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АНОТАЦІЯ 

Пунтус Д.А. Правове регулювання масового вивільнення працівників з 

ініціативи роботодавця. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 – право. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному дослідженню 

теоретичних і практичних основ правового забезпечення при масовому 

вивільненні працівників в Україні, а також актуальних проблем такого 

забезпечення та пошуку шляхів їх вирішення. У науковій роботі здійснено 

правову характеристику юридичної сутності процесу «вивільнення 

працівників» в Україні, охарактеризовано сучасний стан такого забезпечення, 

надано визначення поняття та виокремлено елементи механізму правового 

забезпечення прав працівників при масовому вивільненні. 

З’ясовано сутність поняття «вивільнення працівників» як окремої 

юридичної категорії в системі трудового права, що являє собою об’єктивне 

явище, яке виникло на підставі економічних, організаційних, структурних, 

технологічних процесів, полягає у сукупності соціально-виробничих і 

правових заходів, пов’язаних із розірванням трудових відносин з 

працівниками, та реалізовується в рамках системи управління персоналом 

шляхом зменшення певної кількості працівників з метою підвищення 

ефективності, продуктивності та конкурентоспроможності суб’єкта 

господарювання, з наступним перерозподілом робочої сили у суспільному 

господарстві. 

Встановлено, що ознаками вивільнення, які відрізняють його від 

суміжних понять, є такі: 1) це одна із складових підсистем регулювання 

чисельності та структури персоналу; 2) цілеспрямовано використовується 

підприємством, установою, організацією для вирішення певних завдань та 

проблем, його необхідність безпосередньо не викликана невідповідністю 

працівників займаним посадам, їх низькою продуктивністю; 3) відбувається з 
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ініціативи роботодавця; 4) є сукупністю певних соціально-виробничих 

відносин; 5) є об’єктивним процесом, що не залежить від волі працівника; 

6) є соціально-економічним явищем, бо стосується як економічного, так i 

соціального аспектів; 7) викликане науково-технічним прогресом, що 

включає в себе інтенсифікацію праці, економію робочого часу, підвищення 

ефективності праці; 8) тягне за собою перерозподіл обов’язків, який може 

змінити вимоги до професії (спеціальності). 

Надано визначення поняття «масове вивільнення працівників», яке 

означає вивільнення працівників винятково з ініціативи роботодавця у 

зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (ліквідації, реорганізації, 

банкрутства або перепрофілювання) підприємства, установи, організації, що 

супроводжується скороченням за певний календарний період чисельності 

працівників у визначеній законодавцем кількості та відбувається з 

дотриманням законодавчо встановленої процедури. 

Наведено основні властивості, які дозволяють характеризувати 

звільнення як масове, а саме: 1) підстави масового вивільнення працівників 

(ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, 

установи, організації); 2) чисельність вивільнених працівників та період, 

протягом якого останні підлягають звільненню (одноразове, протягом одного 

місяця: вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та 

організації з чисельністю від 20 до 100 працівників; вивільнення 10 і більше 

відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю 

від 101 до 300 працівників; потягом трьох місяців: вивільнення 20 і більше 

відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від 

чисельності працівників); 3) обов’язкове дотримання законодавчо визначеної 

процедури під час масового вивільнення працівників; 4) суб’єктом трудових 

правовідносин, який ініціював розірвання трудового договору, є 

роботодавець. 

Підкреслено, що основними ознаками масового вивільнення є такі: 1) в 

основі процесу масового вивільнення лежить винятково ініціатива 



4 

роботодавця; 2) припинення трудових відносин відбувається за відсутності 

провини працівника; 3) обумовлене економічними, технічними, 

організаційними або правовими причинами; 4) відбувається з дотриманням 

процедури вивільнення з обов’язковим попередженням працівників за два 

місяці; 5) наслідком є скорочення працівників у певній передбаченій 

законодавством кількості; 6) супроводжується додатковими гарантіями для 

працівників (виплата звільненим працівникам вихідної допомоги). 

Надано визначення поняття «механізм правового забезпечення прав 

працівників при масовому вивільненні», яке слід розуміти як сукупність 

способів (засобів), які вживаються сторонами трудових відносин, органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями, спрямовані на забезпечення прав працівників 

при масовому вивільненні, забезпечення правового супроводу процедур 

такого вивільнення, виявлення та усунення порушень чинного законодавства, 

що встановлюють права вивільнених працівників, та притягнення 

роботодавця до юридичної відповідальності. 

Сформовано систему елементів механізму правового забезпечення прав 

працівників при масовому вивільненні, до яких віднесено: 1) нормативно-

правовий блок (законодавчі, підзаконні нормативно-правові акти, локальні 

акти); 2) інституційно-організаційний блок; 3) процедурний (регламентний) 

блок. 

Під судовою формою захисту прав працівників при масовому 

вивільненні запропоновано розуміти юрисдикційну форму захисту трудових 

прав працівників, яка полягає у відновленні їх порушених прав, 

відшкодуванні матеріальної та моральної шкоди шляхом подачі позову до 

суду та прийняття законного і обґрунтованого судового рішення.  

Запропоновано створити систему спеціалізованих судів з вирішення 

трудових спорів з метою якісного, всебічного розгляду трудових спорів та 

забезпечення належного рівня судового захисту прав працівників, у тому 

числі й при масових вивільненнях. 
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Виділено основні проблемні аспекти правового забезпечення 

вивільнення працівників в Україні, до яких віднесено наступні: 

1) законодавчі, тобто ті, які існують у чинному законодавстві в контексті 

регулювання відносин, пов’язаних із масовим вивільненням (відсутнє 

законодавче визначення термінів «масове вивільнення працівників», 

«скорочення працівників», «колективний трудовий позов», відсутнє 

законодавче закріплення критеріїв та методики оцінки роботодавцем рівня 

кваліфікації і продуктивності праці працівників, необхідних для прийняття 

обґрунтованого рішення про скорочення чисельності та штату працівників); 

2) організаційні, тобто ті, що пов’язані із недостатнім рівнем організації 

трудового процесу на місцях, відсутністю належного рівня управлінської 

культури та усвідомленням важливості такого поняття, як робоча сила, з боку 

роботодавців (низький відсоток управлінського персоналу у структурі 

підприємств, відсутність дієвого механізму внутрішнього контролю та 

якісного добору персоналу); 3) фінансові, що пов’язані із гарантуванням 

виплат вихідної допомоги вивільненим працівникам при ліквідації 

підприємства, установи, організації (відсутній механізм гарантування виплат 

вихідної допомоги працівникам, яких вивільнено при ліквідації 

підприємства).  

Дисертантом також запропоновано перспективні напрямки 

удосконалення правового забезпечення при масовому вивільненні 

працівників в Україні. Особливу увагу приділено зарубіжному досвіду 

правового забезпечення при масових вивільненнях працівників та 

перспективам застосування його в Україні. Зокрема з урахуванням 

зарубіжного досвіду рекомендовано у трудовому законодавстві України 

передбачити норми щодо: а) виплати вихідної допомоги одночасно із 

попередженням про звільнення; б) надання працівникові, який підлягає 

вивільненню, не менше одного вільного від роботи дня на тиждень із 

збереженням середнього заробітку, необхідного для пошуку іншої роботи; 

в) встановлення обов’язку для роботодавців включити до колективних 
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договорів, галузевих угод норми, які будуть визначати критерії масового 

вивільнення на підприємстві, в установі, галузі тощо та гарантії для 

працівників при таких вивільненнях; г) розробки та впровадження на 

державному рівні Програми «Заходи щодо профілактики та запобігання 

масовому вивільненню працівників» з метою попередження випадків 

масового вивільнення; ґ) запровадження системи пільгового державного 

кредитування підприємств, які з економічних причин планують проводити 

масове вивільнення. 

Ключові слова: вивільнення працівників, масове вивільнення 

працівників, правове забезпечення, механізм правового забезпечення, 

працівник, роботодавець, скорочення чисельності, скорочення штату, 

судовий захист. 
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ABSRACT 

Puntus D.A. Features of legal support in case of mass dismissal of 

employees in Ukraine. - The manuscript. 

Dissertation for the obtaining the degree of the Doctor of Philosophy (Phd) 

in the specialty 081 - law.- Taras Shevchenko National University of Kyiv of 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the systematic and deep research of theoretical 

and practical bases of legal provision during the mass dismissal of workers in 

Ukraine, as well as to the current problems of such provision and finding ways to 

solve them. In this scientific work the author provides a legal description of the 

legal essence of the process of "dismissal of employees" in Ukraine, he gives the 

characteristic of the current state of such provision. Also the author provides the 

definition of the concept and singles out the elements of the mechanism of legal 

provision of workers' rights in case of mass release. The essence of the concept of 

"dismissal of employees" as a separate legal category in the system of labor law is 

clarified in this dissertation. It can be defined as an objective phenomenon, which 

arose on the basis of economic, organizational, structural, technological processes. 

It is a set of socio-production and legal measures, related to the termination of 

employment with employees. It is implemented within the personnel management 

system by reducing a certain number of employees in order to increase efficiency, 

productivity and competitiveness of the business entity, with the subsequent 

redistribution of labor in the public economy. 

The author defines that the signs of dismissal that distinguish it from related 

concepts are as follows: 1) it is one of the components of the subsystems for 

regulating the number and structure of personnel; 2) purposefully used by the 

enterprise, institution, organization to solve certain tasks and problems, its need is 

not directly caused by the incompatibility of employees with their positions, their 

low productivity; 3) it occurs on the initiative of the employer; 4) it is a set of 

certain social and production relations; 5) it is an objective process that does not 

depend on the will of the employee; 6) it is a social and economic phenomenon, 
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because it concerns both economic and social aspects; 7) it is caused by scientific 

and technological progress, which includes the intensification of labor, saving 

working time, increasing labor efficiency; 8) it entails a redistribution of 

responsibilities, which may change the requirements for the profession (specialty). 

The author provides the definition of "mass dismissal of workers". It means 

dismissal of employees only at the initiative of the employer in connection with 

changes in the organization of production and labor (liquidation, reorganization, 

bankruptcy or reorganization) of enterprises, institutions, organizations. This 

process is accompanied by a reduction over a certain calendar period in the number 

of employees specified by the legislator and it occurs in accordance with the 

statutory procedure. 

The author provides the main qualities that allow characterizing the 

dismissal as mass one, namely: 1) the bases for mass dismissal of employees 

(liquidation, reorganization, bankruptcy or reorganization of the enterprise, 

institution, organization); 2) the number of dismissed employees and the period 

during which they are the subjects to dismissal (one-time, within one month: 

dismissal of 10 or more employees at the enterprise, in an institution and 

organization with a number of 20 to 100 employees; dismissal of 10 percent or 

more of employees at the enterprise, in institutions and organizations with a 

number of 101 to 300 employees; within three months: dismissal of 20 percent or 

more of employees at the enterprise, institution and organization, regardless of the 

number of employees); 3) mandatory compliance with the legally defined 

procedure during the mass dismissal of employees; 4) the subject of labor relations, 

which initiated the termination of the employment contract, is the employer. 

The author singles out that the main signs of mass release are the following: 

1) the process of mass release is based only on the initiative of the employer; 2) 

termination of employment occurs in the absence of any fault of the employee; 3) 

it occurs due to economic, technical, organizational or legal reasons; 4) it occurs in 

compliance with the procedure of dismissal with mandatory warning of employees 

for two months earlier; 5) the consequence is the reduction of employees in a 



9 

certain number provided by law; 6) it is accompanied by additional guarantees for 

employees (payment of severance pay to dismissed employees). 

The author provides the definition of the concept "mechanism of legal 

provision of workers' rights in case of mass release". It is understood as a set of 

ways (means), which are used by the parties to labor relations, public authorities, 

local governments, enterprises, institutions and organizations. These means are 

aimed at ensuring the rights of workers in case of mass release, and they also are 

aimed at providing legal support for the procedures of such release, detection and 

elimination of violations of current legislation, which establish the rights of 

dismissed employees, and bringing the employer to justice. 

The author forms a system of elements of the mechanism of legal provision 

of workers' rights in case of mass dismissal, which includes: 1) normative-legal 

block (legislative, by-laws and regulations acts, local acts); 2) institutional and 

organizational unit; 3) procedural (regulatory) unit. 

The author offers to understand under the judicial form of protection of the 

rights of workers at mass dismissal the jurisdictional form of protection of labor 

rights of employees. It consists in restoration of their violated rights, compensation 

for material and moral damage by filing a lawsuit in court and making a lawful and 

reasonable court decision. 

The author proposes to create a system of specialized courts for resolving 

labor disputes for the purpose of high-quality, comprehensive consideration of 

labor disputes and ensuring an adequate level of judicial protection of workers' 

rights, including in the case of mass dismissals. 

In the dissertation the main problematic aspects of legal support for the 

dismissal of employees in Ukraine are identified, which include the following: 1) 

1) legislative, ie those that exist in current legislation in the context of regulating 

relations, related to mass dismissals (there is no legislative definition of the terms 

"mass dismissals", "redundancies", "collective labor lawsuit". There is no 

legislative consolidation of criteria and methods of assessment by the employer of 

the level of qualification and labor productivity of employees, necessary to make 
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an informed decision to reduce the number and staff); 2) organizational, ie those 

that are associated with an insufficient level of organization of the labor process, 

lack of an appropriate level of management culture and awareness of the 

importance of such a concept as labor force, by employers, and from the employers 

side (low percentage of management staff in the structure of enterprises, lack of an 

effective mechanism of internal control and quality staff selection) 3) financial, 

related to the guarantee of severance pay to dismissed employees during the 

liquidation of the enterprise, institution, organization (there is no mechanism to 

guarantee the payment of severance pay to employees who were fired during the 

liquidation of the enterprise). 

The author of the dissertation also proposed promising directions for 

improving the legal framework for mass dismissals in Ukraine. He pays a 

particular attention to foreign experience in the field of the legal support for mass 

dismissals and prospects for its application in Ukraine. It is recommended, taking 

into account foreign experience, to provide in the labor legislation of Ukraine rules 

on: a) payment of severance pay simultaneously with the notice of dismissal; b) 

providing an employee, who should be dismissed, with at least one day off per 

week while maintaining the average earnings needed to find another job; c) 

establishing an obligation for employers to include in collective agreements, 

sectoral agreements norms that will determine the criteria for mass dismissal at the 

enterprise, institution, industry, etc. and guarantees for employees in such 

dismissals; d) development and implementation at the state level of the Program 

"Measures of prevention of mass dismissals" in order to prevent cases of mass 

dismissals; e) introduction of a system of preferential state lending to enterprises 

that, due to economic reasons, plan to carry out mass layoffs. 

Key words: dismissal of employees, mass dismissal of employees, legal 

support, mechanism of legal support, employee, employer, reduction in numbers, 

reduction of staff, judicial protection. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Основною ознакою будь-якої 

сучасної демократичної держави є наявність дієвого механізму забезпечення 

прав та свобод громадян, ефективної державної соціальної політики, 

достатнього рівня життя та функціонування стабільного ринку праці, який 

буде задовольняти потреби суспільства у вільному виборі місця роботи, 

професійної діяльності та забезпечить реалізацію умінь і навичок кожного 

громадянина. Головне завдання держави – створення такої системи правового 

забезпечення трудових відносин, яка буде унеможливлювати порушення прав 

найманих працівників з боку роботодавців та забезпечить належний захист 

громадян від незаконного звільнення.  Варто констатувати, що останнім 

часом у зв’язку із нестабільною економічною та політичною ситуацією в 

країні почастішали випадки припинення діяльності великих промислових 

підприємств. Крім того, ці фактори відобразились і на діяльності приватного 

сектора економіки, що призвело до призупинення діяльності багатьох 

приватних підприємств, які вимушені ліквідуватись або значно скорочувати 

чисельність працівників з метою оптимізації своїх витрат та отримання хоча 

б якогось прибутку. Зазначені фактори призводять до поширення такого 

правового явища, як масове вивільнення працівників, що все частіше 

застосовується роботодавцями. 

Необхідно також зауважити, що наявна нормативна база та чинний 

Кодекс законів про працю України лише фрагментарно регламентують процес 

вивільнення працівників, на ринку найманої праці відсутні дієві механізми 

попередження масового вивільнення працівників, так само з боку держави не 

здійснюється ефективне регулювання цих процесів. Отже, недостатня 

розробленість теоретичних положень щодо зазначених процесів, відсутність 

комплексної правової регламентації й обумовлюють проведення 

поглибленого наукового дослідження та теоретичного переосмислення такого 

правового явища в Україні, як масове вивільнення працівників, та виявлення 

основних особливостей його правового забезпечення. 
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Слід підкреслити, що особливості правового забезпечення окремих 

питань сфери трудових відносин свого часу досліджували наступні вчені: 

Н.Б. Болотіна, І.Л. Бородін, В.Я. Бурак, Л.Ю. Величко, В.С. Венедіктов, 

А.А. Гробова, В.В. Жернаков, М.І. Іншин, Р.А. Калюжний, Г.П Клімова, 

О.О. Конопельцева, В.В. Лазор, Т.Г. Маркіна, Н.М. Неумивайченко, 

Н.В. Пададименко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, 

О.В. Прудивус, А.О. Пугач, В.Г. Ротань, О.Г. Середа, Ю.М. Тодика, 

М.І. Хавронюк, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко. Проте 

комплексні дослідження особливостей правого забезпечення прав 

працівників при масовому вивільненні в Україні до сьогодні не проводилися.  

Таким чином, нагальність дослідження особливостей правового 

забезпечення при масовому вивільненні працівників в Україні, а також 

пошук шляхів та напрямів подальшого його удосконалення призводять до 

необхідності здійснення даного дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та 

імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 

в тому, щоб на основі узагальнення наукових праць учених у сфері трудового 

права, аналізу трудового законодавства України, міжнародного законодавства 

у сфері праці та практики їх реалізації визначити сутність та розкрити 
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особливості правового забезпечення при масовому вивільнені працівників в 

Україні. 

Для досягнення поставленої в дисертації мети необхідно вирішити такі 

основні задачі: 

− з’ясувати зміст поняття «вивільнення працівників» та виокремити 

його основні ознаки; 

− розкрити сутність поняття «масове вивільнення працівників» як 

юридичної категорії трудового права,  виділити основні його елементи та 

ознаки, які дозволяють характеризувати звільнення як масове; 

− охарактеризувати сучасний стан правового забезпечення 

вивільнення працівників в Україні та виокремити його основні недоліки; 

− надати визначення поняття «механізм правового забезпечення 

прав працівників при масовому вивільнені» та виокремити його основні 

елементи; 

− з’ясувати особливості судового захисту як однієї із форм 

забезпечення прав при масовому вивільненні працівників; 

− визначити роль профспілки у механізмі правового забезпечення 

прав працівників при масовому вивільненні; 

− виокремити проблемні аспекти правового забезпечення масового 

вивільнення працівників в Україні та розробити перспективні напрямки його 

удосконалення; 

− визначити систему міжнародно-правових стандартів у сфері 

забезпечення прав працівників при їх масовому вивільненні; 

− охарактеризувати зарубіжний досвід правового забезпечення при 

масовому вивільненні працівників, розробити пропозиції щодо можливості 

його застосування в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають між 

суб’єктами трудових відносин під час масового вивільнення працівників. 

Предметом дослідження є Правове регулювання масового вивільнення 

працівників з ініціативи роботодавця. 
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Методи дисертаційного дослідження. Методологічною основою 

дослідження є як загальнонаукові, так і спеціальні методи, застосування яких 

обумовлюється системним підходом, що надасть можливість досліджувати 

проблемні аспекти в єдності з соціальним змістом та юридичною формою. 

Під час розв’язання поставлених завдань застосовувалися такі 

спеціальні методи дослідження, як гносеологічний, порівняльно-правовий, 

нормативно-аналітичний, структурно-функціональний, статистичний, 

формально-юридичний, історичний та метод системного аналізу. 

