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У статті досліджено особливості правового регулювання праці фармацевтичних працівників. 
Проаналізовано диференціацію праці цієї категорії працівників через такі підстави як: галузева на-
лежність, умови праці, характер трудового зв’язку між працівником і роботодавцем, та визначено їх 
зміст. Доведено, що диференціація праці фармацевтичних працівників виражається через спеціальні 
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Постановка проблеми. Єдність і дифе-
ренціація правового регулювання праці у 
сучасних умовах розвитку нашої держави є 
однією з головних тенденцій розвитку тру-
дового права, що полягає в особливостях ха-
рактеру, умов праці, наданні гарантій, пільг 
та переваг різним категоріям працівників.

У науці трудового права ці особливості 
визначаються саме через єдність і диференціа-
цію правового регулювання праці працівників. 
Досить цікавим є дослідження правового регу-
лювання праці фармацевтичних працівників, 
оскільки Конституція України та відповідні 
закони визначають право на охорону здоров’я. 
Забезпечення цього права відбувається за 
допомогою відповідних суб’єктів, а саме ме-
дичних та фармацевтичних працівників. Ак-
туальним, на нашу думку, є дослідження пра-
вового статусу фармацевтичних працівників 
через призму підстав диференціації, які поді-
ляються на об’єктивні, суб’єктні та соціальні.

Питанню дослідження підстав диференці-
ації приділяли увагу багато науковців, а саме: 
М. Й. Бару, Г. С. Гончарова, В. В. Жернаков, 
В. І. Прокопенко, О. М. Ярошенко та інші.

Дослідженням правового статусу фарма-
цевтичних працівників займалися: Д. О. Но-
віков, О. С. Щукін та інші.

Дослідження вищезазначених науковців 
не втратили своєї актуальності і дотепер та ма-
ють значну наукову та практичну цінність, од-
нак дослідження диференціації праці фарма-
цевтичних працівників є досить актуальним.

Мета статті полягає в дослідженні право-
вого статусу фармацевтичних працівників 
через призму ознак диференціації праці та 
у формуванні висновків, спрямованих на 
вдосконалення чинного законодавства.

Виклад основного тексту. Основний За-
кон нашої держави гарантує кожному право 
на працю, яку особа вибирає і на яку вільно 
погоджується; право розпоряджатися своїми 
здібностями до праці, вибирати професію і 
рід занять, а також на захист від безробіття та 
соціальний захист [1].

Правове регулювання праці фармацев-
тичних працівників здійснюється на під-
ставі єдності й диференціації, оскільки 
специфіка правового статусу цієї категорії 
працівників обумовлена як загальними норма-
ми законодавства про працю, що виражається 
в єдності цих норм, які поширюються на всіх 
без винятку працівників, так і спеціальними 
нормативними актами, що характеризуються 
диференціацією правового регулювання пра-
ці. Правовий статус цієї категорії працівників 
регулюється Конституцією України, Кодек-
сом законів про працю України, Основами 
законодавства України про охорону здоров’я, 
Етичним кодексом фармацевтичних праців-
ників та великою кількістю підзаконних актів.

У зв’язку з цим вважаємо за актуаль-
не розкрити особливості правового стату-
су фармацевтичних працівників, дослідити 
законодавство з цього питання та визначити 
можливе удосконалення чинного трудово-
го законодавства у питанні правового регу-
лювання праці цієї категорії працівників, 
оскільки фармацевтична допомога є однією 
з основних складових частин системи охоро-
ни здоров’я, якість надання якої залежить від 
великої кількості факторів, одним із яких є 
професійний рівень спеціалістів цієї сфери 
та порядок регулювання їхньої праці.

Єдність, у нашому розумінні, визначаєть-
ся як єдиний підхід щодо регулювання праці. 
Тому саме Кодекс законів про працю Укра-
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їни визначає єдиний порядок, який поши-
рюється на всіх працюючих, що стосується 
укладення трудового договору, підстав та по-
рядку звільнення працівників, загальні заса-
ди формування праці, робочого часу, часу 
відпочинку тощо. Ці норми поширюються 
також і на фармацевтичних працівників.

Але слід зазначити, що правовий статус 
та регулювання праці цієї категорії праців-
ників підпадає і під таку категорію, як дифе-
ренціація. Диференціація правового регулю-
вання праці виражається насамперед через 
спеціальні норми, що дозволяють уточнити, 
розшири та реалізувати свої права, обов’язки 
та гарантії у сфері праці відповідним катего-
ріям працівників.

