обушенко, Л. В. Могілевський, В. 
М. Василенко, С. С. Рєзнікова, М. О. Міщук, Ю. А. Жукова, М. Г. Акулов, А. В. Драбаніч, Т. 
В. Євась, Н. І. Дуравкіна, Є. Ю. Подорожній та багато інших. Однак, незважаючи на досить 
значний перелік наукових праць, недостатньо дослідженим залишається аналіз історії ста-
новлення та розвитку даного інституту, особливо за часів існування СРСР. Адже, як відомо, 
саме законодавство Радянського Союзу найбільш суттєво вплинуло на розвиток сучасного 
нормативно-правового забезпечення цієї сфери суспільних відносин.

Тому метою статті є: здійснити історико-правовий аналіз розвитку законодавства 
про дисциплінарну відповідальність за часів існування СРСР.

Виклад основного матеріалу. Починати наукове дослідження слід із Положення 
«Про найм на сільські роботи» від 12 червня 1886 р., відповідно до статей 50, 58 якого ро-
ботодавець міг здійснити відрахування із заробітної платні найманого працівника за наяв-
ності таких підстав: прогул, недбала робота, брутальність і непокора хазяїнові, заподіяння 
шкоди хазяйському майну. Відрахування за прогул не могло перевищувати подвійної пла-
ти, яка належала б робітникові за прогульний час [1, с. 297]. Означений вище нормативно-
правовий пройшов перевірку часом і практично без змін був включений до Статуту про 
промислову працю 1913 року. У цьому Статуті були систематизовані й об’єднані також 
інші закони Російської імперії, що регулювали питання найму праці. Так, професор С. О. 
Іванов характеризує його як «законодавчий акт, що регламентує різні сфери трудових від-
носин» і відзначає, що «статут містив ряд понять і норм, які не тільки увійшли до Кодек-
сів 1918 і 1922 рр., але й дійшли до наших днів» [2, с. 37]. Вказаний Статут став підста-
вою для кодифікації майбутнього радянського трудового права. Це зумовлює перехід до 
наступного третього етапу створення та розвитку інституту притягнення до дисциплінар-
ної відповідальності працівників, розпочинаючи зі змін, які внесли Жовтневі події 1917 
року до Другої світової війни. Так, жовтневим подіям відповідали такі зміни, як:  заборо-
на грошових штрафів, що накладалися на робітників рішенням завідувача підприємством 
як вид стягнення [3, с. 103]; створення Народного комісаріату праці РРФСР. Початок фор-
муванню радянського трудового законодавства було покладено декретом Ради Народних 
Комісарів про восьмигодинний робочий день, тривалість і розподіл робочого часу від 29 
жовтня 1917 р. У січні 1918 р. III Всеросійським з’їздом Рад приймається Декларація прав 
трудящих і експлуатованого народу, що передбачала загальну трудову повинність [4]. А в 
грудні 1918 р. приймається Кодекс законів про працю РРФСР (КЗпП РРФСР) [5], за одну 
з основ дії якого було введення правил внутрішнього розпорядку з максимально точни-
ми та зрозумілими нормами: а) про загальні обов’язки всіх трудящих (дбайливе ставлен-
ня до наданих матеріалів і знарядь праці, підпорядкування вказівкам керівників щодо ви-
конання робіт, дотримання встановленої норми робочого часу тощо); б) про спеціальні 
обов’язки трудящих цієї галузі виробництва; в) межі й порядок відповідальності за пору-
шення зазначених у п. «а» і «б» обов’язків (ст. 124). Це пов’язано також з тим, що особли-
ву увагу в умовах громадянської війни приділяли трудовій дисципліні. Так, рекомендовані 
заходи ставали більш суворими у зв’язку з ускладненням загальної ситуації в країні [6, с. 
572]. У результаті таких настроїв Петроградська рада народного господарства в прийнятій 
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у 1918 р. Постанові про підвищення продуктивності праці передбачила такі заходи дис-
циплінарного впливу: за перший проступок ‒ публічне повідомлення колективу цеху про 
провину; за другий проступок ‒ публічне повідомлення про проступок колективу цеху і 
всім робітничим організаціям; за третій проступок ‒ звільнення з позбавленням права на 
допомогу із соціального страхування на два місяці [7, с. 177]. Постанови колективів дея-
ких підприємств, спрямовані на посилення трудової дисципліни, містили також й інші за-
ходи впливу: позбавлення на певний строк продовольчого пайка, зниження премії, відра-
хування із заробітної плати, передача розгляду проступку дисциплінарному товариському 
суду, звільнення тощо [8, с. 122]. Згодом більшість із зазначених заходів дисциплінарного 
характеру було узагальнено і законодавчо закріплено в Декреті РНК «Про робочі дисци-
плінарні товариські суди» від 14 листопада 1919 р., які створювалися на підприємствах, та 
Декреті РНК «Про боротьбу з прогулами» від 27 квітня 1920 р.