Гносеологічний метод дослідження дозволив надати визначення 

поняття «вивільнення працівників», з’ясувати його правову природу та 

встановити соціально-правовий характер (підрозділ 1.1). За допомогою 

порівняльно-правового методу досліджено сучасний стан правового 

забезпечення при масовому вивільненні працівників в Україні, визначено 

особливості зарубіжного досвіду такого правового забезпечення та окреслено 

перспективи його застосування в Україні  (підрозділи 1.3, 3.3). Нормативно-

аналітичний метод надав можливість визначити поняття «масове вивільнення 

працівників», «механізм правового забезпечення» (підрозділи 1.2, 2.2). 

Структурно-функціональний аналіз сприяв визначенню ролі профспілки у 

механізмі правового забезпечення прав працівників при масовому 

вивільненні (підрозділ 2.3). Формально-юридичний метод було застосовано 

при аналізі джерел права, нормативно-правової бази, за допомогою чого 

встановлено зміст та суть поняття «судовий захист як форма забезпечення 

прав при масовому вивільненні працівників» (підрозділ 2.1). Метод 

статистичного аналізу було використано під час роботи з офіційними 

джерелами інформації системи судової влади (рішення суду, статистичні дані, 

нормативна правова база зарубіжних країн) (підрозділи 2.2, 3.3). Системний 

аналіз було покладено в основу виділення різноманітних форм та елементів 

механізму правового забезпечення прав працівників при масовому 

вивільненні, розробці основних напрямів його удосконалення (підрозділи 2.1,  

3.1). Використання історичного методу дозволило виділити основні 
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проблемні аспекти правового забезпечення вивільнення працівників на 

підставі аналізу історичних етапів розвитку трудового права та підтвердити 

висновки про необхідність удосконалення системи такого забезпечення в 

Україні, надати конкретні пропозиції стосовно впровадження зарубіжного 

досвіду правового забезпечення при масовому вивільненні в Україні 

(підрозділи 3.2, 3.3). 

Науково-теоретичне підґрунтя дисертації становлять наукові праці 

фахівців у галузі трудового права, загальної теорії держави і права та інших 

галузевих наук, у тому числі зарубіжних дослідників. Нормативною основою 

роботи є Конституція України, міжнародні нормативно-правові акти, 

ратифіковані Україною, Кодекс законів про працю України, Господарський 

кодекс України, Цивільний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс 

України, Закон України «Про зайнятість населення», Закон України «Про 

соціальний діалог в Україні», Закон України «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності», Закон України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)», постанови Кабінету Міністрів України, 

галузеві нормативно-правові акти, статистичні матеріали, дані відкритих 

державних реєстрів тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим комплексним науковим дослідженням у науці 

трудового права, присвяченим особливостям правового забезпечення при 

масовому вивільненні працівників в Україні. У результаті проведеної роботи 

вперше сформульовано певні наукові положення та висновки, які 

запропоновані особисто здобувачем. Основні з них такі: 

вперше: 

− встановлено, що масове вивільнення працівників як окрема 

юридична категорія в трудовому праві – це вивільнення працівників 

винятково з ініціативи роботодавця у зв’язку із змінами в організації 

виробництва і праці (ліквідації, реорганізації, банкрутства або 

перепрофілювання) підприємства, установи, організації, що супроводжується 



9 

скороченням за певний календарний період чисельності працівників у 

визначеній законодавцем кількості та відбувається із дотриманням 

законодавчо встановленої процедури; 

− застосований системний підхід до виокремлення ознак масового 

вивільнення працівників як окремої юридичної категорії трудового права, 

якими є: 1) в основі процесу масового вивільнення лежить винятково 

ініціатива роботодавця; 2) припинення трудових відносин відбувається за 

відсутності провини працівника; 3) обумовлене економічними, технічними, 

організаційними або правовими причинами; 4) відбувається з дотриманням 

процедури вивільнення з обов’язковим попередженням працівників за два 

місяці; 5) наслідком є скорочення працівників у певній передбаченій 

законодавством кількості; 6) супроводжується додатковими гарантіями для 

працівників (виплата звільненим працівникам вихідної допомоги);  

−  застосований комплексний підхід до вивчення сучасного стану 

правового забезпечення вивільнення працівників в Україні та виявлення  

основних його особливостей, які полягають у тому, що: 1) у національному 

законодавстві відсутній розширений перелік змін в організації виробництва і 

праці та визначення поняття «припинення суб’єкта господарської 

діяльності»; 2) процедура припинення суб’єктів господарської діяльності 

(ліквідації, реорганізації) є складною та регулюється великою кількістю 

нормативних документів, які не містять чіткої регламентації дій роботодавця 

в разі масового вивільнення працівників; 3) відсутнє законодавче закріплення 

порядку та етапів перепрофілювання підприємства, установи, організації; 

− комплексно охарактеризовано основні проблемні напрямки 

правового забезпечення вивільнення працівників в Україні, до яких 

віднесено: 1) законодавчі; 2) організаційні; 3) фінансові; 

удосконалено:  

– трактування поняття «вивільнення працівників», яке 

запропоновано розуміти  як об’єктивне явище, що виникло на підставі 

економічних, організаційних, структурних, технологічних процесів, полягає у 
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сукупності соціально-виробничих та правових заходів, пов’язаних із 

розірванням трудових відносин з працівниками, і реалізується в рамках 

системи управління персоналом шляхом зменшення певної кількості 

працівників з метою підвищення ефективності, продуктивності та 

конкурентоспроможності суб’єкта господарювання з наступним 

перерозподілом робочої сили у суспільному господарстві; 

− перелік елементів механізму правового забезпечення прав 

працівників при масовому вивільненні, якими є: 1) нормативно-правовий 

блок; 2) інституційно-організаційний блок; 3) процедурний блок; 

− визначення поняття «судова форма захисту прав працівників при 

масовому вивільненні», яке слід розуміти як юрисдикційну форму захисту 

трудових прав працівників, що полягає у відновленні їх порушених прав, 

відшкодуванні матеріальної та моральної шкоди шляхом подачі позову до 

суду та прийняття законного і обґрунтованого судового рішення; 

− систему оцінки персоналу для визначення рівня професійних 

навичок та кваліфікації працівника з метою прийняття роботодавцем 

обґрунтованого рішення про скорочення чисельності та штату працівників, 

внаслідок чого запропоновано проводити таку оцінку за методом тестування; 

дістали подальшого розвитку: 

– пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства, яке 

регулює питання масового вивільнення працівників в Україні, які полягають 

у внесенні численних змін в окремі положення таких нормативно-правових 

актів, як Кодекс законів про працю України, закони України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про зайнятість населення» тощо; 

−  напрями удосконалення організаційних заходів щодо правового 

забезпечення при масовому вивільненні працівників в Україні, до яких 

віднесено: 1) обмеження або припинення прийняття на роботу нових 

працівників; 2) переведення окремих (усіх) структурних підрозділів на 

роботу на умовах неповного робочого дня, що дасть змогу, з одного боку, 

значно зменшити навантаження на фонд оплати праці, а з іншого – дозволить 
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зберегти робочі місця; 3)  перехід із погодинної на договірну оплату праці; 

4) виплата вихідної допомоги одночасно із попередженням про звільнення, 

якщо звільнення працівника не пов’язане з його винними діями; 5) надання 

працівникам часу, необхідного для пошуку іншої роботи (не менше одного 

вільного від роботи дня на тиждень із збереженням середнього заробітку);  

− пропозиції щодо розробки та впровадження на державному рівні 

Програми «Заходи щодо профілактики та запобігання масовому вивільненню 

працівників». 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені у дисертації результати дослідження можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – основні положення та висновки 

дисертації можуть бути основою для здійснення подальшої розробки 

теоретико-правових питань правового забезпечення при масовому 

вивільненні працівників в Україні; 

– у правотворчості – висновки, пропозиції та рекомендації, 

сформульовані в дисертації, можуть бути використані для підготовки і 

уточнення ряду нормативно-правових актів, питань правового забезпечення 

процедури масового вивільнення працівників; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних 

результатів дозволить забезпечити належний рівень законності під час 

проведення процедури масового вивільнення працівників та дотримання їх 

трудових прав і гарантій; 

– у навчальному процесі – під час вивчення в юридичних освітніх 

закладах навчальної дисципліни «Трудове право», підготовки робочих 

програм і планів, написання підручників, навчальних посібників, курсів 

лекцій, а також у науково-дослідницькій роботі студентів, слухачів і 

курсантів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 

права, права соціального забезпечення. Усі сформульовані в ній положення 
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і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У 

дисертації ідеї та розробки належать автору. Усі публікації здійснені без 

співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались 

на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля, а також були оприлюднені на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Пріоритетні напрями розвитку сучасної 

юридичної науки» (м. Харків, 16-17 вересня 2016 року); «Сфера дії 

трудового права та права соціального забезпечення» (м. Харків, 28 жовтня 

2016 року); «Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та 

соціальне забезпечення» (м. Харків, 29 вересня 2017 року); «Напрями 

розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення» 

(м. Харків, 03 листопада 2017 року). 

Публікації. Основні результати роботи викладено у семи статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України та наукових 

періодичних виданнях інших держав, та чотирьох тезах наукових 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, поєднаних у дев’ять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 197 

сторінок. Список використаних джерел складається з 188 найменувань і 

займає 18 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЯВИЩА «МАСОВЕ 

ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ» 

 

 

1.1 Соціально-правовий характер поняття «вивільнення 

працівників» та його основні ознаки 

 

Нестабільність економічного та політичного середовища в Україні, а 

також динамічні зміни, які пов’язані, зокрема, з впровадженням нових 

модернізованих технологій, реструктуризацією, скороченням випуску 

певного виду продукції у зв’язку із скороченням попиту на неї, зниженням 

конкурентоспроможності підприємств, призводять до постійного пошуку 

шляхів зниження собівартості продукції і, як наслідок, до необхідності 

скорочення персоналу. На жаль, вказані обставини зумовлюють зниження 

потреби у працівниках та вивільнення накопичених надлишків трудового 

персоналу. 

Дослідженню поняття «вивільнення працівників» та окремим 

проблемам, які пов’язані з вивільненням працівників, приділяли увагу в 

наукових роботах такі вчені: Н.Б. Болотіна, І.Л. Бородін, Л.Ю. Величко, 

В.С. Венедіктов, П.І. Жигалкін, М.І. Іншин, Р.А. Калюжний, О.Б. Лисицина, 

Т.Г. Маркіна,  О.А. Марушева, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, 

О.В. Прудивус, В.Г. Ротань, А.М. Юшко, О.М. Ярошенко та інші.  

Останнім часом для підприємств, установ та організацій на перший 

план виходять питання відстоювання конкурентних переваг у виробництві чи 

наданні послуг, що дає можливість вижити в кризові часи. Зокрема дуже 

велика увага приділяється прибутковості, ефективності  та продуктивності 

таких підприємств. Жорсткі умови великої конкуренції, які на даний час 

існують у нашій державі, змушують підприємства знижувати витрати на 
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підтримання конкурентоспроможності, зберігаючи та підвищуючи при цьому 

якість продукції або послуг.   

Тому доволі часто компанії використовують такий засіб, як 

вивільнення працівників, що в якійсь мірі призводить до зниження 

собівартості виробленої продукції або послуг, які надаються. Проте таке  

вивільнення працівників не завжди приносить очікуваний результат, так як  

існують випадки, коли витрати для реалізації такого заходу поєднуються з 

різними негативними процедурними питаннями та наслідками для всіх 

учасників зазначеного процесу. Адже вивільнення персоналу стосується не 

тільки роботодавця, а й, власне, самих працівників, яких вивільняють. І в 

даному аспекті дуже важливо, щоб роботодавець забезпечив реальну 

можливість таким працівникам реалізувати свої основні трудові права, а 

держава –  забезпечити їх дотримання.    

Але в науці трудового права на даний час не розроблені на належному 

рівні теоретичні положення про поняття, соціально-правовий характер 

вивільнення працівників, як і не в повній мірі закріплені практичні ефективні 

заходи, що дозволяють знизити негативні наслідки вивільнень працівників. 

Вони мають бути підґрунтям для пошуку та напрацювання таких механізмів 

правового характеру, які були б здатні в повній мірі досягти цілей як 

організаційної, так і соціально-економічної ефективності для підприємств та 

вивільнених працівників. 

02 березня 1988 року була прийнята постанова Держкомпраці СРСР, 

Секретаріату ВЦРПС «Про затвердження Положення про порядок 

вивільнення, працевлаштування робітників та службовців і надання їм пільг і 

компенсацій» [1]. Саме з цього часу у законодавстві став застосовуватись 

термін «вивільнення».  

Як зазначає М.І. Іншин, вже перші кроки до ринкової економіки 

викликали такі явища, як масове скорочення чисельності (штату) працюючих 

на підприємствах, в установах та організаціях і вивільнення з них 

надлишкової чисельності працюючих [2, с. 5]. 
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На даний час вивільнення працівників регулюється положеннями 

статей 492, 494 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) [3]. 

Однак зазначені норми регламентують лише порядок вивільнення 

працівників та їх подальшої зайнятості. Вказані норми не містять підстав та 

процедури застосування вивільнення, а стаття, що регулює зайнятість 

вивільнених працівників, відсилає для вирішення цього питання до положень 

Закону України «Про зайнятість населення» [4], тобто має бланкетний 

характер. Крім того, діючий Кодекс законів про працю України таке поняття, 

як «вивільнення», взагалі не розкриває, а визначає лише одну підставу 

вивільнення працівників – зміни в організації виробництва й праці, що 

включають, у тому числі, ліквідацію, реорганізацію, банкрутство або 

перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 

чисельності чи штату працівників [3]. 

Термін «вивільнення» в юридичній літературі та правозастосовній 

практиці з’явився пізніше ніж такі поняття, як «припинення трудового 

договору», «розірвання трудового договору» та «звільнення». Очевидним є 

те, що однією метою цих термінів виступає припинення трудових відносин, 

проте вони відрізняються за своєю правовою природою. 

Як зауважували у своїх дослідженнях Ю.В. Баранюк та В.В.Єрьоменко, 

воля та волевиявлення є визначальними критеріями, за якими можна 

класифікувати підстави припинення трудового договору на припинення 

трудового договору за угодою сторін, розірвання трудового договору за 

ініціативою працівника, розірвання трудового договору за ініціативою 

роботодавця, розірвання трудового договору за ініціативою третіх осіб та 

припинення трудового договору внаслідок подій [5, с. 159; 6, c. 128]. 

Слід констатувати, що такі терміни, як «припинення трудового 

договору», «вивільнення», «звільнення», «розірвання трудового договору» 

закріплені у чинному КЗпП України.   

Таким чином, з метою комплексного дослідження соціально-правового 

характеру поняття «вивільнення працівників» слід коротко охарактеризувати 
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такі поняття, як «припинення трудового договору», «розірвання трудового 

договору» та «звільнення».  

З приводу вказаних термінів Ф.Г. Мишко зазначає, що перші два 

терміна вживаються стосовно трудового договору (контракту), термін же 

«звільнення» – стосовно працівника [7, с. 158]. В.С. Венедіктов під 

припиненням трудового договору пропонує розуміти родове поняття, яке 

об’єднує всі підстави розірвання трудових зв’язків: як за ініціативою 

працівника, власника чи уповноваженого ним органу, третіх осіб, так і у 

зв’язку з вибуттям працівника зі спискового складу підприємства у зв’язку з 

його смертю [8, с. 106]. В.І. Прокопенко також дещо узагальнює вказане 

поняття та відзначає, що «припинення трудового договору» є родовим 

поняттям, яке охоплює усі випадки припинення трудових відносин [9, с. 235]. 

Н.Б. Болотіна вважає, що зазначена категорія є найбільш широкою за 

обсягом та охоплює всі випадки закінчення дії трудового договору, у тому 

числі за угодою сторін, внаслідок вибуття із складу підприємства тощо [10, 

с. 281]. 

Проте слід зауважити, що термін «припинення трудового договору» 

також може включати в себе і таку підставу, як подія (вибуття працівника із 

спискового складу підприємства у зв’язку з його смертю). А тому, на наш 

погляд, припинення трудового договору – це юридичний факт, який 

характеризується повним закінченням взаємних прав та обов’язків між 

роботодавцем і працівником у випадках, які передбачені законодавством про 

працю, а також внаслідок певної події, яка припиняє трудовий договір. 

Розірвання трудового договору виражає волю його сторін, тобто 

ініціативу тієї чи іншої сторони, або волю певного органу, який не виступає 

його стороною (виборний орган первинної профспілкової організації, 

військкомат тощо) [11, с. 280]. 

Варто також підкреслити, що інститут звільнення з моменту його 

виникнення й до сьогодні зазнав серйозних змін. Аналіз норм про розірвання 

трудового договору та практики їх застосування дав змогу виділити такі 
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періоди: епоха ліберального дореволюційного розвитку фабрично-

заводського права (початок XVIII – початок XX ст.); етап одержавлення 

сфери праці (1918-1956 рр.); стадія часткової лібералізації радянського 

трудового права (1956-1990 рр.), період ліберального правового регулювання 

праці в Україні кінця XX – початку XXІ ст. [12, с. 5] 

Термін «звільнення» теж застосовується для припинення трудового 

договору, він пов’язується передусім з процедурою технічного оформлення 

вже припинених трудових правовідносин [13, с. 385].  

На наше переконання, під поняттям «звільнення» слід розуміти 

юридичне оформлення роботодавцем припинення трудових відносин з 

працівником у випадках закінчення дії трудового договору, передбачених 

законодавством про працю, що включає в себе видання наказу чи 

розпорядження роботодавцем із зазначенням підстави звільнення, видачу 

належним чином оформленої трудової книжки та проведення остаточного 

розрахунку з працівником. 

На думку Ю.Т. Тихоновича, звільнення працівників – це врегульований 

нормами трудового права процес припинення трудового договору та 

трудових правовідносин працівником за ініціативою і/або роботодавця, що 

здійснюється на підставі розірвання трудових відносин (поєднуючи 

централізоване і локальне, державне і договірне регулювання), який потребує 

обов’язкового документального оформлення [14, с. 409]. 

Таким чином, поняття «припинення трудового договору», «розірвання 

трудового договору», «звільнення» пов’язані та співвідносяться між собою. 

Очевидним є те, що припинення трудового договору включає в себе як 

розірвання трудових відносин, так і звільнення. 

Що ж стосується терміна «вивільнення працівників», то варто 

підкреслити, що розуміння цієї правової категорії сформувалось доволі 

давно. Так, у зв’язку з потребою перебудови управління економікою 

Президія Верховної Ради СРСР видала укази від 04 лютого 1988 року «Про 

внесення до законодавства Союзу РСР про працю змін і доповнень, 
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пов’язаних з перебудовою управління економікою» [15],  від 29 березня 1988 

року «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів СРСР про 

працю» [16], внаслідок чого 27 травня 1988 року Президія Верховної Ради 

УРСР доповнила Кодекс законів про працю України окремою главою ІІІ-А 

«Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників» [17;18]. 

Указаний Кодекс не містив визначення поняття «вивільнення 

працівників». Однак зміст даної глави вказує на те, що вивільнення 

працівників застосовується при припиненні трудового договору на підставі, 

зазначеній у п. 1 ст. 40 КЗпП України. Таким чином, поняття «вивільнення» 

не закріплено на законодавчому рівні, як і відсутнє визначення суміжних 

понять, таких як «процедура масового вивільнення працівників», «масове 

вивільнення працівників», у зв’язку з чим вчені доволі неоднозначно 

тлумачать цей термін.  

На думку В.Г. Ротаня, вивільнення працівників – це категорія, яка може 

застосовуватись лише при припиненні трудового договору на підставі, 

зазначеній у п. 1 ст. 40 КЗпП України, яка передбачає, що 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 змін в організації виробництва 

і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або 

перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 

чисельності або штату працівників [19, с. 257]. 