Г. С. Гончарова та В. В. Жернаков під ди-
ференціацією правового регулювання праці 
розуміють відмінності в регулюванні окремих 
видів трудових відносин. Це явище забезпе-
чує застосування правових норм з огляду на 
об’єктивні та суб’єктивні чинники [2, с. 14].

Так, Основи законодавства України про 
охорону здоров’я встановлюють професійні 
права, пільги, гарантії та обов’язки медичних 
і фармацевтичних працівників, а також осо-
бливості їхнього правового статусу. Етичний 
кодекс фармацевтичних працівників Украї-
ни визначає етичні норми професійної пове-
дінки та відповідальності зазначеної катего-
рії працюючих [3].

Отже, можемо сказати, що правове регу-
лювання праці фармацевтичних працівників 
здійснюється саме на підставі єдності і ди-
ференціації, що є взаємопов’язаними кате-
горіями. Особливе значення у дослідженні 
вказаної проблематики посідає диференціа-
ція, оскільки вона надає можливість урахо-
вувати специфіку різних груп відносин.

І саме особливості правового статусу фар-
мацевтичних працівників слід розглядати 
через призму підстав диференціації, що поді-
ляються на дві групи: суб’єктні та об’єктивні.

До суб’єктних підстав диференціації пра-
вового регулювання праці в науці трудово-
го права відносять такі, що характеризують 
громадян, які вступають у трудові відно-
сини, а саме: вік, фізіологічні особливості 
працівника та стан здоров’я. У свою чергу 
І. В. Шульженко, суб’єктні критерії диферен-
ціації правового регулювання праці поділяє 
на загальні, які передбачені для всіх суб’єктів 
певної групи (жінки, інваліди, неповнолітні), 
і спеціальні, які зумовлюють внутрішню ди-
ференціацію [4, с. 72].

До об’єктивних підстав диференціації 
правового регулювання праці фармацевтич-
них працівників слід віднести: галузеву на-
лежність, умови праці та характер трудового 
зв’язку між працівником та роботодавцем.

Для характеристики об’єктивних підстав 
диференціації правового регулювання пра-
ці фармацевтичних працівників необхідно 
проаналізувати кожну з них.

Перша підстава, на яку слід звернути ува-
гу, – це галузева належність підприємства, 
установи, організації. За вказаною підста-
вою враховується значення галузі та ступінь 
забезпечення цього підприємства висококва-
ліфікованими працівниками. Щодо значення 
галузі, то галузь охорони здоров’я має вагоме 
значення у житті суспільства, оскільки кож-
на людина має невід’ємне й непорушне право 
на охорону здоров’я.

Що стосується кваліфікації фармацев-
тичних працівників, то Довідник кваліфіка-
ційних характеристик працівників визначає 
завдання та обов’язки, а також кваліфікацій-
ні вимоги відповідно до категорій цих пра-
цівників [5].

В свою чергу Основи законодавства 
України про охорону здоров’я у статті 74 
визначають, що медичною і фармацевтич-
ною діяльністю можуть займатися особи, які 
мають відповідну спеціальну освіту і відпові-
дають єдиним кваліфікаційним вимогам [6].