На початку проведення нової економічної політики в Україні були прийняті правові 
акти, які принципово відрізнялися від законодавства періоду громадянської війни. Системати-
зація цих актів завершилася прийняттям КЗпП, який був введений в практику 2 грудня 1922 
р. [9]. Вказаний Кодекс так і не мав окремого розділу щодо регулювання дисципліни праці, а 
тому ці питання впорядковувалися розділом про правила внутрішнього трудового розпоряд-
ку, які передбачали як загальні, так і спеціальні обов’язки працюючих і адміністрації та обсяг 
і порядок відповідальності за їх порушення (ст. 51 КЗпП). Власне, дисципліні праці була при-
свячена лише одна стаття 43 КЗпП 1922 р., що забороняла дисциплінарні штрафи за виклю-
ченням випадків, передбачених спеціальними законами або правилами внутрішнього трудо-
вого розпорядку. Ця тенденція змінилась ближче до 30-х років з прийняттям Постанови «Про 
Основи дисциплінарного законодавства Союзу РСР і союзних республік» 13 жовтня 1929 р. 
[10]. У статті 2 Постанови зазначалось, що притягнення до дисциплінарної відповідальності 
здійснювалось або в порядку підлеглості, або в порядку, встановленому правилами внутріш-
нього трудового розпорядку й прикладеними до них табелями стягнень. Відповідно до зазна-
ченої постанови посадові особи певних категорій, передбачені спеціальними Статутами Сою-
зу РСР і союзних республік, підлягали відповідальності в порядку підлеглості також і за вчин-
ки, які хоча й не були порушенням обов’язків служби та трудової дисципліни, але були не су-
місні з гідністю і призначенням посадових осіб цих категорій через особливий характер вико-
нуваних ними обов’язків [11].

Дисциплінарними стягненнями, які накладались у порядку підлеглості, були такі: а) 
зауваження; б) догана; в) переведення на нижчу за ієрархією посаду на строк не більше одного 
року; г) звільнення з посади (ст. 7). Також у цей рік, за злісне порушення трудової дисципліни 
була введена кримінальна відповідальність (як в період військового комунізму), а за запізнення 
більше ніж на 20 хвилин запроваджене звільнення. З 1932 р. за один прогул працівника звіль-
нювали, а також позбавляли відомчого житла, продовольчих і промтоварних карток [12,с. 66].

У 1932-1934 рр. були прийняті статути про дисципліну працівників залізничного і вод-
ного транспорту, зв’язку, енергопостачання та в інших галузях, в яких передбачались додаткові і 
більш суворі покарання за порушення трудової дисципліни, які не було у правилах внутрішньо-
го розпорядку. Згідно постанови РНК СРСР, ЦК ВКП(б) і ВЦРПС від 28.12.1938 р. «Про заходи 
по впорядкуванню трудової дисципліни, покращенню практики державного соціального страху-
вання і боротьбі із зловживанням в цій справі», керівники, які не боролися за укріплення трудо-
вої дисципліни, притягувалися до дисциплінарної і кримінальної відповідальності [13]. У 1940 
році розширилось визначення прогулу, під яким стали розуміти відсутність на роботі більше 20 
хвилин. За такий прогул встановлювалася кримінальна відповідальність у вигляді виправних ро-
біт за місцем роботи на строк до 6 місяців з утриманням із заробітної плати до 25 % заробітку. Та-
кий порядок забезпечення трудової дисципліни зберігся до 1956 року [14, с. 154].