Під час свого дослідження В.Р. Шишлюк доходить висновку, що 

вивільнення слід розуміти як розірвання трудового договору з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу чи фізичної особи, що стосується 

одночасно всіх або переважної більшості працівників, зумовлене змінами в 

організації виробництва і праці, які призвели до скорочення чисельності або 

штату працівників [20, с. 18]. С.М. Прилипко і О.М. Ярошенко наполягають 

на тому, що це поняття слід застосовувати тільки при розірванні трудового 

договору на підставі п.1 ст.40 КЗпП України [21, с. 399]. Інші автори під 
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вивільненням розуміють усі випадки розірвання трудового договору за 

ініціативою роботодавця [22, c. 98]. 

Так, О.Б. Лисицина поняття «вивільнення працівників» трактує як 

припинення трудових правовідносин з працівниками за ініціативою власника 

або уповноваженого ним органу, пов’язане із змінами в організації 

виробництва і праці, спричиненими ліквідацією, реорганізацією або 

перепрофілюванням підприємств, установ, організацій всіх форм власності, 

які тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників 

[23, с. 218]. 

Отже, вивільнення робочої сили – це явище, яке виникає в результаті 

соціально-виробничих відносин, спричинене певними економічними 

причинами, наслідком якого є звільнення підприємств, установ, організацій 

всіх форм власності від зайвої кількості працівників, що,  в свою чергу, 

підвищує ефективність праці та наступний перерозподіл робочої сили в 

суспільному господарстві. Характерними ознаками вивільнення є: 1) це 

сукупність певних соціально-виробничих відносин; 2) це об’єктивний 

процес, що виникає та існує незалежно від нашої свідомості; 3) це соціально-

економічне явище, бо воно стосується як економічного, так i соціального 

аспектів; 4) воно викликане науково-технічним прогресом, що включає в себе 

інтенсифікацію праці, економію робочого часу, підвищення ефективності 

праці тощо; 5) тягне за собою перерозподіл працівників, який може змінити 

вимоги до професії (спеціальності) [24, c. 67]. 

О.В. Прудивус зазначає, що вивільнення працівників – це об’єктивне 

явище, яке являє собою сукупність відповідних соціально-виробничих та 

правових відносин і викликане нагальною потребою (з різних причин) 

вивільнення підприємств, установ, організацій незалежно від форми 

власності та господарювання від зайвої кількості працівників з метою 

підвищення ефективності праці та наступного перерозподілу робочої сили в 

межах галузі, регіону чи держави в цілому [25, с. 84]. 
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Погоджуючись з думкою науковця, можемо відзначити, що 

вивільнення працівників дійсно є певним явищем, яке включає в себе 

правовідносини різного роду.  

На думку Т.Г. Маркіної, «вивільнення» як правова категорія може 

виступати як певна сукупність правовідносин, які виникають, діють і 

припиняються [26, с. 145-147]. 

Аналізуючи норми чинного законодавства про працю, С.В. Попов у 

своєму дослідженні робить висновок про те, що вивільнення і скорочення 

працівників є однаковими за значенням поняттями [27, с. 222]. Вказану 

думку поділяють й інші науковці. Так, наприклад, Л.А. Сироватська 

застосовує термін «вивільнення» стосовно випадків розірвання трудового 

договору у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників [28, 

с. 168-169]. 

Загалом погоджуючись із науковцями, вважаємо, що вивільнення 

працівників – це об’єктивне явище, що виникло на підставі економічних, 

організаційних, структурних, технологічних процесів, полягає у сукупності 

соціально-виробничих та правових заходів, пов’язаних із розірванням 

трудових відносин з працівниками, та реалізовується в рамках системи 

управління персоналом шляхом зменшення певної кількості працівників з 

метою підвищення ефективності, продуктивності та 

конкурентоспроможності суб’єкта господарювання з наступним 

перерозподілом робочої сили у суспільному господарстві. 

Таке визначення відображає основні суттєві характеристики та ознаки 

вивільнення, що відрізняють його від суміжних понять, а саме:  

1) це одна із складових підсистеми регулювання чисельності та 

структури персоналу;  

2) цілеспрямовано використовується організацією для вирішення 

певних завдань та проблем, її необхідність безпосередньо не викликана 

невідповідністю працівників займаним посадам, їх низькою продуктивністю;  

3) викликане науково-технічним прогресом, що включає в себе 
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інтенсифікацію праці, економію робочого часу, підвищення ефективності 

праці тощо; 

4)    відбувається з ініціативи роботодавця;  

5) виступає сукупністю певних соціально-виробничих відносин; 

6) є об’єктивним процесом, що не залежить від волі працівника; 

7) являє собою соціально-економічне явище, бо стосується як 

економічного, так i соціального аспектів; 

8) тягне за собою їх перерозподіл, який може змінити вимоги до 

професії (спеціальності). 

Для формування більш точного уявлення про поняття «вивільнення 

працівників» необхідно звернути увагу на основні нормативно-правові акти, 

які регулюють процеси звільнення працівників в Україні.  

Кодекс законів про працю України регулює основні аспекти, що 

стосуються звільнення працюючих, а саме містить перелік законних підстав 

для звільнення та визначає порядок вивільнення працівників [3]. У Законі 

України «Про зайнятість населення» закріплене відповідне визначення та 

врегульоване питання масового вивільнення працівників з ініціативи 

роботодавця [4]. Також процеси звільнення працівників регулюються 

Конвенцією МОП № 158 про розірвання трудових відносин, яка містить 

норми щодо обґрунтування призупинення трудових відносин та визначає 

перелік причин, які не є законною підставою для розірвання даних відносин 

[29]. 

Вважаємо, що в даному аспекті міжнародні нормативно-правові акти 

мають дуже велике значення. 

Так, стаття 14 Конвенції МОП № 158 передбачає обов’язок 

роботодавця у разі звільнення працівників з економічних або організаційних 

причин повідомити про це компетентний орган держави і письмово викласти 

підстави звільнення, кількість і категорії працівників, яких воно може 

торкнутися, та строк, протягом якого це намічено здійснити [29]. 

Рекомендація МОП про припинення трудових відносин з ініціативи 
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підприємця містить положення, що стосуються припинення трудових 

відносин із працівниками, а саме: 

1) усі зацікавлені сторони повинні прагнути до запобігання або 

зведення до мінімуму, наскільки це можливо, випадків припинення трудових 

відносин з причин економічного, технологічного, структурного чи 

аналогічного характеру без шкоди для ефективної роботи підприємства, 

установи чи організації, а також до пом’якшення несприятливих наслідків 

будь-якого припинення трудових відносин із цих причин для відповідного 

працівника; 

2) заходи, які необхідно розглянути з метою запобігання припиненню 

трудових відносин, можуть включати обмеження наймання на роботу;  

3) збільшення термінів процесу скорочення чисельності працівників, 

щоб мотивувати природне скорочення, переведення всередині підприємства;  

4) підготовку та перепідготовку працівників, стимулювання 

добровільного виходу на пенсію, обмеження понаднормових робіт та 

скорочення середньої тривалості робочого часу;  

5) у випадку припинення трудових відносин необхідно вживати заходи, 

які б сприяли більш швидкому працевлаштуванню вивільнених працівників 

та (при необхідності) забезпечували їхню професійну підготовку і 

перепідготовку;  

6) підприємець повинен допомагати працівникам, що були вивільнені, 

у пошуках іншої підходящої роботи, наприклад, шляхом прямих контактів із 

іншими підприємцями [30, с. 584]. 

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу за підставами, передбаченими Законом, може 

бути здійснено тільки за попередньою згодою профспілкового органу. 

Вивільнення працівника буде правомірним при виконанні підстав, порядку та 

умов вивільнення працівника, дотриманні усіх передбачених законодавством 

України гарантій під час вивільнення працівника [30, с. 92]. 
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Таким чином, вважаємо, що трудове законодавство повинно захищати 

й права роботодавця від надмірних витрат на обслуговування персоналу, а не 

тільки права працюючих. Адже у роботодавця завжди існує ризик як 

економічної нестабільності, так і реорганізації. В умовах сучасної ринкової 

економіки підприємства не застраховані від настання багатьох ризиків, які 

зумовлюють зміни в організації виробництва і праці, скорочення штату або 

чисельності працівників тощо. 

На жаль, на даний час єдиний підхід до визначення поняття 

«вивільнення» відсутній як у вітчизняній науці, так і у зарубіжній. На думку 

О.М. Мироненка, це пов’язано з тим, що науково-дослідний інтерес до цієї 

проблематики виник порівняно недавно та був викликаний появою у 80-х 

роках ХХ ст. і  розповсюдженням серед компаній США та Європи стратегії 

зменшення розмірів організації з метою скорочення витрат і отримання 

конкурентних переваг, що у ряді випадків припускало скорочення 

чисельності працівників підприємства [31, с. 59]. Таку стратегію назвали 

даунсайзинг («downsizing»). 

У зарубіжній літературі склалися два підходи до його визначення. 

Прихильники розширеного підходу (К.С. Кемерон, С.В. Козловски та ін.) під 

даунсайзингом розуміють комплекс заходів, реалізованих керівництвом 

підприємств з метою підвищення ефективності, продуктивності і (або) 

конкурентоспроможності, що припускає скорочення витрат виробництва, 

ліквідацію робочих місць, зменшення кількості рівнів управлінської ієрархії 

або зміну системи організації виробництва [32, с. 60].  

Прихильники другого підходу (В.Ф. Кассіо, С.Х. Аппельбаум та ін.) 

розуміють під ним стратегію поліпшення фінансового стану підприємства і 

зниження витрат виробництва шляхом скорочення чисельності працівників 

(звільнення) [33; 34]. 

Під час свого дослідження Ю.В. Сотнікова виділила основні внутрішні 

фактори, що впливають на кількість вивільнених працівників: 1) фінансові 

(розмір заробітної плати працівників, результат економічної діяльності 
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підприємств тощо); 2) організаційні (використання фонду робочого часу 

працівниками, продуктивність праці); 3) нормативно-правові (внутрішні 

документи підприємства, в яких визначені засади вивільнення працівників на 

підприємстві, наприклад, колективний договір); 4) інформаційні (наявність 

каналу обміну інформацією на всіх рівнях ієрархії); 5) кадрові (професійно-

кваліфікаційні характеристики працівників, відповідність знань, умінь та 

навичок особливостям виробництва); 6) обмеження соціально-

психологічного характеру (вплив вивільнення на морально-психологічний 

стан у колективі, можливість виникнення синдрому того, що вижив). До 

основних зовнішніх факторів належить кількість зайнятих працівників, 

навантаження незайнятих трудовою діяльністю на вільне робоче місце [35, 

с. 213]. 

Цікавими є висновки Ю.В. Сотнікової і стосовно того, як зміна певного 

з вказаних факторів позначається на вивільненні працівників. Для цього вона 

застосовує поняття еластичності. Так, вивільнення є еластичним (коефіцієнт 

еластичності більший за одиницю) по відношенню до заробітної плати у 

таких галузях, як сільське господарство, промисловість, будівництво, 

торгівля та транспорт і зв’язок. Тобто в цих галузях вивільнення працівників 

з метою скорочення витрат може бути замінено на альтернативу – 

скорочення заробітної плати працівників шляхом зменшення розміру премій, 

доплат, надбавок тощо. Також вивільнення є еластичним по відношенню до 

підвищення кваліфікації працівників у сільському господарстві, торгівлі та 

державному управлінні. Тобто покращення професійно-кваліфікаційних 

характеристик працівників дозволяє уникнути їх вивільнення. Вивільнення є 

еластичним по відношенню і до навантаження на вільне робоче місце на 

зовнішньому ринку праці. У таких галузях, як будівництво, торгівля, 

фінансова діяльність, державне управління, збільшення кількості 

працівників, які претендують на вільне робоче місце, впливає на вивільнення 

працівників. Коефіцієнт еластичності вивільнення підтвердив доцільність 
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використання альтернативних вивільненню заходів (зменшення заробітної 

плати, навчання або перепідготовка працівників тощо) [35, с. 213-214]. 

Таким чином, серед випадків припинення трудового договору саме 

вивільнення займає особливе місце. При цьому дана підстава розірвання 

трудового договору виключає наявність винних дій з боку працівника, які б 

призвели до припинення з ним трудових відносин. Вивільнення є підставою 

розірвання трудового договору винятково за ініціативою роботодавця. У 

зв’язку з тим, що вивільнення обмежує конституційне право працівника на 

працю, вважаємо, що для забезпечення належного захисту і подальшої 

реалізації права на працю вивільнених працівників даний вид припинення 

трудових відносин потребує чіткої правової регламентації.   

З цього приводу слушну думку висловлює О.Г. Середа, який вказує, що 

обмеження права роботодавця на припинення трудового правовідношення з 

працівником обумовлено наступним: інтересами працівника як економічно 

слабкішої сторони трудового правовідношення, а також цілями запобігання 

соціальним конфліктам; цілями сприятливого розвитку суспільства, 

забезпечення захисту від такої серйозної проблеми, як масове безробіття; 

цілим комплексом інтересів як сторін трудового правовідношення, так і 

всього суспільства, який виражається у визнанні загального принципу 

соціальної відповідальності роботодавця за використану робочу силу [36, с. 

142]. 

Тобто причини і цілі вивільнення лежать на рівні організації в цілому, а 

не залежать від дій працівника. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що вивільнення працівників є 

соціальним явищем, особливою правовою категорією у трудовому праві, яка 

має власні ознаки та характеристики. На жаль, на сьогодні це явище в Україні 

викликано не тільки науково-технічним прогресом, а й певними 

специфічними негативними ознаками, такими як загальне падіння 

ефективності виробництва, невизначеність форм власності, відсутність 

інфраструктури ринку праці, повне реформування правової регламентації 
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тощо. Зазначений висновок підтверджує необхідність вжиття термінових 

дієвих кроків, спрямованих на вирішення цієї соціальної проблеми в Україні, 

адже, з нашої точки зору, однією з рушійних сил економіки будь-якої 

сучасної держави є сильний та стабільний ринок праці, підвищення 

виробництва та забезпечення роботодавцями прав найманих працівників. 

 

 

1.2 Сутність масового вивільнення працівників як юридичної 

категорії трудового права 

 

Однією з найпоширеніших форм реалізації громадянами свого 

конституційного права на працю є трудовий договір. Стабільні трудові 

правовідносини відповідають інтересам його сторін, дають змогу 

роботодавцеві створювати високопрофесійні трудові колективи, здатні 

ефективно вирішувати поточні й перспективні виробничі завдання, а 

працівникам – якомога повніше розкривати свої професійні здібності й 

можливості, отримуючи за свою роботу відповідну винагороду. І хоча, 

укладаючи трудовий договір, його сторони зазвичай розраховують на 

тривалу взаємну співпрацю, проте із-за різноманітних об’єктивних і 

суб’єктивних причин будь-яка угода раніше чи пізніше припиняє своє 

функціонування.  

На сьогодні більшість підприємств, установ та організацій через 

дестабілізацію політичної ситуації не можуть забезпечувати якісне 

функціонування свого виробничого процесу. Така ситуація існує доволі 

тривалий час внаслідок різних життєвих факторів і призводить до утворення 

великої кількості економічних та соціальних проблем, що змушує в 

непоодиноких випадках до масового вивільнення працівників.  

Слід констатувати, що за останні десятиліття відбулись зміни змісту 

багатьох понять трудового права. Проведені в нашій державі реформи 

змінили теоретичне уявлення про правову суть трудоправової категорії 
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«масове вивільнення». Саме відсутність нормативного тлумачення поняття 

«масове вивільнення» обґрунтовує необхідність виправлення існуючого 

недоліку трудового законодавства.  

На сучасному етапі формування правової держави і громадянського 

суспільства склався певний позитивний досвід законотворчої діяльності. 

Водночас у ньому зберігаються численні недоліки – змістовні й технічні, які 

призводять до певних труднощів у правозастосовній практиці. Гармонізація 

сучасного законодавства значною мірою пов’язана з удосконаленням 

юридичної техніки, а тому вбачається необхідним певне переосмислення 

розуміння й використання окремих його категорій [37, с. 30-31]. 

Масове вивільнення є доволі новим правовим явищем у вітчизняному 

законодавстві та тривалий час не досліджувалося вченими.  

Питанням масових вивільнень працівників певну увагу в своїх 

наукових працях приділяли такі вчені: Е.В. Бабенко, Л.Ю. Величко, 

В.С. Венедиктов, П.І. Жигалкін, М.І. Іншин, Т.Г. Маркіна, О.М. Мироненко, 

С.М. Прилипко, О.І. Процевський, О.В. Прудивус, М.М. Пурей, Д.О. Честа, 

А.М. Юшко, О.М. Ярошенко та інші. 

Актуальним на сьогоднішній день є визначення сутності масових 

вивільнень працівників. Адже саме масові вивільнення працівників, які 

здійснюються внаслідок різного роду причин, дедалі частіше 

зустрічаються у нашому повсякденному житті. Водночас невирішеною й 

на сьогодні залишається низка проблем, до яких, зокрема, належать 

наступні: збільшення судових спорів внаслідок незаконного вивільнення 

працівників; питання компенсацій при масових вивільненнях; 

недотримання порядку надання переважного права залишення на роботі 

при масових вивільненнях тощо. Тому з метою забезпечення належного 

захисту і подальшої реалізації права на працю вивільненим працівникам 

необхідно належним чином здійснити правову регламентацію поняття 

«вивільнення».  
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Масове вивільнення є наслідком розірвання трудового договору за 

ініціативою роботодавця на підставі ч. 1 ст. 40 КЗпП України. Його 

особливість у даному випадку полягає у відсутності винних дій з боку 

працівника, які б призвели до припинення з ним трудових відносин. Проте, 

на наш погляд, у даному випадку розірвання трудового договору з 

працівником у певній мірі обмежує конституційне право працівника на 

працю, а тому розуміння сутності поняття «масове вивільнення» та 

механізму правового регулювання такого поняття призведе до більш 

точного та неухильного дотримання прав і свобод громадян, які 

вивільняються.  

Слід вказати, що створення, налагодження та впровадження механізму 

правового регулювання масових вивільнень неможливе без визначення 

правової природи категорії «масове вивільнення працівників», без 

встановлення конкретних підстав і критеріїв масового вивільнення, без чітко 

сформульованого понятійного апарату, без визначення характерних рис 

досліджуваного трудоправового явища, а також без створення 

функціональної системи захисту прав працівників. 

На сьогодні досліджуване питання врегульовано Кодексом законів 

про працю України [3], Законом України «Про зайнятість населення» від 

05 липня 2012 року [4], постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 

2013 року «Про затвердження порядку утворення спеціальних комісій для 

вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час 

масового вивільнення працівників» [38] та іншими нормативними 

документами. 

Вперше сутність такого явища, як «масове вивільнення працівників з 

ініціативи роботодавця», відображена у Законі України «Про зайнятість 

населення» від 05 липня 2012 року [4]. У ст. 48 даного Закону було визначено 

критерії масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця. При 

цьому зазначено, що показники масового вивільнення працівників, заходи з 

їх запобігання та мінімізації негативних наслідків установлюються 
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колективними договорами та угодами, укладеними на національному, 

галузевому та регіональному рівнях. Розроблення комплексу заходів щодо 

забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню, 

здійснюється відповідними органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування за участю сторін соціального діалогу. У разі, коли 

масове вивільнення працівників спричинило різке зростання безробіття в 

регіоні або на відповідній території на три і більше відсоткових пункти 

протягом звітного періоду, ситуація на ринку праці визнається кризовою. Для 

вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час 

масового вивільнення працівників можуть утворюватися спеціальні комісії в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України [4]. 

Проаналізувавши цю норму, можемо зробити висновок, що при 

визначенні поняття «масове вивільнення працівників» з метою уточнення, до 

якого виду належить вивільнення  – одиничного (індивідуального) чи масового, 

потрібно використовувати сукупність критеріїв (елементів).  

Однак перш ніж встановлювати елементи та ознаки масового 

вивільнення, на нашу думку, необхідно сформувати розуміння самої правової 

категорії «масове вивільнення».  