Галузева належність підприємства, уста-
нови, організації характеризується тим, 
що працівники виконують роботу лише в 
межах цієї галузі та відповідно до спеці-
альних норм. Слід погодитися з думкою 
О. С. Щукіна, що до правового статусу 
фармацевтичного працівника входять його 
професійні права, обов’язки та відповідаль-
ність [7, с. 8]. Так, відповідно до статті 77 
Основ законодавства України про охорону 
здоров’я, такі працівники мають право на 
скорочений робочий день і додаткову опла-
чувану відпустку у випадках, встановлених 
законодавством [6]. Відповідно до Постано-
ви Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Переліку виробництв, цехів, профе-
сій і посад із шкідливими умовами праці, 
робота в яких дає право на скорочену трива-
лість робочого тижня» від 21.02.2001 № 163 
дана категорія працівників працює 36 годин 
на тиждень [8]. Щодо тривалості додаткової 
оплачуваної відпустки, то Постановою Кабі-
нету Міністрів України «Про затвердження 
списків виробництв, робіт, цехів, професій і 
посад, зайнятість яких дає право на щорічну 
додаткову відпустку за роботу зі шкідливи-
ми і важкими умовами праці та за особливий 
характер праці» від 17.11.1997 року визна-
чено право на таку відпустку тривалістю 
7 календарних днів [9]. Також, відповідно 
до статті 77 Основ законодавства України 
про охорону здоров’я, фармацевтичні пра-
цівники мають право на обов’язкове страху-
вання у зв’язку з виконанням професійних 
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обов’язків; пільгові умови пенсійного забез-
печення; створення здорових і безпечних 
умов праці, а також висуваються додаткові 
вимоги до працівників стосовно освіти, ста-
жу роботи, стану здоров’я тощо [6]. Крім 
того, відповідно до статті 78-1 вищевказа-
ного акта, встановлені обмеження для фар-
мацевтичних працівників під час виконання 
ними своїх професійних обов’язків, а саме: 
такі працівники не мають права одержува-
ти неправомірну вигоду від професійної 
діяльності, зразки лікарських засобів та ви-
робів медичного призначення; не повинні 
рекламувати лікарські засоби; надавати чи 
не надавати недостовірну інформацію про 
наявність лікарських засобів [6]. За систе-
матичне порушення фармацевтичним пра-
цівником обмежень, пов’язаних із профе-
сійною діяльністю, на них можна накласти 
дисциплінарне стягнення у виді звільнення 
з роботи відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП 
України. Окрім того, за одноразове грубе 
порушення керівником фармацевтичної ор-
ганізації чи його заступником вказаних об-
межень можливе звільнення за п. 1 ч. 1 ст. 41 
КЗпП України.

Отже, галузева належність як підстава 
диференціації визначається насамперед ха-
рактером виробничого процесу.

Наступною підставою диференціації пра-
вового регулювання праці фармацевтичних 
працівників є умови праці.

Кожні конкретні умови праці вимагають 
затрат робочої сили та відповідних зусиль. 
Умови праці є специфічними для кожного 
виробництва, для кожного робочого місця, 
оскільки вони впливають на стан організму, 
здоров’я, працездатність.

Як вже зазначалося вище, фармацевтич-
ні працівники працюють зі шкідливими і 
небезпечними чинниками. Під шкідливими 
умовами праці слід розуміти фактори, що 
наявні на підприємстві під час виконання 
трудових обов’язків і завдають шкоди жит-
тю і здоров`ю людини. До негативних чин-
ників, що впливають на фармацевтичного 
працівника, можна віднести: психологічні 
(характеризуються емоційним та психоло-
гічним навантаженням на організм під час 
виконання своєї трудової функції); фізич-
ні (сюди можна віднести дискомфортний 
мікроклімат, недостатнє освітлення робо-
чого місця та інші чинники, що впливають 
на зазначену категорію працівників під час 
виконання своїх професійних обов’язків); 
біологічні (виконуючи покладені на фар-
мацевтичних працівників обов’язки, вони 
контактують з великою кількістю людей, у 
зв’язку з чим можуть захворіти на інфекцій-
ну чи будь-яку іншу хворобу): хімічні (кон-

такт із лікарськими препаратами та засо-
бами, що можуть завдати шкоди здоров`ю 
тощо). К. О. Ананьєва у своїх дослідженнях 
доходить висновку, що особливі умови пра-
ці є однією з найважливіших причин, що зу-
мовлюють прийняття та застосування спе-
ціальних норм [10, с. 8]

Слід наголосити, що умови праці повинні 
задовольняти вимоги до виконання трудових 
обов’язків без шкоди для життя та здоров’я, 
сприяти уникненню перевтоми та забезпечу-
вати високу продуктивність праці. Слід пого-
дитися з думкою П. О. Ізуїта, що безпечними 
та здоровими умовами праці є такі, за яких 
вплив на працівника небезпечних і шкідли-
вих чинників не перевищує гранично допус-
тимих норм [11, с. 71].