Одним із заходів посилення дисципліни праці в роки війни було посилення ролі галу-
зевих статутів про дисципліну праці, які застосовувалися зокрема на транспорті, у сфері зв’язку 
та в інших галузях. Особливість застосування цих статутів полягала в тому, що працівники мілі-
таризованих галузей, на яких вони поширювалися, вважалися військовослужбовцями і за пору-
шення дисципліни праці вони притягувалися до відповідальності судами Військового трибуна-
лу. Робітники і службовці транспорту за службові злочини, згідно з рішеннями Військового три-
буналу звільнялися з роботи і направлялися на фронт у штрафні роти [15, с. 39]. 
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Таким чином, можемо констатувати, що вказаний вище етап становленням право-
вого регулювання дисциплінарної відповідальності, характеризується тим, що норми чин-
ного законодавства поширювалися на всі категорії працівників, без виокремлення катего-
рій, роду заняття, напряму трудової діяльності працівників. При цьому спостерігалось по-
вернення вже існуючої тенденції зближення дисциплінарної відповідальності до кримі-
нальної та адміністративної.

Переходячи до наступного етапу відзначимо, що регулювання дисципліни праці 
поступово опинилося в залежності від статутів, які запроваджувалися у межах компетенції 
того чи іншого наркомату. Із закінченням війни перехід до мирної праці надав можливість 
відмовитись від «військових методів» правового регулювання, але трудова дисципліна ще 
регулювалась тоталітарним методами «Сталінського» режиму. Після смерті І.В. Сталіна 
розпочався цілком новий етап розвитку радянської держави, який характеризувався посту-
повою лібералізацією радянського режиму, радянської державної та громадянської сис-
тем, у тому числі й у галузі трудового законодавства, яке поступово набувало демократич-
ного характеру. Так, на початку Хрущовської «відлиги» (1953-1964 рр.) реформування за-
конодавства про дисципліну праці знову базувалося на підзаконних нормативно-правових 
актах, які приймалися, як правило, спільними постановами ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР [16, с. 26] . У цей період було прийнято ряд нормативно-правових актів, які внесли 
суттєві демократичні зміни в інститут правового регулювання дисципліни праці у відно-
шенні правового статусу профспілок, участі працівників в управлінні виробництвом, що 
надалі сприяло покращенню діяльності підприємств у цілому. Дисципліна праці все біль-
ше підтримувалась методами переконання, заходами заохочення. Спостерігалася більша 
підтримка методів переконання та заохочення з пом’якшенні дисциплінарної відповідаль-
ності [17, с. 39] . Ці зміни у свою чергу дали можливість більш глибоко вивчати правову 
природу останньої, яка за традицією в ключі дисципліни праці та дотримання правил вну-
трішнього трудового розпорядку [18, с. 22]. Деякі вчені намагалися теоретично обґрунту-
вати необхідність приблизної схеми, яка встановлює конкретизацію відповідальності за-
лежно від тяжкості вчиненого проступку [19, с. 46]. По суті, це було пропозицією повер-
нутися до практики 20-х років, коли в підзаконних актах визначалося 40-50 складів дис-
циплінарних проступків відповідно до ступеня їх тяжкості. 

У період «застою» з’являються нові методи господарювання, розширення прав під-
приємств і підвищення ролі трудового колективу, впровадження демократії й самоуправлін-
ням на виробництві. Наприклад, Верховна Рада СРСР прийняла закон «Основи законодав-
ства Союзу РСР та союзних республік про працю» від 15 липня 1970 р., що набрав чинності 
01 червня 1972, який став першим в історії СРСР єдиним загальносоюзним законом про пра-
цю, який об’єднав усі основні норми, що регулюють працю робітників і службовців [17, с. 39].