Масове вивільнення працівників – це вивільнення за ініціативою 

роботодавця у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема 

через реорганізацію, банкрутство або перепрофілювання підприємства, 

установи, організації (крім випадку ліквідації юридичної особи), скорочення 

чисельності або штату працівників організації, індивідуального підприємця, 

результатом якого є значне скорочення за певний календарний період 

чисельності працюючих, що перевищує обмежувальні категорії масового 

вивільнення працівників, встановлені колективними договорами й угодами, 

укладеними на національному, галузевому та регіональному рівнях [39, с. 125]. 

З точки зору Г.О. Насіковської, масове вивільнення працівників – це 

звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією організації, припиненням 

діяльності індивідуальним підприємцем чи скороченням чисельності або (і) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/305-2013-%D0%BF/paran10#n10
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штату працівників організації, індивідуального підприємця, результатом якого є 

значне скорочення за певний календарний період чисельності працівників, що 

перевищує обмежувальні критерії масового звільнення працівників, встановлені 

законодавством або галузевими, або (і) територіальними угодами [40, с. 12]. 

Як бачимо, науковці дотримуються схожих точок зору стосовно сутності 

цієї правової категорії. 

Погоджуючись загалом із наведеними визначенням, вважаємо, що під 

«масовим вивільненням працівників» як окремої категорії трудового права   

слід розуміти вивільнення працівників винятково з ініціативи роботодавця у 

зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (ліквідації, реорганізації, 

банкрутства або перепрофілювання) підприємства, установи, організації, що 

супроводжується скороченням за певний календарний період чисельності 

працівників у визначеній законодавцем кількості та відбувається з дотриманням 

законодавчо встановленої процедури. 

При цьому характеризувати звільнення як масове дозволяє сукупність 

наступних елементів: 1) підстави масового вивільнення працівників (ліквідація, 

реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, 

організації); 2) чисельність вивільнених працівників та період, протягом якого 

останні підлягають звільненню; 3) обов’язкове дотримання законодавчо 

визначеної процедури під час масового вивільнення працівників; 4) суб’єктом 

трудових правовідносин, який висловив волевиявлення на розірвання трудового 

договору, є роботодавець [41, с. 327]. 

Спробуємо охарактеризувати ці елементи та встановити їх особливості. 

1. Підстави масового вивільнення працівників. Як і будь-яке звільнення, 

масове вивільнення працівників може відбуватися тільки за певною 

підставою, передбаченою законодавством про працю [42, c. 36]. Так, п. 1 ч. 1 

ст. 40 Кодексу законів про працю України передбачено наступні підстави: 

1) зміна в організації виробництва і праці,в тому числі ліквідації, 

реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, 

організації; 2) скорочення чисельності або штату працівників (це одна із 
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найпоширеніших підстав звільнення працівників з ініціативи роботодавця) 

[3]. При цьому скорочення штату – це зміна внутрішньої структури 

організації, яка супроводжується ліквідацією окремих структурних 

підрозділів або виключенням із штату організації штатних одиниць, а 

скорочення чисельності працівників – фактичне зменшення певних посад 

працівників. 

Охарактеризуємо кожну із наведених підстав.  

У своїх дослідженнях М.І. Балюк та Г.С. Гончарова зазначають, що 

«зміни в організації виробництва і праці» – це об’єктивно необхідні дії 

власника або уповноваженого ним органу, обумовлені, за загальним 

правилом, впровадженням нової техніки, нових технологій, вдосконаленням 

структури підприємства, установи, організації, режиму робочого часу, 

управлінської діяльності, що спрямовані на підвищення продуктивності, 

поліпшення економічних та соціальних показників, запобігання банкрутству і 

масовому вивільненню працівників та збереження кадрового потенціалу в 

період тимчасових зупинок в роботі та приватизації, створення безпечних 

умов праці, поліпшення санітарно-гігієнічних її умов [43, с. 33]. 

Верховний Суд України (п. 10 Постанови № 9 від 06.11.1992 «Про 

практику розгляду судами трудових спорів») [44, с. 5] роз’яснив, що змінами 

в організації виробництва і праці вважаються раціоналізація робочих місць, 

введення нових форм організації праці, в тому числі перехід на бригадну 

форму організації праці, і впровадження передових методів, технологій тощо. 

Проте Б.І. Сташків зазначає, що до таких змін також слід відносити: 

впровадження контрактної форми трудового договору для тих випадків, коли 

остання є обов’язковою; вдосконалення системи заробітної плати; 

нормування праці; ліквідацію шкідливих робіт; раціоналізацію робочих місць 

після їх атестації тощо. Крім того, термін «зміни» використовується не лише 

у ч. 3 ст. 32 КЗпП України, стосовно якої й було Верховним Судом України 

надано роз’яснення, а й у п. 1 ст. 40 КЗпП України у його більш широкому 

значенні [45, с. 15]. 
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У ч. 3 ст. 32 КЗпП України закріплено, що у зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при 

продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про 

зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму 

роботи, 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]. Як зазначає Т.В. Парпан, 

зміна істотних умов праці має винятковий характер, адже її проведення 

зумовлене об’єктивними причинами на виробництві та стосується не одного 

працівника, а підприємства загалом чи принаймні його структурного 

підрозділу [46, с. 243]. 

Отже, можна стверджувати, що зміни в організації виробництва і праці 

обумовлені не суб’єктивними, а винятково об’єктивними чинниками та 

виступають об’єктивним явищем. 

Так, Кодекс законів про працю України трактує в якості змін в 

організації виробництва і праці такі процеси, як ліквідація, реорганізація, 

банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації.  

В.О. Краєвська вважає, що ці процеси є найбільш складними 

чинниками, які впливають на процес масового вивільнення працівників, адже 

при ліквідації звільняються всі, а при реорганізації можуть бути вивільнені 

тільки окремі працівники [47, с. 15]. 

Погоджуючись із авторкою, спробуємо розкрити зміст вказаних у 

законодавстві підстав для змін в організації виробництва і праці. 

На початку варто підкреслити, що між науковцями тривають дискусії з 

приводу  визначення поняття «ліквідація». Так, на думку О.В. Титової, під 

ліквідацією необхідно розуміти припинення діяльності юридичної особи без 

переходу прав та обов’язків у порядку правонаступництва до інших осіб, 

крім випадків, спеціально обумовлених законодавством [48, с. 14].  

Як бачимо, науковець виділяє лише певні випадки переходу прав та 

обов’язків при ліквідації, які повинні бути закріплені на законодавчому рівні.   
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У законодавстві країн Європейського Союзу під ліквідаційними 

процедурами розуміють колективні процедури, які започатковуються і 

контролюються адміністративними або судовими органами держави з метою 

реалізації активів під наглядом цих органів, зокрема, якщо процедури 

закінчуються компромісною угодою боржника з кредитором або іншим 

подібним засобом [49]. 

Відповідно до ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства 

від 18.10.2018 № 2597-VIII з дня ухвали господарським судом постанови про 

визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури 

господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного 

циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення 

та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або 

забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів 

оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його 

продажу у процедурі ліквідації тощо [50]. 

Таким чином, ліквідація являє собою певну форму припинення 

суб’єкта підприємницької діяльності, при якій припиняються всі його права 

та обов’язки, при цьому вся чисельність працівників скорочується та весь 

штат працівників ліквідується. 

Більшість науковців радянського та сучасного часу реорганізацію та 

ліквідацію розглядають як один із способів припинення юридичної особи. 

Проте, ми вважаємо, що не всі способи реорганізації закінчуються 

припиненням юридичної особи, так як деякі передбачають і створення 

юридичної особи у передбачених законом формах.  

Слушну, на наш погляд, думку висловив С.В. Мартишкін, який вказав, 

що реорганізація – це особливий процес, в результаті якого відбувається 

припинення та/або створення юридичної особи, що зумовлено переходом 

прав і обов’язків юридичної особи – правопопередника – у порядку 

правонаступництва до іншої юридичної особи – правонаступника [51, с. 7-8]. 
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Первинне значення у процесі реорганізації (злиття, виділу, поділу, 

перетворення) відіграє припинення та/або виникнення нової юридичної 

особи як суб’єкта цивільних правовідносин, а не майнової бази [52, с. 153]. 

Під час злиття суб’єктів господарювання усі майнові права та 

обов’язки кожного з них переходять до одного суб’єкта господарювання, 

який створений внаслідок злиття. При поділі суб’єкта господарювання усі 

його майнові права і обов’язки переходять за роздільним актом (балансом) у 

відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, які 

утворюються внаслідок такого поділу. Що стосується приєднання одного або 

кількох суб’єктів господарювання до іншого, то до останнього переходять усі 

майнові права та обов’язки приєднаних суб’єктів господарювання. Виділення 

одного або кількох нових суб’єктів господарювання характеризується тим, 

що до кожного з таких суб’єктів переходять за роздільним актом (балансом) 

у відповідних частках майнові права і обов’язки реорганізованого суб’єкта. 

Під час перетворення одного суб’єкта господарювання в інший до 

новоутвореного суб’єкта господарювання переходять усі майнові права і 

обов’язки попереднього суб’єкта господарювання. 

О.В. Коровайко, в свою чергу, висловлює думку про те, що 

реорганізація є способом консолідації або поділу майна (бізнесу) учасниками 

юридичної особи [53, с. 9]. Крім того, він зазначає, що юридичні особи, які 

перебувають у процесі реорганізації, з моменту прийняття їх учасниками 

відповідного рішення сприймаються скоріше як об’єкти (мається на увазі 

протягом певного періоду часу формально належний майновий комплекс), а 

не суб’єкти правовідношення. Незважаючи на те, що фактичну передачу 

майна у статутний капітал правонаступникам здійснює суб’єкт, що перебуває 

у процесі реорганізації, установчі документи новоствореної юридичної особи 

затверджують учасники останньої [53, с. 15-16]. 

Ми вважаємо, що реорганізація – це доволі складний та тривалий 

процес, результатом якого є припинення юридичної особи (юридичних осіб) 

– правопопередника (правопопередників) – та/або створення юридичної 
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особи (юридичних осіб) – правонаступника (правонаступників), а також 

здійснення переходу майна, прав і обов’язків юридичних осіб, що 

перебувають у процесі реорганізації (правопопередників) до юридичних осіб, 

що виникли у результаті реорганізації (правонаступників) у порядку 

правонаступництва. 

Так, при реорганізації юридична особа припиняється, проте  тільки за 

умови скорочення штату або чисельності працівників можливе звільнення 

працівників у разі реорганізації підприємства. Право визначати чисельність і 

штат працівників належить винятково власникові або уповноваженому ним 

органу. 

Частина 4 статті 36 КЗпП України регламентує, що 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) [3]. 

Важливим аспектом у даному випадку є необхідність розрізнення таких 

понять, як «ліквідація» та «реорганізація».  

Суттєва різниця між ліквідацією та реорганізацією полягає у тому, що в 

першому випадку має місце остаточне припинення будь-якої діяльності 

якогось суб’єкта господарювання, у другому – припинення його 

функціонування в конкретній організаційно-правовій формі із заміною на 

нову [54, с. 73]. 

У своєму дослідженні О.М. Зубатенко вказує, що саме наявність 

правонаступництва дозволяє відрізняти реорганізацію від ліквідації як форми 

припинення суб’єкта господарювання, з одного боку, і від заснування як 

форми створення юридичної особи, з іншого боку [55, с. 62-63]. 

Л.М. Дорошенко доходить висновку, що правове регулювання 

припинення юридичної особи у вітчизняному праві не відрізняється 

цілісністю й закінченістю. Необхідний перегляд усього законодавства про 
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припинення юридичних осіб, оскільки сьогодні має місце великий обсяг 

різних нормативно-правових актів, які зовсім неузгоджені [56, с. 67]. 

Ми погоджуємося із вказаним та вважаємо, що характерним для 

чинного законодавства в частині припинення суб’єктів господарської 

діяльності є відсильний характер норм, що робить процедуру оформлення 

роботодавцями ліквідації чи реорганізації складною, оскільки потребує 

звернення до великої кількості нормативно-правових актів та їх вивчення. 

Відповідно до ч. 2 ст. 209 ГК України банкрутством вважається 

нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити 

визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування визначеної 

судом ліквідаційної процедури [57]. При цьому поняття «банкрутство» також 

визначено в іншому нормативно-правовому акті. 

Згідно із нормами Кодексу України з процедур банкрутства від 

18.10.2018 № 2597-VIII банкрутство – це визнана господарським судом 

неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою 

процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, 

визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через 

застосування ліквідаційної процедури [50]. 

Як зазначають Й.М. Петрович та Л.М. Прокопишин-Рашкевич, 

негативний вплив банкрутства полягає в певних наслідках, серед яких 

науковці виділяють припинення підприємством своєї діяльності і 

призведення до скорочення чисельності робочих місць та кількості зайнятих 

у суспільному виробництві [58, с. 347]. Дуже слушно у своєму дослідженні 

О.О. Кравченко формулює універсальне визначення категорії «банкрутство 

підприємства», трактуючи його як реалізацію катастрофічних ризиків 

підприємства в процесі його господарської діяльності, внаслідок якої воно не 

може задовольнити в установлені строки вимоги, які  пред’явлені з боку 

кредиторів, та виконати зобов’язання перед бюджетом [59, с. 696]. Так, 

науковцем у процесі макроекономічного аналізу було виявлено 

недосконалість процедури банкрутства на загальнодержавному рівні та 
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законодавства у сфері банкрутства. Внаслідок недосконалої нормативно-

правової бази у ряді випадків замість сприяння оздоровленню підприємства 

воно перетворюється на об’єкт переділу власності. Об’єктивно постає 

необхідність в удосконаленні системи законодавчих актів, реформуванні 

організаційної складової інституту банкрутства та зміні негативного 

психологічного сприйняття інституту банкрутства у суспільстві [59, с. 696]. 

На наш погляд, важливим і мудрим кроком роботодавців у цьому 

аспекті було б вжиття таких заходів, які б не допустили доведення 

підприємства, установи чи організації до банкрутства і, як наслідок, 

попередили масове вивільнення працівників.   

Т.Є. Воронкова та Н.П. Рибальченко виділяють наступні стратегічні 

напрями виходу підприємства із кризового стану та недопущення до 

банкрутства: реінжиніринг; економічну безпеку; контролінг; систему 

раннього попередження та реагування; антикризове управління з 

використанням механізмів фінансової стабілізації; санацію – фінансове 

оздоровлення підприємства; реструктуризацію підприємства [60, с. 40]. 

Визначення поняття «перепрофілювання підприємства» надається 

лише в Законі України «Про спеціальні економічні зони та спеціальний 

режим інвестиційної діяльності в Донецькій області». У вказаному Законі 

зазначено, що перепрофілювання підприємства – зміна технології 

виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання 

послуг) або модернізація виробництва продукції, яка раніше вироблялася на 

цьому підприємстві [61]. 

В.В. Лаврик відзначає, що світовий та вітчизняний досвід виходу з 

кризових ситуацій показує, що головним рушієм ефективного промислового 

розвитку є структурна перебудова підприємств, яку можна провести шляхом 

ефективної реструктуризації чи санації підприємства або шляхом повного 

перепрофілювання (ліквідації) збиткового підприємства [62, с. 557]. 

Таким чином, перепрофілювання підприємства виступає одним із 

засобів подолання кризових явищ, які виникли на такому підприємстві. 
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Проте на законодавчому рівні порядок та етапи перепрофілювання 

підприємства, установи і організації не закріплені. 

Згідно з частиною третьою статті 64 Господарського кодексу України 

підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює 

чисельність працівників і штатний розпис [57]. 

При цьому вдосконалення виробництва, перепрофілювання 

підприємства, установи, організації, суміщення професій, зменшення обсягу 

виробництва продукції може зумовлювати скорочення чисельності або штату 

працівників. Скорочення чисельності має наслідком звільнення працівників, 

а скорочення штату передбачає зменшенням кількості або ліквідацію певних 

посад, професій, спеціальностей тощо. Однак у даному випадку кількість 

працівників може не тільки не зменшуватись, але й збільшуватись. Це 

пов’язано із введенням інших посад, спеціальностей, професій тощо.  

С.С. Каринський, Л.Ф. Трошин та інші фахівці під терміном 

«скорочення штату» розуміють усунення у встановленому порядку однієї чи 

декількох штатних одиниць або зменшення ліміту по праці безвідносно до 

скорочення обсягу робіт, виконуваного певною установою [63, с. 179-180; 64, 

с. 6].  

Так, на думку А.К. Гавриліна, скорочення штату є одним із заходів, 

спрямованих на покращення роботи підприємства, установи, організації, 

укомплектування їх найбільш кваліфікованими кадрами [65, с. 47].  

Схожої думки дотримується О.В. Прудивус, який зазначає, що 

скорочення штату здійснюється внаслідок змін в організації праці, 

проводиться з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу; мета його 

полягає у тому, щоб поліпшити роботу підприємства, установи, організації та 

укомплектувати його найбільш кваліфікованими кадрами [25, с. 118]. При 

цьому науковець зауважує, що скорочення штату працівників може 

розглядатися як одна з форм змін в організації виробництва i праці на 

підприємстві, в установі чи організації з метою поліпшення його дієвості та  

укомплектування найбільш кваліфікованими кадрами, що проводиться з 
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ініціативи власника або уповноваженого ним органу у вигляді зменшення 

чисельності трудового колективу й (або) ліквідації однієї чи кількох посад 

[25, с. 118]. 

У статті 86 «Право роботодавця на розірвання трудового договору у 

зв’язку із скороченням» проекту Трудового кодексу від 24.07.2017 

розкривається сутність поняття «скорочення». У ній, зокрема, зазначено, що 

розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у зв’язку із 

скороченням чисельності або штату працівників допускається: за наявності 

умов економічного, технологічного, структурного, організаційного характеру 

(ліквідація, злиття, приєднання, поділ, перетворення юридичної особи, зміни 

в організації виробництва та праці) [66]. 

Таким чином, законодавець намагається закріпити певні умови, при 

яких допускається скорочення працівників. 

Скорочення чисельності або штату працівників обумовлено інтересами 

виробництва і можливе при автоматизації виробничих процесів, зменшенні 

обсягу робіт тощо. Право приймати рішення щодо скорочення чисельності 

або штату працівників належить роботодавцю, але профспілки мають 

повноваження щодо забезпечення захисту працівників від безробіття. 

Припинення трудового договору з ініціативи її власника можливе лише у разі 

скорочення чисельності або штату працівників [67, с.103].  

Водночас слід зазначити, що «скорочення чисельності працівників» та 

«скорочення штату працівників» є різними поняттями. Чисельність 

працівників – це списочний склад працюючих, тому скорочення чисельності 

працівників передбачає зменшення їх кількості. Штат працівників – це 

сукупність посад, встановлених штатним розписом підприємства. Тому 

скорочення штату являє собою зміну штатного розпису за рахунок ліквідації 

певних посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними 

посадами [68]. 
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Проте варто підкреслити, що процедура вивільнення працівників у 

випадку скорочення має чітко відповідати вимогам законодавства про працю, 

які закріплені в пункті 1 статті 40 КЗпП України [3].  

Отже, під підставами масового вивільнення працівників слід розуміти 

передбачені трудовим законодавством юридичні факти, викликані 

причинами економічного, технічного, організаційного або правового 

характеру й обумовлені наявністю в роботодавця ініціативи на припинення 

трудових відносин з працівниками за відсутності їх вини.  

2. Чисельність вивільнених працівників та період, протягом якого останні 

підлягають звільненню. Згідно із ст. 48 Закону України «Про зайнятість 

населення» масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку 

ліквідації юридичної особи) є: одноразове вивільнення; вивільнення 

протягом одного місяця: вивільнення 10 і більше працівників на 

підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 

працівників; вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в 

установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників; вивільнення 

протягом трьох місяців: вивільнення 20 і більше відсотків працівників на 

підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників 

[4].  

Показники масового вивільнення працівників можуть також 

установлюватися колективними договорами та угодами, укладеними на 

національному, галузевому та регіональному рівнях. Відповідні органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за участі сторін 

соціального діалогу здійснюють розроблення комплексу заходів щодо 

забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню. При 

цьому, коли масове вивільнення працівників спричинило різке зростання 

безробіття в регіоні або на відповідній території на три і більше відсоткових 

пункти протягом звітного періоду, ситуація на ринку праці визнається 

кризовою. 