У зв’язку з роботою зі шкідливими і 
небезпечними умовами праці, слід відпо-
відно до норм проводити належним чином 
і у визначені строки атестацію робочих 
місць даної категорії працівників. Тому у 
разі виконання роботи зі шкідливими умо-
вами праці слід вимагати від роботодавця 
надання пільг і компенсацій працівникам. 
Як уже зазначалося вище, відповідно до 
статті 77 Основ законодавства України 
про охорону праці, такі працівники мають 
право на соціальну допомогу, скорочений 
робочий день, додаткову оплачувану від-
пустку, достроковий вихід на пенсію тощо. 
У свою чергу, ст. 9 Закону України «Про 
охорону праці» зазначає, що працівники, 
зайняті на роботах зі шкідливими умовами 
праці, повинні забезпечуватися засобами 
індивідуального захисту, мають право на 
скорочену тривалість робочого часу, додат-
кову оплачувану відпустку, оплату праці в 
підвищеному розмірі та інші переваги [12]. 
Питання оплати праці цієї категорії праців-
ників регулюється Наказом Міністерства 
праці та соціальної політики і Міністерства 
охорони здоров’я «Про умови оплати пра-
ці працівників закладів охорони здоров’я 
та установ соціального захисту населення 
в основі єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих 
галузей бюджетної сфери» № 308/519 від 
05.10.2005.

Отже, умови праці визначаються відпо-
відними критеріями виробництва й трудо-
вого процесу. Без створення належних ви-
робничих і соціально-побутових умов, без 
запровадження нової системи оплати праці, 
захищеності медичних і фармацевтичних пра-
цівників ситуація в системі охорони здоров’я 
може тільки погіршуватися, оскільки покра-
щення умов праці набуває все більшого зна-
чення через нову техніку та технології.
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Наступною підставою диференціації 
правового регулювання праці є характер 
трудового зв’язку між працівником і робо-
тодавцем. Під характером трудового зв’язку 
в науці трудового права розуміють характер 
робіт, а також певний період, який викликає 
необхідність видання диференційованих 
правових норм [13, с. 337].

Така диференціація характеризуєть-
ся особливим порядком виникнення й 
припинення трудових відносин. Стосов-
но фармацевтичних працівників трудові 
відносини з роботодавцем виникають на 
основі укладення трудового договору від-
повідно до статті 21 КЗпП України. Як 
правило, укладення такого договору є 
безстроковим. Строкові трудові договори 
відповідно до статті 23 КЗпП укладаються, 
коли відносини не можуть бути встанов-
лені на невизначений термін. Наприклад, 
застосування контракту у медичній галузі 
є дуже обмеженим, такі договори уклада-
ються лише керівниками закладів охорони 
здоров’я, науковими співробітниками тощо. 
Досить рідко укладаються договори на час 
виконання певної роботи. Для прикладу, це 
можуть бути договори з консультантами, 
під час проведення досліджень, виконання 
різного роду технічних завдань.

Отже, можемо зазначити, що диферен-
ціація заснована на характері трудового 
зв’язку більш притаманна укладенню стро-
кових трудових договорів.

Висновки.

Таким чином, правове регулювання пра-
ці фармацевтичних працівників виражаєть-
ся через єдність та диференціацію. Остання 
проявляється у багатьох нормативно-право-
вих актах, оскільки спеціальне законодавство 
відображає особливості праці як об’єктивного, 
так і суб’єктивного характеру.

Диференціація правового регулюван-
ня праці фармацевтичних працівників 
покликана забезпечити надання додат-
кових переваг, гарантій, які чітко не вре-
гульовані чинним Кодексом законів про 
працю України. Оскільки спеціальні норми 
про регулювання праці цієї категорії пра-
цівників можуть скласти повноцінну главу 
КЗпП України, доцільним, на наше переко-
нання, було б все ж таки систематизувати 
ту величезну кількість нормативних актів, 
що регулюють працю фармацевтичних пра-
цівників в один загальний документ для 
більш раціонального застосування.
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В статье исследованы особенности правового регулирования труда фармацевтических работни-
ков. Проанализирована дифференциация труда этой категории работников по таким основаниям, 
как: отраслевая принадлежность, условия труда, характер трудовой связи между работником и 
работодателем, и определено их содержание. Доказано, что дифференциация труда фармацевтиче-
ских работников выражается через специальные нормы, позволяющие им реализовать свои права и 
обязанности и пользоваться определенными гарантиями.

Ключевые слова: единство и дифференциация, фармацевтические работники, отраслевая принад-
лежность, условия труда, характер трудовой связи.

The article deals with the peculiarities of the legal regulation of the labor of pharmaceutical workers. The 
differentiation of labor of this category of workers is analyzed on the basis of such reasons as: branch af-
filiation, working conditions, the nature of labor relations between the employee and the employer, and their 
content is determined. It is proved that the differentiation of the labor of pharmaceutical workers is expressed 
through special norms, which allows them to realize their rights and obligations and to use certain guarantees.

Key words: unity and differentiation, pharmaceutical workers, branch affiliation, working conditions,  
nature of labor relations.