Останній акт став основою для нової редакції КЗпП від 10 грудня 1972 р., що 
символізувало перехід до нового етапу розвитку інституту дисциплінарної відпові-
дальності, адже  питання правового регулювання дисципліни праці виділив окремий 
X розділ під назвою «Трудова дисципліна». Цей розділ закріплював обов’язки робіт-
ників, службовців, адміністрації, правила внутрішнього трудового розпорядку, мето-
ди забезпечення трудової дисципліни, заохочення і стягнення за порушення трудової 
дисципліни і порядок їх застосування. Згідно ст.147 КЗпП, за порушення дисципліни 
праці встановлювалися такі дисциплінарні стягнення: 1) зауваження; 2) догана; 3) су-
вора догана; 4) переведення на нижчеоплачувану роботу на строк до трьох місяців або 
заміщення на нижчу посаду на той же строк; 5) звільнення (пункти 3 і 4 ст. 40) [20]. 
Загалом, розпочинаючи з другої половини 70-х та до 90-х рр. відбуваються перелом-
ні моменти, які були пов’язані з майбутнім переходом до політики ринкової економі-
ки, що супроводжується прийняттям великої кількості актів «Положення про порядок 
розгляду трудових спорів» від 20 травня 1974 р. [21]; Постанова ЦК КПРС, РМ СРСР 
і ВЦРПС від 13.12.1979 р. «Про подальше зміцнення трудової дисципліни і скорочен-
ня плинності кадрів в народному господарстві»; Постанова Ради Міністрів СРСР і 
ВЦРПС від 28 липня 1983 р. «Про додаткові заходи щодо зміцнення трудової дисци-
пліни», у якій зазначалося, що за систематичне порушення трудової дисципліни, про-
гул без причин або появу на роботі в нетверезому стані робітник міг бути переведений 
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на нижче оплачувану роботу без урахування спеціальності на термін до 3-х місяців; 
Постанова Держкомпраці СРСР за погодженням ВЦРПС від 20 липня 1984 р. затвер-
дила Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців 
підприємств, установ, організацій, одним із семи розділів була «Відповідальність за 
порушення трудової дисципліни».

Висновки. Підсумовуючи проведене наукове дослідження можемо зробити ви-
сновок, що Кодекси законів про працю 1918 та 1922 років віддзеркалювали державну по-
літику у сфері регулювання трудових відносин, коли у вигляді дисциплінарних стягнень 
знов застосовувалась кримінальна відповідальність, при цьому вже застосовувались інші 
заходи дисциплінарного впливу. У цей історичний період застосовувались жорсткі мето-
ди укріплення дисципліни праці, а також жорсткі заходи дисциплінарної відповідальнос-
ті. Крім того, слід зазначити, що у період існування СРСР правове регулювання дисциплі-
нарної відповідальності характеризується тим, що норми чинного законодавства поши-
рювалися на всі категорії працівників, без виокремлення категорій, роду заняття, напряму 
трудової діяльності працівників. При цьому спостерігалось повернення вже існуючої тен-
денції зближення дисциплінарної відповідальності до кримінальної та адміністративної.
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SUMMARY
Podorozhniy A. Yu. Historical and legal analysis of the development of legislation on disci-

plinary liability at the time of the existence of the USSR. Due to the fact that disciplinary responsibility 
ensures the effective organization of social work and the concerted, purposeful activity of the participants in the 
manufacturing process, it requires research in order to further improve and reform it. But in order for the rules of 
labor legislation in the field of disciplinary responsibility to correspond to the level of development of social and 
market relations in society, it is necessary to make research in its historical and legal aspect, which is necessary 
in order for the positive experience of the past years to be properly reflected in the legislation of modern Ukraine.

The analysis of the history of formation and development of this institute, especially during the 
existence of the USSR, remains insufficiently studied. It is known that the legislation of the Soviet Union 
most significantly influenced the development of today regulatory support of this area of public relations.

In the article, on the basis of the analysis of scientific literature, a historical and legal analysis of 
the development of legislation on disciplinary liability in the time of existence of the USSR has been carried 
out. The author has proved that during the period of existence of the USSR legal regulation of disciplinary 
liability is characterized by the fact that the rules of the current legislation were extended to all categories 
of employees, without distinguishing categories, occupation, and the direction of employees’ work. It has 
been emphasized that during this historical period cruel methods of strengthening the discipline of labor 
were used, as well as strict measures of disciplinary responsibility.

Thus, the Labor Law Codes of 1918 and 1922 reflected state policy in the field of labor relations 
regulation, where criminal liability was again applied in the form of disciplinary sanctions, while other 
disciplinary measures were already applied.

Keywords: history, labor law, discipline, disciplinary responsibility, the Code of Labor Law, the 
USSR.