Для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під 
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час масового вивільнення працівників можуть утворюватися спеціальні 

комісії [4]. Також постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 

року № 305 було затверджено Порядок утворення спеціальних комісій для 

вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час 

масового вивільнення працівників [38]. 

3. Обов’язкове дотримання законодавчо визначеної процедури під час 

масового вивільнення працівників. Масове вивільнення працівників – це 

досить складний процес. Процедура під час масового вивільнення 

працівників повинна передбачати наступні етапи:  

1) прийняття рішення про вивільнення працівників;  

2) визначення працівників, які підлягають звільненню. Так, згідно із 

ст. 42 КЗпП України адміністрація при скороченні чисельності штату 

працівників забезпечує переважне право залишення на роботі працівників з 

більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці [3]. При цьому 

необхідно враховувати певні обставини, зокрема відсутність дисциплінарних 

стягнень, наявність відповідної освіти, наявність заохочень за успіхи у 

роботі, фактів тривалого перебування на лікарняних листках, наявність або 

відсутність зауважень з боку адміністрації щодо строків і якості виконуваних 

робіт, дотримання строків доручених завдань тощо. 

Водночас відповідно до ст. 184 КЗпП України забороняється 

звільнення за скороченням штату вагітних жінок і жінок, які мають дітей 

віком до трьох років, одиноких матерів – за наявності дитини віком до 14 

років або дитини-інваліда [3]. Згідно із статтею 186-1 КЗпП України 

зазначена гарантія поширюється також на батьків, які виховують дітей без 

матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному 

закладі), а також на опікунів (піклувальників). Крім того, не допускається 

звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого органу в 

період його тимчасової непрацездатності, а також під час перебування у 

відпустці [3]; 
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3) роботодавець завчасно, не пізніше як за три місяці до 

намічуваних звільнень, повинен надати первинній профспілковій організації 

інформацію щодо цих заходів та причин наступних звільнень, кількості і 

категорій працівників, яких це може стосуватися, термінів проведення 

звільнень; 

4) проведення консультацій з профспілками про заходи щодо 

запобігання звільненням; 

5) погодження скорочення штату з профспілковим органом. 

Відповідно до ст. 43 КЗпП України необхідно погодити звільнення з 

профорганізацією, членом якої є працівник. Роботодавець складає 

обґрунтоване письмове подання про скорочення чисельності працівників та 

подає його до виборного органу первинної профспілкової організації, членом 

якої є працівник. Профорганізація розглядає подання протягом 15 днів. Якщо 

профспілка пропустить цей термін, вважається, що вона дала згоду на 

розірвання трудового договору. Не погоджують звільнення працівників лише 

тоді, коли працівник не є членом профорганізації або коли на підприємстві 

немає профспілкової організації [3]; 

6) попередження працівників про наступне звільнення. Так, власник 

або уповноважений ним орган повинен не пізніше ніж за два місяці до 

запланованого звільнення повідомити про таке звільнення особисто кожного 

працівника під його підпис. Проте на практиці дуже часто трапляється, коли 

працівник відмовляється знайомитися з попередженням про звільнення і не 

бажає підписуватися в наказі чи повідомленні. У такому випадку в 

присутності двох свідків необхідно скласти акт про відмову від підпису. 

Такий акт складається у довільній формі і його мають підписати кілька 

людей, які стали свідками того, що працівник відмовляється підписуватися у 

тому, що його повідомили про майбутнє звільнення; 

7) пропонування іншої роботи працівникам, які підлягають 

звільненню. Так, водночас з попередженням про звільнення власник або 

уповноважений орган повинен запропонувати працівникові іншу роботу на 
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тому ж самому підприємстві, в установі, організації, якщо є така можливість. 

При цьому працівник може як погодитися, так і відмовитися від 

запропонованих вакансій. Якщо працівник погодиться на будь-яку вакансію, 

роботодавець видає наказ про переведення працівника на таку посаду і в 

цьому випадку працівника не звільняють. Однак працівник може і не 

погодитись, тобто відмовитись від запропонованих вакансій, тоді цього 

працівника звільняють. Якщо ж на підприємстві вакантних посад немає і  

працівнику запропонувати нічого, його просто попереджають і звільняють. У 

період попередження про скорочення роботодавець не має права проводити 

прийом на роботу працівників на посаду, яку скорочують, або ж на суміжну 

посаду; 

8) повідомлення Державної служби зайнятості про заплановане й 

фактичне вивільнення працівників. Так, роботодавець повинен повідомити 

про майбутнє вивільнення центр зайнятості не пізніше ніж за 2 місяці до 

вивільнення. У разі неповідомлення роботодавцем інформації Державній 

службі зайнятості про заплановане вивільнення працівників, його можуть 

притягнути до відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої 

інформації; 

9) звільнення працівників. Роботодавець повинен видати 

працівникові належно оформлену трудову книжку в день його звільнення. 

Також надається копія наказу про звільнення з роботи і проводиться повний 

розрахунок. Роботодавець повинен виплатити особам, які підлягають 

скороченню, заробітну плату за відпрацьований період, компенсацію за 

невикористані відпустки (чергову і додаткову), а також вихідну допомогу. 

Така допомога виплачується в розмірі не менше середньомісячного 

заробітку. При цьому днем звільнення вважається останній день, у який 

працівник виконував свої трудові обов’язки. 

Крім того, відповідно до п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду 

України № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06 

листопада 1992 року суди, розглядаючи трудові спори, пов’язані із 
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звільненням за п. 1 ст. 40 КЗпП України, зобов’язані з’ясувати: а) чи 

додержана власником або уповноваженим ним органом норма законодавства, 

що регулює вивільнення працівника; б) які є докази щодо змін в організації 

виробництва і праці; в) чи відмовився працівник від переведення на іншу 

роботу; г) чи дійсно власник або уповноважений ним орган не має 

можливості перевести працівника з його згоди на іншу роботу на тому ж 

підприємстві, в установі чи організації; ґ) чи не користувався вивільнений 

працівник переважним правом на залишення на роботі; д) чи попереджувався 

він за два місяці про наступне вивільнення [44].  

Як зазначає Н.А. Лисюк, неправильно організований процес 

вивільнення працівників може мати негативний вплив на діяльність 

підприємства та на подальше працевлаштування звільненого працівника. 

Тому у ході організації звільнення необхідно дотримуватися норм 

законодавства, ефективно організувати процедуру вивільнення працівників 

та законодавчо обґрунтувати підстави звільнення [69, с. 15]. 

Отже, звільнення буде вважатися обґрунтованим (законним), якщо 

власник або уповноважений ним орган: а) здійснив зміни в організації 

виробництва і праці, зокрема провів реорганізацію або перепрофілювання 

підприємства, установи, організації; б) забезпечив попередження працівника 

за 2 місяці про наступне вивільнення; в) фактично здійснив скорочення 

чисельності або штату; г) врахував переважне право на залишення 

працівника на роботі; ґ) запропонував працівникові перейти на іншу роботу 

(посаду) в установі; д) надав працівникові гарантії, передбачені чинним 

законодавством, щодо працевлаштування; е) отримав згоду від 

профспілкового органу (профспілкового представника) на звільнення 

працівника. 

Також слід зазначити, що працівник, з яким розірвано трудовий договір 

за підставами, передбаченими п. 1 ст. 40 Кодексу (крім повної ліквідації), 

впродовж одного року має право на укладення трудового договору в разі 

повторного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним 
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орган проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації 

[3].  

4. Ініціатором розірвання трудового договору виступає роботодавець. 

Масове вивільнення як значиме трудоправове явище має місце тільки у тому 

випадку, коли воно провадиться з ініціативи роботодавця (це підтверджує 

назва ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення») [4]. Коли ж, 

наприклад, ініціатива розірвання трудового договору належить працівнику 

чи третій особі, то навіть у випадку значної кількості одночасних чи 

протягом законодавчо визначеного строку звільнень останні статусу масових 

вивільнень не отримають, а отже, будуть проведені з дотриманням загальних 

процедур [70, с. 100]. 

Вищенаведені елементи масового вивільнення працівників дозволяють 

нам виділити такі основні ознаки досліджуваного процесу: 1) відбувається за 

відсутності провини працівника; 2) обумовлене економічними, технічними, 

організаційними або правовими причинами; 3) відбувається з дотриманням 

процедури вивільнення, яка полягає у попередженні працівників за два місяці; 

4) обов’язковим наслідком є скорочення працівників у певній передбаченій 

законодавством кількості; 5) передбачає обов’язок роботодавця виплатити 

працівникам вихідну допомогу при звільненні. 

Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що трудоправова категорія 

«масове вивільнення» є самостійною, оскільки відображає реальні правові 

явища, які відбуваються при певних обставинах та впливають на 

взаємовідносини між роботодавцем і працівниками. Вказана категорія являє 

собою наукове родове поняття, що відображає найбільш загальні властивості 

й характерні ознаки суспільних відносин, які складаються між суб’єктами 

трудового права у зв’язку з масовим вивільненням працівників. 
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1.3 Сучасний стан правового забезпечення при масовому 

вивільненні працівників в Україні 

 

При переході економіки України до ринкових відносин суб’єкти 

господарювання отримали можливість самостійно визначати виробничу 

діяльність. У зв’язку з цим вони опинились під загрозою фінансово-

економічної нестабільності. Внаслідок цього такі суб’єкти господарювання 

не застраховані від масових вивільнень працівників, зумовлених змінами в 

організації виробництва і праці. 

Одними із основних факторів, які дестабілізують економіку України та 

виступають негативним явищем соціальної політики нашої держави, є 

проблеми, викликані численними зупинками і закриттям підприємств, 

установ та організацій, динамічним вивільненням працівників, відсутністю 

робочих місць. 

У науці трудового права на належному рівні не розроблені теоретичні 

положення про масове вивільнення працівників, а також універсальні і 

ефективні заходи, що дозволяють знизити негативні наслідки такого 

значущого соціально-правового явища. Національна законодавча база, яка 

містить положення щодо масового вивільнення, носить дещо розгалужений 

характер, а деякі норми не співвідносяться між собою та містяться в різних 

нормативно-правових актах. 

Правове регулювання масового вивільнення для нашої держави має як 

соціальну, так і правову значимість. Адже масові зупинки і закриття 

підприємств, установ та організацій, динамічні вивільнення працівників, 

відсутність вільних місць і вакансій, загроза безробіття є одними з 

визначальних чинників дестабілізації економіки будь-якої держави. Ці 

негативні наслідки впливають як на окремих працівників та членів їх сімей, 

так і на економічний стан держави. Вони виникають у випадку закриття 

великих підприємств та вивільнення великої кількості працівників, а також 

тоді, коли вивільнення відбуваються в маленьких населених пунктах, в яких 
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підприємство є чи не єдиним роботодавцем. Очевидно, що пріоритетними 

завданнями держави, яка прагне відповідати статусу правової та соціальної, 

має бути теоретична розробка й подальша практична імплементація 

механізму правового регулювання масових вивільнень. 

Питанням правового забезпечення припинення трудових відносин між 

роботодавцем та працівниками приділяли певну увагу такі науковці, як-от: 

Н.Ю. Болотіна, В.В. Жернаков, О.М. Дарморіс, Н.М. Неумивайченко, 

О.Л Омельченко, Н.В. Пададименко, В.І. Прокопенко, О.М. Ярошенко та 

інші. 

Визначення сучасного стану правового забезпечення вивільнення 

працівників, проведення аналізу норм як міжнародного, так і національного 

законодавства дасть змогу привести рівень правової захищеності таких 

працівників до більш ефективного стану. 

Вдосконалення державного механізму, який би захищав права у сфері 

трудових відносин, потребує впровадження в національне законодавство вже 

перевірених практикою умов забезпечення визнаних у світі правових 

стандартів. 

Так, ст. 9 Конституція України закріплює норму, відповідно до якої 

чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України [71]. Крім 

того, Кодекс законів про працю України містить положення, згідно з яким, 

якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь 

Україна, встановлено інші правила ніж ті, що їх містить законодавство 

України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору або 

міжнародної угоди [3].  

Однак, на жаль, національне законодавство в даному питанні не завжди 

відповідає міжнародному праву.  

Незважаючи на існування в міжнародному праві відповідних норм про 

працю, спрямованих на врегулювання трудових відносин на 

внутрішньодержавному рівні, міжнародне право, залишаючись правом 
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міждержавним, зберігає сферу своєї дії, що не збігається із сферою дії 

внутрішньодержавного права. Іншими словами, саме держави, а не конкретні 

фізичні або юридичні особи, є учасниками угод, що містять трудові норми. 

Відповідно, лише вони беруть на себе зобов’язання щодо їх виконання і 

відповідають за їх недотримання. Питання зміни або припинення 

міжнародно-правових зобов’язань у сфері праці також перебувають у прямій 

залежності від позиції держав. Останні вправі денонсувати ту або іншу 

конвенцію й тим самим зняти з себе міжнародні зобов’язання щодо 

регулювання трудових відносин [72, с. 28].  

О.В. Чорноус у дослідженні зазначає, що міжнародно-правове 

регулювання праці – це встановлена міжнародними договорами (актами) 

система стандартів щодо регулювання праці, яку держави, що приєдналися 

до відповідного міжнародного договору (ратифікували його), 

використовують у національному трудовому законодавстві [73, c. 250].  

Міжнародні приписи про припинення трудових відносин з ініціативи 

роботодавця містяться в конвенціях, рекомендаціях Міжнародної організації 

праці (МОП), а також у директивах Ради Європейських Економічних 

Співтовариств. 

Систему міжнародно-правових актів МОП складає ряд 

фундаментальних конвенцій, які є обов’язковими для країн, що їх підписали 

та ратифікували. МОП було ухвалено близько 400 конвенцій та рекомендацій 

щодо різних аспектів трудових правовідносин. 

Перехід до ринкових відносин супроводжується, на жаль, вивільненням 

значної кількості працівників, зростанням безробіття та неможливістю 

громадян реалізувати конституційне право на працю. Державам 

Європейського Союзу Директива № 75/129 від 17 лютого 1975 року пропонує 

дві моделі вибору критеріїв визначення та проведення колективного 

звільнення, що відрізняє його від сукупності індивідуальних звільнень. Так, 

модель «А» передбачає звільнення протягом 30 днів: 1) мінімум 10 

працівників на підприємствах, де зазвичай працюють більше 20 та менше 100 
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працівників; 2) мінімум 10% від загальної чисельності працівників на 

підприємствах з кількістю працюючих не менше 100 осіб, проте не більше 

300; 3) мінімум 30 працівників на підприємствах, де кількість працюючих 

становить 300 і більше осіб. Модель «Б» передбачає звільнення протягом 90 

днів щонайменше 20 осіб незалежно від кількості працівників підприємства. 

Зазначена Директива складається з двох розділів: перший стосується 

проведення консультацій перед здійсненням колективного звільнення, а 

другий регулює процедуру такого звільнення. Якщо роботодавець планує 

провести колективне звільнення, то він зобов’язаний своєчасно 

проконсультуватися з представниками трудового колективу. Такі 

консультації повинні сприяти з’ясуванню способів та засобів запобігання 

колективним звільненням або скороченню кількості вивільнюваних 

працівників. Роботодавець повинен надати необхідну інформацію 

уповноваженим представникам трудового колективу щодо майбутнього 

колективного вивільнення, а саме: в письмовій формі викласти причини 

даного звільнення, повідомити про кількість працівників, які підлягають 

звільненню, тривалість періоду, протягом якого відбуватимуться звільнення. 

Копії зазначених документів роботодавець зобов’язаний надати державному 

(адміністративному) органу, в тому числі відомості про проведені 

консультації з представниками трудового колективу. Заплановані колективні 

звільнення роботодавець вправі провести не раніше 30 днів після 

направлення необхідних повідомлень у державний орган [74, с. 552-554]. 

Питання колективних звільнень та скорочень регулюється Директивою 

98/59/ЄС від 20 липня 1998 року [75]. Вказана Директива розкриває поняття 

«масові вивільнення працівників» через певні критерії, такі як період, 

протягом якого відбулося вивільнення працівників, кількість працівників, 

яких скоротили протягом цього періоду, та кількість працівників, які 

працюють у роботодавця. Таким чином, Директива встановлює мінімальні 

вимоги до розуміння поняття «масове вивільнення працівників», а кожна 

держава обирає для себе вже конкретні кількісні показники. 
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Директива також встановлює обов’язок підприємця у разі планованого 

масштабного скорочення проводити консультації з представниками трудових 

колективів, повідомляти про передбачувані заходи по скороченню штату 

компетентні національні органи з метою зниження можливих соціальних 

наслідків подібних дій. При цьому вона висуває такі вимоги до зазначених 

консультацій: 1) своєчасність (проводяться завчасно, до ухвалення рішення 

про заплановані вивільнення); 2) змістовність (обговорюються можливості 

уникнення масових скорочень або зменшення їх масштабів, а також 

мінімізації негативних наслідків); 3) компетентність (можливість 

представників працівників проконсультуватися із спеціалістами, експертами 

щодо технічних складнощів вивільнення). 

Відповідно до Конвенції про припинення трудових відносин з 

ініціативи підприємця № 158 і Рекомендації щодо припинення трудових 

відносин з ініціативи роботодавця № 166, які були затверджені МОП 1982 

року, припинення трудових відносин означає розірвання трудового договору 

з ініціативи роботодавця. Так, Конвенція про припинення трудових відносин 

з ініціативи підприємця №158 була ратифікована постановою Верховної Ради 

України від 04 лютого 1994 року [29, ст. 166]. Дія даної Конвенції 

поширюється на всі галузі економіки та на всіх працюючих за наймом. Щодо 

працівників, які прийняті на роботу на певний строк чи для виконання певної 

роботи або на період дії випробувального строку, національне законодавство 

може обмежити застосування цієї Конвенції. У ній містяться загальні норми 

щодо звільнення з ініціативи роботодавця та додаткові положення, що 

стосуються припинення трудових відносин з економічних, технологічних, 

структурних або аналогічних причин. Так, у Конвенції наголошується, що 

трудові відносини можуть припинятися з ініціативи роботодавця винятково 

на законних для цього підставах, пов’язаних з виробничою потребою 

роботодавця. Особлива увага приділяється необхідності обґрунтування 

припинення трудових відносин, строкам попередження про звільнення та 

процедурі оскарження рішення про припинення трудових відносин [29]. 
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Цікавим є положення статті 11 Конвенції № 158, яке передбачає право 

працівника бути своєчасно попередженим про наступне припинення 

трудових відносин та право на грошову компенсацію замість попередження в 

тому разі, коли звільнення відбувається не з вини такого працівника [29].  

Також положення Конвенції № 158 надають працівнику право на 

вихідну допомогу або інші аналогічні види допомоги у зв’язку з 

припиненням трудових відносин, розмір яких залежить, зокрема, від стажу 

роботи й розміру заробітної плати і які виплачуються безпосередньо 

роботодавцем або з фонду, утвореного з внесків роботодавців [29].  

Схожу норму містить і Конвенція про захист вимог працівників у 

випадку неплатоспроможності роботодавця № 173 була від 23 червня 1992 

року [76]. Так, у статті 5 Конвенції закріплено норму, згідно з якою у випадку 

неплатоспроможності роботодавця вимоги працівників, які  випливають із 

трудових відносин, захищаються за допомогою привілею так, що їх   

задовольняють за рахунок активів неплатоспроможного роботодавця до  

того, як непривілейованим кредиторам може бути виплачена їхня частка. В 

разі, якщо роботодавець не може здійснити виплату через 

неплатоспроможність, то задоволення вимог, які висунуті працівниками до 

свого роботодавця і які випливають із трудових відносин, забезпечує 

установа-гарант [76]. Тобто вказані норми надають державам право вибору – 

встановлювати привілеї при виплаті заробітної плати, які полягають у тому, 

що виплати передують стягненню обов’язкових платежів, або здійснювати 

такі виплати за допомогою гарантійних установ. При цьому суми, що 

виплачуються зазначеними установами, не можуть бути меншими 

встановленого державою гарантованого соціального мінімуму.  

Рекомендація про захист вимог працівників у випадку 

неплатоспроможності роботодавця № 180 була прийнята 23 червня 1992 року 

[77] і передбачає право працівників та їх представників бути своєчасно 

поінформованими щодо початку процедури визнання підприємства 

неплатоспроможним. Цією ж Рекомендацією визначені принципи діяльності 
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гарантійних страхових фондів, з яких здійснюються виплати працівникам 

збанкрутілих підприємств.  

Рекомендація щодо припинення трудових відносин з ініціативи 

роботодавця № 166, яка була ухвалена 22 червня 1982 року, з метою 

запобігання звільненням з причин економічного, технологічного, 

структурного чи аналогічного плану пропонує застосовувати обмеження 

прийняття на роботу, розтягування скорочення чисельності працівників на 

певний період часу, щоб сприяти природному скороченню штату, перевід 

усередині підприємства, підготовку й перепідготовку кадрів, добровільний 

вихід на пенсію до досягнення  пенсійного віку з відповідним забезпеченням 

доходу, обмеження наднормових робіт і скорочення нормальної  тривалості 

робочого часу [78]. 

Відбір роботодавцем працівників, трудові відносини з якими 

припиняються з причин економічного, технічного, структурного  чи 

аналогічного плану, має проводитись на основі критеріїв, які  визначаються 

завчасно і належним чином враховують як інтереси  підприємства, установи 

або служби, так й інтереси працівників. При цьому роботодавець повинен по 

змозі допомагати звільненим працівникам у пошуку іншої роботи, 

наприклад, шляхом прямих контактів з іншими роботодавцями [78]. 

Тобто, як бачимо, вказана Рекомендація відводить значну роль 

роботодавцю щодо запобігання масовим вивільненням на підприємстві та 

вказує на орієнтовні кроки, спрямовані на мінімізацію наслідків таких 

вивільнень.  

Згідно з Конвенцією про охорону заробітної плати № 95, яка була 

ратифікована 30 червня 1961 року [79], у випадку банкрутства підприємства 

чи його ліквідації в судовому порядку його працівники користуються 

статусом привілейованих кредиторів щодо усієї належної їм заробітної плати 

або її певного розміру, обмеженого національним законодавством. Заробітна 

плата підлягає виплаті ще до того, як решта кредиторів зможуть витребувати 

свою долю. У межах привілейованого кредиту черговість задоволення вимог 
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визначається національним законодавством.  

Питанням масових вивільнень працівників присвячена низка статей в 

Європейській соціальній хартії (переглянутій) від 03 травня 1996 року [80]. У 

вказаній Хартії закріплені основні трудові права працівників. Зокрема у ній 

зазначено, що при колективних звільненнях працівники мають право 

отримувати інформацію та консультації. При цьому роботодавець та 

уповноважені державні органи повинні завчасно інформувати і 

консультувати представників працівників з питань можливого запобігання 

колективному звільненню або обмеження кількості звільнюваних осіб. 

Додаток до нової редакції Європейської соціальної хартії уточнює 

перелік вимог працівників у випадку банкрутства підприємства. Він може 

включати вимоги працівників стосовно виплати заробітної плати та інших 

належних їм сум не менше як за три місяці чи вісім тижнів при наявності 

гарантійних фондів. При цьому вказано, що національні закони або правила 

можуть обмежувати захист вимог працівників встановленими грошовими 

виплатами, розмір яких повинен відповідати соціально прийнятному рівню. 

Директива № 77/187 від 14 лютого 1977 року захищає трудові права та 

інтереси працівників при реорганізації підприємства, що відбувається 

внаслідок зміни його власника. Так, зміна власника підприємства не є 

підставою для звільнення працівника. Якщо працівник звільнився з роботи у 

зв’язку з тим, що внаслідок зміни власника суттєво погіршилися його умови 

праці, то він вважається звільненим з ініціативи роботодавця. Проте 

звільнення допускається з економічних, технічних чи організаційних підстав, 

які виправдовують скорочення чисельності працівників, але з обов’язковою 

виплатою вихідної допомоги [78, с. 550-551]. 

Стаття 4 Директиви 2001/23/ЄС вказує, що передача підприємства, 

бізнесу (частини підприємства або бізнесу) не є підставою для звільнення 

працівників правовласником або правонаступником. Це положення не 

поширюється на звільнення, які можуть мати місце з економічних, технічних 

чи організаційних причин, викликаних зміною потреби в робочій силі. При 
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цьому Директива не забороняє державам-членам вводити більш сприятливий 

для працівників режим гарантій при подібній передачі [81]. 

Права представників працівників на підприємствах захищає Конвенція 

про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, 

що їм надаються № 135, яка була ратифікована 15 травня 2003 року [82, 

ст. 255], а також Рекомендація щодо захисту прав представників працівників 

на підприємстві та можливостей, які їм надаються № 143, яка була прийнята 

23 червня 1971 року [83]. Під терміном «представники працівників» у 

Конвенції № 135 розуміють осіб, які визнані такими відповідно до 

національного законодавства або практики (представники професійних 

спілок або вільно обрані представники трудового колективу). Ця ж Конвенція 

передбачає надання представникам працівників на рівні підприємства 

ефективного захисту від будь-якої дії, яка може завдати їм шкоди, у тому 

числі від незаконного звільнення на підставі їх діяльності чи статусу як 

представників працівників.  

Положення Рекомендації № 143 визначають підстави звільнення 

представників працівників, передбачають попередню консультацію з 

незалежним органом перед прийняттям остаточного рішення про звільнення, 

спеціальну процедуру оскарження для представників працівників, які 

вважають звільнення незаконним, покладення на роботодавця обов’язку 

доказування обґрунтованості звільнення такого працівника, якщо останній 

вважає його дискримінаційним, надання переважного права представникам 

працівників на залишення на роботі у випадку скорочення штату. Також 

Рекомендація № 143 пропонує надавати захист кандидатам, які претендують 

бути представниками працівників. 

Таким чином, очевидно, що норми міжнародного права встановлюють 

дуже широке коло гарантій для працівників при масовому вивільненні, 

починаючи від прийняття рішення про таке вивільнення і закінчуючи 

першочерговою виплатою працівнику вихідної допомоги. Крім того, 

видаються обґрунтованими та доцільними норми щодо встановлення 
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обов’язку роботодавця доводити обґрунтованість свого рішення про 

звільнення і  можливості оскарження працівником цього рішення з підстав 

дискримінації. 

На національному  ж рівні основними нормативно-правовими актами, 

які регулюють процеси масового вивільнення працівників в Україні, 

виступають Кодекс законів про працю України [3], Закон України «Про 

зайнятість населення» [4], Закон України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» [84], Порядок утворення спеціальних комісій для вжиття 

заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового 

вивільнення працівників, затверджений постановою КМ України № 305 від 

22.04.2013 [38].  

У національному законодавстві за загальним правилом виділяють два 

види підстав для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: 

загальні (ст. 40 КЗпП України) та додаткові (ст. 41 КЗпП України та 

спеціальне законодавство) [85, c. 219] 

Так, Кодекс законів про працю України закріплює вичерпний перелік 

підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, що 

характеризується обмеженням права роботодавця на звільнення працівників 

та одночасно виступає юридичною гарантією права на працю, а також 

визначає порядок вивільнення працівників. Заборона роботодавця звільняти 

працівників з підстав, що не передбачені статей 40 та 41 КЗпП України, є 

однією з вимог при розірванні трудового договору з ініціативи власника. 

Зміст статей 40 та 41 КЗпП України відповідає вимозі Конвенції МОП 

№ 158 про розірвання трудових відносин, згідно з якою трудові відносини не 

можуть припинятися, якщо тільки немає законних підстав для такого 

припинення, пов’язаних із здібностями та поведінкою працівника або 

викликаних виробничою потребою підприємства [86, ст. 4]. 

Аналізуючи норми, які закріплені в КЗпП України та Конвенції МОП 

№ 158, щодо розірвання трудового договору, оформлення звільнень і 

проведення розрахунків із звільненими, Н.А. Лисюк робить висновок, що 
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норми українського законодавства певною мірою відповідають вимогам 

конвенції МОП, однак присутні і певні відмінності. Згідно з Конвенцією 

МОП № 158 роботодавці мають більшу соціальну відповідальність за 

прийняті ними управлінські рішення, а працівники – більшу правову 

захищеність, при цьому норми трудового законодавства України 

встановлюють суворіші вимоги до роботодавця щодо дотримання порядку 

звільнення працівників з економічних причин [69, с. 13]. Ми погоджуємось з 

такою позицією, адже в національному законодавстві чітко прописані норми, 

яких повинен дотримуватись роботодавець при масовому вивільненні 

працівників, їх порушення призведе до негативних наслідків для 

роботодавця.  

У статті 48 Закону України «Про зайнятість населення» [4] фактично  

продубльовано кількісні критерії для характеристики масового вивільнення 

працівників, які закріплені  в Директиві 98/59/ЄС від 20 липня 1998 року [87]. 

Слід звернути увагу на те, що стаття 492 чинного Кодексу законів про 

працю України стосовно визначення масового вивільнення має відсильний 

характер, оскільки вона вказує на статтю 48 Закону України «Про зайнятість 

населення». 

Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 50 Закону України «Про 

зайнятість населення» роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі 

у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, 

за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення 

реалізації державної політики у галузі статистики, подавати територіальним 

органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про 

наступне: заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або 

перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням 

чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran516#n516
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/paran516#n516
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0989-13/paran15#n15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0989-13/paran15#n15
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незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, за два 

місяці до вивільнення [4]. Тобто законодавець зобов’язує роботодавця 

повідомляти державні органи про заплановані масові вивільнення 

працівників. При цьому надання вказаної інформації повинно здійснюватись 

у відповідній формі.   

Наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 

№ 317 затверджено Порядок подання форми звітності № 4-ПН «Інформація 

про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці», відповідно до якого зазначена форма 

заповнюється підприємствами, установами та організаціями у разі 

запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або 

перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням 

чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації 

незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання. 

Інформація подається підприємствами, установами, організаціями не пізніше 

ніж за два місяці до вивільнення працівників до територіального органу 

Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, 

місті, районі у місті за місцем реєстрації як платника єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування [88]. 

Вважаємо, що в національному законодавстві слід передбачити виплату 

вихідної допомоги одночасно із попередження працівників при масовому 

вивільненні працівників внаслідок ліквідації підприємства та банкрутства. 

Адже попередження працівників про наступне вивільнення за два місяці при 

ліквідації підприємства і банкрутстві є за своєю суттю негативним фактором 

та відправним пунктом, з якого починається відлік часу до звільнення, і у 

працівників таке попередження визиває лише негативні емоції, які в 

подальшому заважають виконувати роботу. Існування обов’язку роботодавця 

у випадку ліквідації та банкрутстві підприємства передбачити грошову 

компенсацію замість попередження про вивільнення надасть можливість 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0989-13#n15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0989-13#n15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0989-13#n15


58 

підтримати працівників, яких планується вивільнити, як у моральному, так і 

матеріальному аспекті.  

Статтею 44 КЗпП України передбачено, що при припиненні трудового 

договору з підстави, зазначеної пунктом 1 частини першої статті 40 КЗпП 

України, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше 

середнього місячного заробітку [3]. При цьому національне законодавство 

зобов’язує роботодавця проводити такі виплати з грошових коштів, які 

належать підприємству, установі чи організації.  

На наш погляд, з метою реалізації запропонованих нами пропозицій 

доречним було б на національному рівні передбачити створення фонду чи 

гарантійної установи для виплат вихідної  допомоги вивільненим 

працівникам внаслідок ліквідації, реорганізації, банкрутства або 

перепрофілювання підприємства, установи, організації. При цьому  

необхідно закріпити обов’язок роботодавця періодично поповнювати такий 

фонд. У майбутньому існування та функціонування таких фондів призведе до 

зменшення навантаження в матеріальному плані на підприємство, установу 

чи організацію, яка ліквідовується, реорганізовується, знаходиться в стадії 

банкрутства або перепрофілювання. 

Вирішення питання щодо заходів із запобігання масовим вивільненням 

та з мінімізації їх негативних наслідків повністю покладено на сторони 

соціального діалогу через інститут колективних договорів та угод, укладених 

на національному, галузевому та регіональному рівнях (ч. 2 ст. 48 Закону 

України «Про зайнятість населення») [4]. 

Соціальний діалог – процес визначення та зближення позицій, 

досягнення спільних домовленостей і прийняття узгоджених рішень 

сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, 

роботодавців, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

з питань формування та реалізації державної соціальної й економічної 

політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин [89]. 
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Як вбачається з частини 4 статті 48 Закону України «Про зайнятість 

населення», для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню 

безробіття під час масового вивільнення працівників можуть утворюватися 

спеціальні комісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Нормативно-правовим актом, який регулює дане питання є Порядок 

утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому 

зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників, 

затверджений постановою КМ України № 305 від 22.04.2013 [38]. 

Так, комісія відповідно до покладених на неї завдань аналізує здійснені 

роботодавцями заходи щодо зменшення чисельності вивільнюваних 

працівників, розглядає питання щодо можливості надання підприємствам, на 

яких передбачається масове вивільнення працівників, фінансової допомоги у 

формі пільгових кредитів, відстрочення платежів до місцевих бюджетів, 

вивчає питання щодо перепрофілювання або зміни форми власності 

підприємства, подає пропозиції стосовно: розширення сфери застосування 

праці за рахунок створення робочих місць у пріоритетних видах економічної 

діяльності, розвитку малого бізнесу, сприяння підприємницькій діяльності 

вивільнюваних працівників, фермерських господарств, організації 

громадських робіт для працівників, які втратили частину заробітної плати 

внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої 

законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням 

(скороченням) виробництва продукції; внесення змін до актів законодавства, 

спрямованих на запобігання різкому зростанню безробіття [38]. 

Також слід враховувати, що відповідно до статті 2401 КЗпП України у 

разі, коли працівника звільнено без законної підстави або з порушенням 

встановленого порядку, але поновлення його на попередній роботі 

неможливе внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації, орган, 

який розглядає трудовий спір, зобов’язує ліквідаційну комісію або власника 

(орган, уповноважений управляти майном ліквідованого підприємства, 

установи, організації, а у відповідних випадках – правонаступника), 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2013-%D0%BF#n10
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виплатити працівникові заробітну плату за весь час вимушеного прогулу. 

Одночасно орган, який розглядає трудовий спір, визнає працівника таким, 

якого було звільнено за пунктом 1 статті 40 КЗпП України. На такого 

працівника поширюються пільги і компенсації, передбачені статтею 493 

КЗпП України для вивільнюваних працівників, а його зайнятість 

забезпечується відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» [3]. 

Таким чином, можна констатувати, що в більшій мірі обов’язок щодо 

запобігання масовому вивільненню працівників і мінімізації його негативних 

наслідків покладається на державні органи, а не на роботодавця. З аналізу 

чинного законодавства про працю та законодавства про зайнятість населення 

вбачається, що конкретна система заходів та, власне, самі заходи, які 

необхідно провести роботодавцю, щоб запобігти масовому вивільненню 

працівників і мінімізувати його негативні наслідки, відсутні, що створює 

загрозу для порушення роботодавцями прав працівників.  

Якщо розглядати питання виплат заробітних плат при банкрутстві 

підприємств, то в національному законодавстві передбачено, що у першу 

чергу задовольняються вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної 

плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації 

за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки 

працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв’язку з 

оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини 

працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов’язків, 

гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, 

які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії 

для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, 

соціальні виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок 

коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам 

у зв’язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми 

страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та 

інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, 
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отриманого на ці цілі (п. 1 ч. 1 ст. 64 Кодексу України з процедур 

банкрутства) [50]. Вказане положення цілком узгоджується та відповідає 

міжнародним нормам. 

Працівникам, які звільнені з роботи з економічних причин, надається 

право першочергового прийняття на роботу, якщо роботодавець знову 

наймає працівників аналогічної кваліфікації і останні виявили бажання 

повернутися працювати на попереднє місце роботи. Вказана норма 

закріплена у статті 421 КЗпП України. Вона передбачає переважне право 

вивільненого працівника, крім випадку ліквідації юридичної особи, на 

укладення трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу [3]. 

При економічних звільненнях відповідний уповноважений державний орган 

зобов’язаний сприяти працевлаштуванню звільнених на іншій роботі, а також 

при необхідності сприяє їхній професійній підготовці та перепідготовці. 

Тобто в національному законодавстві порівняно з міжнародними 

стандартами обов’язок підготовки вивільнених працівників до виконання 

іншої роботи покладається на відповідний уповноважений державний орган, 

а не на роботодавця. 

Аналізуючи норми законодавства про працю України, можемо зробити 

висновок про наявність у ньому певних прогалин і неточностей при 

визначенні процедурних зобов’язань, яких роботодавець повинен 

дотримуватися при звільненні працівників.  

У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається 

зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, 

кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та 

розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, 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]. 

Таким чином, можна констатувати, що наявність змін в організації 

виробництва і праці виступає умовою проведення змін істотних умов праці. 
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На жаль, КЗпП України визначення поняття «зміни в організації виробництва 

і праці» не надає.  

Перелік певних змін в організації виробництва та праці зазначений у 

п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду 

судами трудових спорів» від 06 листопада 1992 року № 9, відповідно до 

якого зміни в організації виробництва і праці – це раціоналізація робочих 

місць, введення нових форм організації праці, в тому числі перехід на 

бригадну форму організації праці, і впровадження передових методів, 

технологій тощо [44].  

Ми погоджуємось з тим, що такий перелік не може бути вичерпним, бо 

це зумовлено постійними змінами як у соціальній сфері, так і в економічній, 

політичній тощо, тому передбачити всі випадки, за яких відбуватимуться 

зміни в організації виробництва і праці неможливо, проте необхідно дещо 

розширити цей перелік з урахуванням сучасних реалій. 

Крім того, вважаємо, що різновидом змін в організації виробництва і 

праці є ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання 

підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату 

працівників, оскільки пункт 1 статті 40 КЗпП України встановлює підставу 

припинення трудового договору з працівником за ініціативою роботодавця у 

випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, 

реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, 

організації, скорочення чисельності або штату працівників. 

Так, роботодавець, приймаючи рішення про вивільнення працівників у 

зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, 

установи, організації, повинен достеменно знати, що такі зміни відбудуться 

на підприємстві.  

На даний час питання припинення юридичної особи регулюється 

різними нормативними актами, до яких належать насамперед Господарський 

кодекс України (далі – ГК України) [57], Цивільний кодекс України (далі – 

ЦК України) [90], Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
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фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» [91] та інші 

нормативні акти, у тому числі відомчі. 

Визначення поняття «припинення суб’єкта господарської діяльності» 

українське законодавство не містить, проте суть такого визначення можна 

встановити за допомогою аналізу загальних положень про процедуру 

припинення такої діяльності, що закріплені у Законі України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», та положень ЦК 

України.  

Так, стаття 104 ЦК України закріплює, що юридична особа 

припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, 

перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб, майно, 

права та обов’язки переходять до правонаступників [90] . 

Стаття 56 ГК України дає визначення поняття «суб’єкт 

господарювання».  Під ним пропонується розуміти господарську організацію, 

яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або 

уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених 

законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних 

осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, 

виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації 

(господарських організацій) з додержанням вимог законодавства. Проте 

відповідно до статті 59 ГК України припинення суб’єкта господарювання 

здійснюється відповідно до закону [57]. 

Таким чином, на сьогодні в Україні правове регулювання масових 

вивільнень здійснюється як міжнародними, так і національними актами. 

Законодавство України у цьому контексті включає досить чисельну ієрархію 

нормативно-правових актів, які регулюють те чи інше питання, що 

характеризує масове вивільнення. Слід констатувати, що сучасний стан 

правового забезпечення вивільнення працівників в Україні характеризується 

розгалуженістю, неузгодженістю нормативно-правових актів, які регулюють 

питання вивільнення працівників, та має ряд недоліків, а саме: 1) у 
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національному законодавстві відсутній розширений перелік змін в організації 

виробництва і праці та немає визначення терміна «припинення суб’єкта 

господарської діяльності»; 2) процедура припинення суб’єктів господарської 

діяльності (ліквідації, реорганізації) є складною та регулюється великою 

кількістю нормативних документів, які не містять чіткої регламентації дій 

роботодавця в разі масового вивільнення працівників; 3) відсутній 

законодавчо закріплений порядок та не визначені етапи перепрофілювання 

підприємства, установи, організації. 

Такий стан правового забезпечення вивільнення працівників в Україні є 

неприпустимим, адже він характеризується проблемою постійного 

порушення роботодавцями  прав працівників при їх вивільненні. Вирішенням 

зазначеної проблематики може стати розроблення та прийняття Закону 

України «Про порядок масових вивільнень в Україні» або прийняття 

Трудового кодексу України, який би містив загальні засади та порядок 

масових вивільнень в Україні. Адже правове забезпечення масових 

вивільнень працівників безпосередньо пов’язане з реалізацією та захистом 

конституційних трудових прав таких працівників, отже, вказані відносини 

беззаперечно повинні бути врегульовані винятково на законодавчому рівні, а 

не на рівні підзаконних нормативно-правових актів.  

Слід зазначити, що деякі з наведених пропозицій реалізовуються вже 

на сьогодні. Так, до Верховної Ради України направлено доопрацьований 

проект Трудового кодексу України від 20.05.2015 [66], який містить окремий 

розділ, присвячений скороченням. Однак, на жаль, з аналізу його тексту 

видно, що він не містить окремих положень щодо порядку вивільнення, а 

лише передбачає загальні вимоги розірвання трудового договору за 

ініціативою роботодавця у зв’язку із скороченням. 

Крім того, на підставі урахування міжнародно-правових стандартів до 

запропонованого Закону або Трудового кодексу доцільно було внести, 

зокрема, норми щодо: виплати вихідної допомоги працівнику одночасно із  

попередженням про вивільнення внаслідок ліквідації підприємства та 



65 

банкрутства; створення фонду чи гарантійної установи роботодавцем для 

виплат певної матеріальної допомоги вивільненим працівникам внаслідок 

ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, 

установи, організації; розроблення та закріплення конкретних пропозицій 

щодо дій роботодавця з метою запобігання масовим вивільненням з 

економічних або виробничих причин, таких як обмеження прийняття на 

роботу, розтягування скорочення чисельності працівників на певний період 

часу з метою сприяння природному скороченню штату, перевід усередині 

підприємства, підготовка й перепідготовка кадрів, добровільний вихід на 

пенсію до досягнення  пенсійного віку з відповідним забезпеченням доходу, 

обмеження наднормових робіт і скорочення нормальної  тривалості робочого 

часу; гарантування працівникам захисту від будь-якої дискримінації за 

створення професійних спілок, за профспілкове членство та активну 

профспілкову діяльність. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Вивільнення працівників – це об’єктивне явище, що виникло на 

підставі економічних, організаційних, структурних, технологічних процесів, 

полягає у сукупності соціально-виробничих та правових заходів, пов’язаних 

із розірванням трудових відносин з працівниками, та реалізовується в рамках 

системи управління персоналом шляхом зменшення певної кількості 

працівників з метою підвищення ефективності, продуктивності та 

конкурентоспроможності суб’єкта господарювання з наступним 

перерозподілом робочої сили у суспільному господарстві.  

2. Основними ознаками вивільнення, що відрізняють його від суміжних 

понять, є: 1) це одна із складових підсистеми регулювання чисельності та 

структури персоналу; 2) цілеспрямовано використовується підприємством, 

установою, організацією для вирішення певних завдань та проблем, його 

необхідність безпосередньо не викликана невідповідністю працівників 

займаним посадам, їх низькою продуктивністю; 3) відбувається з ініціативи 
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роботодавця; 4) є сукупністю певних соціально-виробничих відносин; 5) є 

об’єктивним процесом, що не залежить від волі працівника; 6) є соціально-

економічним явищем, бо стосується як економічного, так i соціального 

аспектів; 7) викликане науково-технічним прогресом, що включає в себе 

інтенсифікацію праці, економію робочого часу, підвищення ефективності 

праці; 8) тягне за собою перерозподіл обов’язків, який може змінити вимоги 

до професії (спеціальності).  

3. Під поняттям «масове вивільнення працівників» слід розуміти 

вивільнення працівників винятково з ініціативи роботодавця у зв’язку із 

змінами в організації виробництва і праці (ліквідації, реорганізації, 

банкрутства або перепрофілювання) підприємства, установи, організації, що 

супроводжується скороченням за певний календарний період чисельності 

працівників у визначеній законодавцем кількості та відбувається із 

дотриманням законодавчо встановленої процедури.  

4. Наведено основні властивості, які дозволяють характеризувати 

звільнення як масове, а саме: 1) підстави масового вивільнення працівників 

(ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, 

установи, організації); 2) чисельність вивільнених працівників та період, 

протягом якого останні підлягають звільненню (одноразове, протягом одного 

місяця: вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та 

організації з чисельністю від 20 до 100 працівників; вивільнення 10 і більше 

відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю 

від 101 до 300 працівників; протягом трьох місяців: вивільнення 20 і більше 

відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від 

чисельності працівників); 3) обов’язкове дотримання законодавчо визначеної 

процедури під час масового вивільнення працівників; 4) суб’єктом трудових 

правовідносин, який ініціював розірвання трудового договору, є 

роботодавець.  

5. До ознак масового вивільнення працівників слід віднести такі: 1) в 

основі процесу масового вивільнення лежить винятково ініціатива 
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роботодавця; 2) припинення трудових відносин відбувається за відсутності 

провини працівника; 3) обумовлене економічними, технічними, 

організаційними або правовими причинами; 4) відбувається із дотриманням 

процедури вивільнення з обов’язковим попередженням працівників за два 

місяці; 5) наслідком є скорочення працівників у певній передбаченій 

законодавством кількості; 6) супроводжується додатковими гарантіями для 

працівників (виплата звільненим працівникам вихідної допомоги).  

6. Характерними етапами дій роботодавця при масовому вивільненні 

працівників є наступні: 1) прийняття рішення щодо скорочення чисельності 

або штату працівників з обов’язковим повідомленням первинної 

профспілкової організації про заплановане вивільнення працівників; 

2) надання роботодавцем не пізніше як за три місяці до запланованих 

звільнень первинним профспілковим організаціям інформації щодо цих 

заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість 

і категорії працівників, яких це може стосуватися, терміни проведення 

звільнень; 3) проведення консультацій з профспілками про заходи щодо 

запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або 

пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень; 4) оформлення 

рішення про скорочення наказом про внесення змін до штатного розпису; 

5) з’ясування, чи є серед працівників, посади яких скорочуються, особи, 

щодо яких встановлено обмеження на звільнення; врахування переважного 

права на залишення на роботі; 6) повідомлення Державної служби зайнятості 

про заплановане вивільнення працівників; 7) попередження працівників про 

наступне вивільнення; 8) надання пропозиції працівникам стосовно 

переведення на іншу роботу; 9) отримання згоди виборного органу 

(профспілкового представника) первинної профспілкової організації на 

вивільнення працівників; 10) оформлення наказу про вивільнення 

працівників; 11) видача працівникам трудової книжки, копії наказу про 

звільнення, проведення розрахунку; 12) повідомлення Державної служби 

зайнятості про фактичне вивільнення працівників. 
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7. Сучасний стан правового забезпечення при масовому вивільненні 

працівників в Україні характеризується розгалуженістю, неузгодженістю 

нормативно-правових актів, які регулюють питання вивільнення працівників, 

та має ряд недоліків, а саме: 1) у національному законодавстві відсутній 

розширений перелік змін в організації виробництва і праці та визначення 

поняття «припинення суб’єкта господарської діяльності»; 2) процедура 

припинення суб’єктів господарської діяльності (ліквідації, реорганізації) є 

складною та регулюється великою кількістю нормативних документів, які не 

містять чіткої регламентації дій роботодавця в разі масового вивільнення 

працівників; 3) відсутнє законодавче закріплення порядку та етапів 

перепрофілювання підприємства, установи, організації. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ 

ПРАЦІВНИКІВ ПРИ МАСОВОМУ ВИВІЛЬНЕННІ 

 

2.1 Поняття та елементи механізму правового забезпечення прав 

працівників при масовому вивільненні 

 

З часу проголошення у 1991 році незалежності Україна проходить 

складний та тернистий шлях від пострадянської республіки до сучасної 

розвиненої європейської держави. Наразі в Україні проводяться масштабні 

реформи, основним завданням яких є забезпечення передбачених 

Конституцією України прав громадян, підвищення рівня життя, заробітної 

плати, встановлення соціальних гарантій тощо. Безперечно, що розпочаті 

реформи є дієвим кроком на шляху побудови сильної держави. Однак слід 

констатувати, що економічна та політична ситуація в країні, проблеми, 

викликані численними зупинками і закриттям підприємств, установ та 

організацій, динамічним вивільненням працівників, соціальна напруга 

заважають успішному їх завершенню. 

На наше переконання, сучасна держава не може існувати та 

розвиватись без чітких правових, соціальних, трудових гарантій, 

встановлених для її громадян. Отже, створення механізму забезпечення цих 

гарантій як елементу правового забезпечення прав працівників при масовому 

вивільненні є одним із найбільш пріоритетних завдань державної політики 

[92, с. 203].  

Питанню забезпечення трудових прав працівників неодноразово 

приділяли увагу у своїх дослідженнях такі науковці: Н.Б. Болотіна, 

Я.І. Безугла, Є.І. Бородін, Г.С. Гончарова, К.М. Гусов, В.С. Венедіктов, 

В.В. Жернаков, С.І. Запара, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, К.Д. Крилов, 

В.В. Лазор, С.П. Маврін, Т.Г. Маркіна, Ю.П. Орловський, О.С. Пашков, 

П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.Г. Ротань, 
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І.О. Снігірьова, М.П. Стадник, В.М. Толкунова, Є.Б.  Хохлов, Н.М. Хуторян, 

Г.І. Чанишева та інші. 

Дуже важливим моментом є те, що працівники, які вивільняються, 

повинні бути впевнені, що держава забезпечить дотримання і реалізацію їх 

основних трудових прав. Вказана теза нівелюється зростаючою кількістю 

трудових спорів на ґрунті порушень трудових прав працівників при масових 

вивільненнях. Слід констатувати, що на сьогоднішній день здійснюється 

нехтування законними інтересами працівників, а також взагалі відсутній 

механізм протидії порушенням прав працівників. Відсутність єдиної 

нормативно-правової бази щодо алгоритму послідовних процедур масового 

вивільнення є однією з причин порушень прав у даній сфері. Таким чином, 

основною метою національного трудового законодавства є постійне 

вдосконалення механізму правового забезпечення прав працівників при 

масовому вивільненні. Встановлення державних гарантій трудових прав і 

свобод громадян, захист прав та інтересів працівників, створення 

сприятливих умов праці і буде в подальшому очікуваним результатом.  

На сьогодні актуальною є проблема реального наділення учасників 

трудових відносин договірною свободою, так як норми чинного трудового 

законодавства в повній мірі не відповідають вимогам сучасності і не можуть 

належним чином гарантувати захист трудових прав працівників,а тому на 

часі є необхідність удосконалення трудового законодавства з метою 

підвищення ефективності дії вже існуючих норм права, в тому числі і 

механізму правового забезпечення прав працівників при масовому 

вивільненні.  

На початку нашого наукового дослідження варто зазначити, що 

поняття правового забезпечення будь-якої діяльності, зокрема й галузі 

трудових відносин, на сьогоднішній день не розкрито. Так, у більшості 

наукових праць, присвячених основним аспектам трудових відносин, 

розглядається поняття «правове регулювання», яке трактується як 
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здійснюваний за допомогою права і всієї сукупності правових засобів 

юридичний вплив на суспільні відносини [93, с. 5]. 

Інші джерела визначають зміст цього поняття як результативний, 

нормативно-організаційний вплив на суспільні відносини спеціальної 

системи правових засобів, тобто норм права, правовідносин [94, с. 48]. 

Тобто з наведених прикладів стає очевидним, що правове регулювання 

– це процес впливу на певну сферу суспільних відносин за допомогою 

застосування вже існуючих правових норм, засобів та методів.  

Однак така категорія, як «правове забезпечення», з нашої точки зору, 

має більш широке значення, одним із елементом якого є правове 

регулювання. Більш того, на нашу думку, основним завданням правового 

забезпечення прав працівників при масовому вивільненні є: правове 

регулювання трудових відносин, які складаються між роботодавцями і 

найманими працівниками; захист прав і законних інтересів працівників при 

масовому вивільнені. Правове забезпечення прав працівників при масовому 

вивільненні включає в себе: дотримання, виконання і застосування норм 

чинного законодавства в галузі праці, трудових відносин; розробку і 

затвердження локальних нормативних і ненормативних актів 

організаційного, організаційно-розпорядчого, економічного характеру; 

підготовку пропозицій про зміну діючих або скасування застарілих 

нормативно-правових актів тощо. 

Таким чином, правове регулювання в цьому контексті відіграє 

допоміжну (застосувальну) функцію та є основним елементом правового 

забезпечення. 

У науковій літературі та чинному законодавстві суть поняття «правове 

забезпечення» розкривається по-різному. Так, на думку М.В. Цвіка, ним є 

цілеспрямована дія, спрямована на поведінку людей і суспільні відносини за 

допомогою правових (юридичних) засобів [95, с. 327]. Сфера правового 

забезпечення – це сукупність правил порядку управління, які можна і 
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необхідно впорядкувати за допомогою норм права і правових засобів [96, 

с. 457]. 

У Великому тлумачному словнику поняття «правове забезпечення» 

визначається як сукупність правових норм, що регламентують правові 

взаємини та юридичний статус [97, с. 375]. 

У чинному законодавстві також існує тлумачення терміна «правове 

забезпечення», однак його наведено в контексті забезпечення      роботи 

примирних органів (примирної комісії, примирної комісії за участю 

незалежного посередника, трудового арбітражу). Так, відповідно до розділу 3 

Положення про порядок здійснення організаційного та матеріально-

технічного забезпечення роботи примирних органів (примирної комісії, 

примирної комісії за участю незалежного посередника, трудового арбітражу) 

правове забезпечення діяльності примирних органів – це комплекс заходів, 

що здійснюються НСПП, сторонами колективних трудових спорів 

(конфліктів), відповідними органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, пов’язаних із нормативно-правовим забезпеченням 

примирних процедур, забезпеченням правового супроводу примирних 

процедур,профілактикою порушень чинних законодавчих і нормативно-

правових актів та їх усуненням в ході розгляду колективного трудового 

спору (конфлікту) тощо [98, с. 457]. 

З нашої точки зору, наведене тлумачення терміна «правове 

забезпечення» більш комплексно й широко розкриває суть цієї правової 

категорії та передбачає вчинення заходів уповноваженими суб’єктами із 

законотворчості та видання нормативних документів, забезпечення контролю 

та юридичного супроводу, профілактики порушень та забезпечення їх 

усунення. Отже, цілком логічним є висновок, що «правове забезпечення» – 

це категорія, яка містить у своєму складі весь комплекс (механізм) 

регулювання певних (в нашому випадку трудових) правовідносин від 

початку (нормотворчості) і до їх припинення (контроль, профілактика, 

усунення порушень).        
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Водночас більшість науковців, досліджуючи зміст терміна «правове 

забезпечення», розглядають його в площині адміністративного 

законодавства, тобто як адміністративно-правове забезпечення. Наприклад, 

Т.Г. Корж-Ікаєва у своєму дисертаційному дослідженні в рамках розгляду 

питання про забезпечення прав і свобод неповнолітніх робить висновок, що 

адміністративно-правове забезпечення – це сукупність адміністративно-

правових заходів, спрямованих на створення відповідних умов для 

ефективної реалізації, охорони, захисту й відновлення порушених прав і 

свобод неповнолітніх. Головними його ознаками є: 1) сукупність 

адміністративно-правових заходів і засобів; 2) система гарантій; 3) відповідні 

умови реалізації, їх охорона, захист та відновлення; 4) регулювання 

переважно нормами адміністративного і конституційного права. Механізм 

адміністративно-правового забезпечення автором визначається як цілісна 

система адміністративно-правових норм та структурно взаємопов’язаних між 

собою суб’єктів, які створюють надійні умови для реалізації, охорони, 

захисту й відновлення [99, с. 7-8] 

І.Б. Тацишин не визначає поняття «адміністративно-правове 

забезпечення», він лише вказує на його завдання, під якими пропонує 

розуміти комплекс заходів органів державної влади, які спрямовані на 

реалізацію державної політики у певній сфері [100, с. 9]. 

Таким чином, слід констатувати, що більшість науковців узагальнюють 

поняття «правове забезпечення» та вважають, що найголовнішим видом 

правового забезпечення будь-яких суспільних відносин, у тому числі і 

трудових, є адміністративно-правове забезпечення. Така точка зору  

безперечно має право на існування і є цілком обґрунтованою. Наведений 

висновок можна зробити з аналізу сучасних поглядів науковців, які 

вважають, що саме діяльність органів державної влади (адміністративна 

діяльність) щодо видання наказів, законів, регламентів, постанов є основним 

елементом правового забезпечення, адже ці акти в більшості випадків мають 

імперативний характер. 
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Водночас у контексті розгляду нашої теми не зовсім коректно вести 

мову лише про діяльність держави в особі її органів, які регулюють трудові 

відносини і встановлюють права працівників при масовому вивільненні. Крім 

того, зрозуміло, що за своєю суттю адміністративне право є правом 

публічним, а трудові відносини складають переважно галузь приватного 

права, тобто їх методи суттєво відрізняються. 

Отже,  з нашої точки зору, правове забезпечення прав працівників може 

і повинно регулюватись не тільки актами державних органів. Так, 

враховуючи специфічний вид таких суспільних відносин, як трудові, 

потрібно вести мову і про локальні нормативні документи, створені під час 

ведення фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, 

зокрема такі, як внутрішні трудові розпорядки, колективні договори, накази, 

розпорядження та інші  документи, що видаються роботодавцями і діють 

лише в рамках даної організації.  

Крім того, на нашу думку, додатковими джерелами правового 

забезпечення має слугувати судова практика вирішення спорів, пов’язаних із 

масовим вивільненням, діяльність профспілкових організацій, практика 

розгляду трудових спорів міжнародними судовими та державними 

інстанціями. 

На наше глибоке переконання, чим більше буде існувати джерел 

механізму правового забезпечення прав працівників при масовому 

вивільнені,тим більш ефективно працюватиме державний апарат в частині 

забезпечення та прийняття норм, що встановлюватимуть додаткові гарантії. 

Мається на увазі, що поряд з основними нормативними документами, які 

прийнято Верховною Радою України, повинні існувати та діяти локальні 

нормативно-правові акти, що регулюють конкретні (специфічно-галузеві) 

аспекти трудових відносин, та відповідні рішення суду, які також 

міститимуть тлумачення певних наявних юридичних колізій у трудовому 

праві та нівелюватимуть їх. 
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Отже, підводячи підсумок, пропонуємо під механізмом правового 

забезпечення прав працівників при масовому вивільненні розуміти 

сукупність способів (засобів), які вживаються сторонами трудових відносин, 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями, спрямовані на забезпечення 

прав працівників при масовому вивільненні, забезпечення правового 

супроводу процедур такого вивільнення, виявлення та усунення порушень 

чинного законодавства, що встановлюють права вивільнених працівників, та 

притягнення роботодавця до юридичної відповідальності. При цьому 

правовим забезпеченням прав працівників при масовому вивільненні 

фактично є весь комплекс нормативно-правових актів, який регулює всі 

стадії процедури масового вивільнення працівників в Україні. За своєю 

суттю категорія «правове забезпечення прав працівників при масовому 

вивільненні» покликана сприяти пошуку шляхів удосконалення існуючих та 

нових правових норм у галузі трудового права, необхідних для більш 

точного, комплексного та системного встановлення додаткових гарантій 

забезпечення прав для вивільнених працівників. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що правове забезпечення є 

тим важелем, який у повному обсязі впливає на суспільні відносини, 

пов’язані із забезпеченням  прав працівників при масовому вивільненні, 

гарантією, яка не допускає звуження, порушення та нехтування цими 

правами з боку роботодавця. Забезпечення ж ефективності такого впливу на 

суспільні відносини й сукупність правових засобів, які використовуються з 

метою забезпечення такого впливу, визначають зміст поняття механізму 

правового забезпечення. При цьому результат такого впливу має бути у 

вигляді задоволення інтересів суб’єктів права, встановлення і забезпечення 

правопорядку у таких відносинах. Правове забезпечення завжди 

реалізовується через особливий, притаманний тільки праву механізм 

(інструментарій), призначений гарантувати досягнення цілей, які ставить 
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законодавець або суб’єкт права, видаючи або санкціонуючи юридичні норми 

в межах певних типів – «моделей» – юридичного впливу. 

Окремо варто зазначити, що правове забезпечення прав працівників 

при масовому вивільненні має і свої загальні ознаки, а саме: а) впливає на 

поведінку роботодавця та працівників; б) впорядковує відносини між 

роботодавцем та працівниками; в) забезпечує дотримання роботодавцем та 

працівниками належної поведінки; г) стимулює до забезпечення прав та 

виконання обов’язків роботодавця і працівників; ґ) забезпечує необхідність 

належної  поведінки роботодавця і працівників; д) попереджає можливі 

порушення і настання негативних наслідків як для роботодавця, так і для 

працівників; е) гарантує виконання приписів правових норм. 

Встановивши суть таких понять, як «правове забезпечення» та 

«механізм правового забезпечення» прав працівників при масовому 

вивільненні, зазначимо, що необхідно визначити основні елементи такого 

механізму. 

Так, на нашу думку, елементи механізму правового забезпечення прав 

працівників при масовому вивільненні можна згрупувати наступним чином: 

1) нормативно-правовий блок елементів (законодавчі, підзаконні, 

локальні нормативно-правові акти), який включає в себе всю сукупність 

нормативних актів, що визначають правові засади забезпечення прав 

працівників при масовому вивільненні; 

2) інституційно-організаційний блок, який передбачає існування 

суб’єктів суспільних відносин, пов’язаних із забезпеченням прав працівників 

при масовому вивільненні, та встановлює основи організації їх діяльності 

(працівники, роботодавці, профспілки, держава, компетентні органи, 

уповноважені регулювати відносини, пов’язані з реалізацією норм трудового 

права тощо);  

3) процедурний (регламентний) блок, який визначає алгоритм 

(порядок) дій кожного з уповноважених суб’єктів під час проведення 

процедури масового вивільнення. 
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Необхідно також дослідити надану нами класифікацію елементів 

механізму правового забезпечення прав працівників при масовому 

вивільненні та встановити основні особливості кожного з них. 

1. Нормативно-правовий блок елементів (законодавчі, підзаконні, 

локальні нормативно-правові акти). 

У цьому аспекті безперечно потрібно розглядати нормативно-правові 

акти за їх юридичною силою. Загальновідомо, що Конституція України має 

найвищу юридичну силу. Така норма прямо передбачена статтею 8 

Основного Закону, у якій зазначено, що закони та інші нормативно-правові 

акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй 

[71]. 

У Конституції України також встановлено й основні гарантії прав 

громадян, пов’язані із реалізацією трудових функцій (стаття 43). 

Однак у контексті нашого дисертаційного дослідження варто звернути 

увагу не тільки на Основний Закон, а й на інші закони та підзаконні акти, які 

є основою правового забезпечення прав працівників, в тому числі і під час 

масового вивільнення. 

Як вже зазначалось у попередніх розділах, основним нормативно-

правовими актом, який регулюють процес та порядок масового вивільнення 

працівників в Україні, є Кодекс законів про працю України [3]. Цей 

нормативно-правовий акт містить у собі імперативні норми, які регулюють 

всю сферу трудових відносин, у тому числі і тих, які пов’язані із 

процедурами масового вивільнення працівників, забезпечення їх прав та 

соціальних гарантій.   

Безпосередньо аспекти правового забезпечення прав працівників при 

масовому вивільненні регулюються статтями 42, 421,492, 494, 2401 цього 

Кодексу. 

У цьому контексті варто звернути увагу на згаданий нами раніше 

проект Трудового кодексу України, який, порівняно із чинним Кодексом 

законів про працю України, встановлює значно ширше коло норм, які 
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стосуються вивільнення працівників та в разі прийняття може стати більш 

ефективним елементом механізму правового забезпечення прав працівників 

при масових вивільненнях. Зокрема у статті 87 Проекту зазначено, що у разі 

необхідності здійснення заходів, що передбачають звільнення працівників у 

зв’язку із скороченням, роботодавець повинен не пізніше ніж за три місяці до 

прийняття рішення про скорочення надати виборному органу первинної 

профспілкової організації (профспілковому представнику) інформацію щодо 

цих заходів, в якій повинні бути вказані причини наступного звільнення, 

кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, строки 

проведення звільнення, а також провести консультації із зазначеними 

органами (представниками) про заходи щодо запобігання звільненню чи 

зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків 

будь-якого звільнення. Виборний орган первинної профспілкової організації 

(профспілковий представник) має право вносити пропозиції до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, їх 

організацій про перенесення строків, тимчасове припинення або скасування 

заходів, пов’язаних із звільненням працівників, які є членами цих первинних 

профспілкових організацій, що є обов’язковими для розгляду [66]. Отже, 

бачимо, що порівняно із чинним Кодексом Проектом закріплений обов’язок 

роботодавця розглядати та враховувати пропозиції профспілкових органів 

стосовно заходів, пов’язаних із масовими вивільненнями.  

Крім того, згаданий проект Трудового кодексу окремо встановлює 

порядок звільнення у зв’язку із скороченням (стаття 88) та обов’язки 

роботодавця щодо запобігання масовим звільненням працівників у зв’язку із 

скороченням (стаття 89) [66]. 

Іншим нормативно-правовим актом, який регулює трудові відносини та 

є складовим елементом механізму правового забезпечення прав працівників 

при масовому вивільненні, є Закон України «Про зайнятість населення». Цей 

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації 

державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо 
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захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист 

від безробіття. Основні напрямки та завдання забезпечення прав працівників 

при масовому вивільненні передбачено статтями 22, 48, 50, 51 цього Закону 

[4].  

Наступним законодавчим актом, який містить правові норми, 

спрямовані на забезпечення прав працівників при масовому вивільненні в 

Україні, є Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності». Цей Закон визначає особливості правового регулювання, засади 

створення, права та гарантії діяльності професійних спілок. Стаття 22 цього 

акта закріплює права профспілок, їх об’єднань у забезпеченні зайнятості 

населення в частині соціального захисту працівників профспілки, які 

вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації [84]. 

Зазначені вище нормативно-правові акти досить детально та змістовно 

визначили правові засади забезпечення прав працівників при масовому 

вивільненні. Водночас окремі аспекти та засоби регулювання трудових 

відносин, в тому числі і в частині вивільнення працівників, містяться і в 

інших нормативно-правових актах. До них можна віднести наступні: Закон 

України «Про колективні договори і угоди» [101], який визначає правові 

засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з 

метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних 

інтересів працівників і роботодавців; Закон України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)», який встановлює правові і 

організаційні засади функціонування системи заходів по вирішенню 

колективних трудових спорів (конфліктів) і спрямований на здійснення  

взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання  

колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними [102]. 

Необхідно також акцентувати увагу на важливості підзаконного 

правового забезпечення та регулювання відносин, пов’язаних із масовим 

вивільненням. У першу чергу, таким підзаконним правовим актом, на нашу 

думку, є Порядок утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо 
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запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення 

працівників, затверджений постановою КМ України № 305 від 22.04.2013. 

Цей Порядок визначає процедуру утворення спеціальних комісій для вжиття 

заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового 

вивільнення працівників та організації їх діяльності [38]. 

З нашої точки зору, цей нормативний документ є одним з 

найважливіших джерел підзаконного забезпечення прав працівників при 

масовому вивільненні. Такий висновок обґрунтовується тим, що до основних 

обов’язків спеціальних комісій відноситься розроблення комплексу заходів 

для підприємства, на якому передбачається масове вивільнення працівників, 

спрямованих на зменшення чисельності вивільнюваних працівників, та 

підготовка пропозицій щодо внесення змін до територіальних і місцевих 

програм зайнятості населення, тобто дія цього нормативного документа 

спрямована на вирішення вузького кола питань (масового вивільнення), а не 

всієї галузі трудових відносин. 

На наше переконання, необхідно досягнути такого рівня правового 

забезпечення трудових відносин, щоб кожний з етапів цих відносин був 

врегульований спеціальними, притаманними тільки цьому етапу правовими 

нормами. Наприклад, якщо ці питання пов’язані з процедурою переведення 

працівників на іншу посаду, повинен існувати чіткий та зрозумілий правовий 

алгоритм дій, заснований на правових нормах, які регулюють тільки цей 

процес; якщо це процедури, пов’язанні з масовим вивільненням, ці 

правовідносини від їх початку і до кінця мають бути регламентовані на 

законодавчому рівні. 

На жаль, слід констатувати, що наявна база правового забезпечення 

трудових відносин представлена значною кількістю правових норм, які 

мають лише загальний характер.  

Ще одним важливим актом підзаконного забезпечення прав 

працівників, на нашу думку, є постанова Кабінету Міністрів України від 

27.04.1993 №301 «Про трудові книжки працівників» [103], яка встановлює 
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правила обліку, зберігання та видачі трудових книжок. Ми вважаємо, що 

норми цієї постанови мають суттєве значення в аспекті правового 

забезпечення прав працівників при масовому вивільненні, адже в більшості 

випадків саме наявність трудової книжки підтверджує факт трудових 

відносин особи.  

Наступною складовою нормативно-правового елемента механізму 

правового забезпечення прав працівників є видання локальних (внутрішніх) 

нормативних документів (наказів, розпоряджень, порядків, внутрішніх 

інструкцій з документообігу тощо), тобто тих документів, які створюються 

безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях та є 

обов’язковими до виконання всіма працівниками. Важливість правового 

забезпечення цього елемента обумовлена тим, що на практиці саме на 

підставі внутрішніх розпоряджень відбувається реорганізація підприємства, 

яка і може привести до масового вивільнення працівників. Дуже важливо, 

щоб ці локальні акти за своїм змістом не порушували норм чинного 

законодавства у сфері трудових відносин. З цією метою, на нашу думку, з 

держава має встановити законодавчі норми (запобіжники), які не допустять 

зловживань з боку роботодавців.  

Таким чином, нормативно-правові елементи механізму правового 

забезпечення прав працівників при масовому вивільненні  дозволяють на 

законодавчому, підзаконному локальному рівнях визначити правові засади 

діяльності всіх суб’єктів суспільних відносин, пов’язаних із вивільненням, та 

посилити гарантії дотримання прав працівників при масовому вивільненні. 

2.Інституційно-організаційний блок елементів.  

Розглядаючи цей блок елементів механізму правового забезпечення 

прав працівників при масовому вивільненні, підкреслимо, що він включає в 

себе суб’єктів, які уповноважені здійснювати функції із забезпечення цих 

прав, правові основи діяльності цих суб’єктів та організаційно-правові засади 

їх діяльності. 
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Слід зазначити, що чинне законодавство передбачає відповідне коло 

суб’єктів, які так чи інакше впливають на механізм правового забезпечення 

прав працівників при масовому вивільненні. 

Безперечно, що до таких суб’єктів відносяться найманий працівник та 

роботодавець. Чинний Кодекс законів про працю України [3] визначає цих 

суб’єктів як працівник та власник підприємства,установи, організації або 

уповноважений ним орган чи фізична особа. 

Крім того, Кодекс передбачає і наявність інших суб’єктів трудових 

правовідносин. Так, відповідно до статті 12 Кодексу законів про працю 

України колективний договір укладається між власником або уповноваженим 

ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою 

організацією, яка діє відповідно до свого статуту, а у разі її відсутності –  

представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників 

або уповноважених ними органів, з іншої сторони [3]. 

Також згаданий Кодекс передбачає у галузі трудового права таких 

суб’єктів, як трудовий колектив, первинна профспілкова організація тощо. 

Слід зазначити, що в більшості випадків основні правові засади 

діяльності цих суб’єктів регулюються саме нормами зазначеного Кодексу. 

Водночас діяльність профспілкових організацій більш конкретно 

регламентована Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» [84]. Існують й інші суб’єкти в системі елементів механізму 

правового забезпечення прав працівників при масовому вивільненні. 

Важливу роль у цій системі виконують згадані нами вище спеціальні комісії 

для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час 

масового вивільнення працівників. Також суттєвий вплив на формування 

механізму правового забезпечення має Державна служба України з питань 

праці. Цей державний орган здійснює державний нагляд та контроль за 

додержанням законодавства про працю, а його діяльність регламентована 

Положенням про Державну службу України з питань праці, яке затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96 [104]. 
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Відповідно до пункту 9 цього Положення Служба здійснює державний 

контроль за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість 

населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та 

працівників під час звільнення з роботи, використання праці іноземців та осіб 

без громадянства, наймання працівників для подальшого виконання ними 

роботи в Україні в іншого роботодавця, дотримання прав і гарантій стосовно 

працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню, провадження діяльності з надання послуг з 

посередництва та працевлаштування. 

Крім того, не менш важливий вплив на цю сферу суспільних відносин 

здійснюють такі інститути, як трудовий арбітраж, діяльність якого 

регламентована Положенням про трудовий арбітраж, затвердженим наказом 

Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 № 135 

[105], та Служба посередництва і примирення, діяльність якої регулюється 

Положенням про Національну службу посередництва і примирення, 

затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року 

№ 1258/98 [106]. При цьому до основних завдань трудового арбітражу 

відноситься вирішення по суті спору між сторонами колективного трудового 

спору (конфлікту), а до завдань Національної служби належать наступні: 

сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі 

врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між 

ними; здійснення посередництва і примирення під час вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів); забезпечення  здійснення 

соціального діалогу; проведення заходів  із  запобігання  виникненню   

колективних трудових спорів (конфліктів); підвищення рівня правової 

культури учасників соціально-трудових  відносин тощо [106]. 

Також одним із головних суб’єктів у сфері правового забезпечення 

прав працівників при масовому вивільненні можна вважати такий правовий 

інститут, як суд, рішення якого є основним джерелом правового 

забезпечення. 
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Отже, підсумовуючи, можна стверджувати, що інституційно-

організаційний блок елементів механізму правового забезпечення прав 

працівників представлений дуже широким колом суб’єктів, які в межах 

компетенції взаємодіють між собою, а результати такої взаємодії служать 

підґрунтям для оновлення бази правового забезпечення прав працівників при 

масовому вивільненні.       

Заключним у нашій класифікації елементів механізму правового 

забезпечення прав працівників при масовому вивільненні є процедурний 

(регламентний) блок. Варто підкреслити, що цей блок елементів механізму 

правового забезпечення також має ключове значення в системі правового 

забезпечення, оскільки фактично передбачає та регламентує процедурні 

моменти такого механізму (правила поведінки кожного з суб’єктів трудових 

відносин). Його важливість у системі механізму правового забезпечення 

підтверджується й тим, що на сьогоднішній день існує чимала судова 

практика стосовно вирішення трудових спорів, в тому числі і щодо 

незаконного звільнення при проведенні реорганізації підприємств, 

нехтування з боку роботодавців нормами статті 42  Кодексу законів про 

працю України [3]. Більш детально питання особливостей судового захисту 

прав працівників при масовому вивільненні буде розглянуто у наступних 

розділах нашого наукового дослідження, проте наявність згаданих судових 

спорів свідчить про низький рівень процедурного механізму правового 

регулювання прав працівників при масовому вивільненні в Україні. 

За основу формування та розвитку механізму правового забезпечення 

прав працівників при масовому вивільненні необхідно взяти особливості 

механізму захисту прав та свобод людини і громадянина, який включає 

правові принципи, норми (юридичні гарантії), а також умови і вимоги 

діяльності органів влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб, громадян, які в сукупності забезпечують дотримання, реалізацію і 

захист прав та свобод громадян [107, с. 74]. 
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Таким чином, нами розглянуто основні аспекти механізму правового 

забезпечення прав працівників при масовому вивільненні, встановлено суть 

цієї категорії та визначено основні елементи механізму цього забезпечення. 

Очевидно, що удосконалення цього механізму можливе за умови 

комплексного та системного розвитку кожного з його елементів. У цьому 

контексті постає питання про компетентність того суб’єкта, який 

уповноважений у повному обсязі впливати на всю систему елементів 

досліджуваного механізму. З нашої точки зору, відповідь на це питання 

міститься  у статті 51 Кодексу законів про працю України [3], яка передбачає, 

що гарантії забезпечення права громадян на працю забезпечує держава. 

Отже, саме з боку держави повинно бути вжито дієві кроки, спрямовані на 

розвиток основних елементів правового забезпечення прав працівників при 

масовому вивільненні, саме держава за допомогою компетентних органів 

може впливати на суб’єктів цих відносин та забезпечувати охорону трудових 

прав працівників при масовому вивільненні. 

 

 

2.2 Судовий захист як одна із форм забезпечення трудових прав 

працівників при масовому вивільненні  

 

Трудові права та інтереси працівників є основними в контексті 

забезпечення гідних умов життєдіяльності людини та громадянина України, 

матеріального благополуччя та моральної самодостатності, тому саме 

трудове право має захищати їх належним чином. Перехід до ринкових 

правовідносин, котрий супроводжується значними економічними та 

соціальними перетвореннями, створює умови, в яких відбувається 

трансформація трудових правовідносин. Невідповідність трудового 

законодавства означеним прогресивним вимогам сучасного суспільного 

життя призводить до виникнення масових правопорушень у трудовій сфері, 

нехтування правами працівників, зокрема під час звільнення. У цьому аспекті 



86 

значну роль відіграє конституційне право особи на судовий захист, котре 

допомагає відновити порушені трудові права.  

За сучасних умов господарювання кількість порушень прав працівників 

постійно зростає. Найбільша кількість порушень вимог трудового 

законодавства пов’язана з ненаданням або зменшенням встановлених 

гарантій і компенсацій, а також з порушенням режиму робочого часу, часу 

відпочинку та з незаконним звільненням і переведенням на іншу роботу [108, 

с. 4]. 

Так, згідно з Конституцією України [71] звернутися безпосередньо до 

суду можуть громадяни (працівники), які вважають, що їх трудові права було 

порушено (ст. 124); права й свободи людини та громадянина захищаються 

судом (ст. 55). При цьому відповідно до ст. 2 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах 

верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та 

повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами 

України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України [109]. 

Як бачимо, зазначені конституційні положення дозволяють у судовому 

порядку захищати трудові права найманих працівників. З цього приводу 

З.І. Шевчук зазначає, що на підставі конституційного принципу про 

можливість безпосередньо звертатися за захистом свого порушеного права до 

суду працівники, права яких порушено, все частіше використовують 

правосуддя як найдієвіший спосіб захисту [110, с. 437-438]. 

Серед науковців, які вивчали проблеми судового захисту трудових 

прав, слід виділити таких учених, як О.І. Антонюк, В.Ф. Бойко, 

В.П. Грибанов, А.А. Гробова, В.В.Жернаков, А.Г. Жуковський, М.І. Іншин, 

А.М. Колодій, В.Т. Маляренко, А.Р. Мацюк, В.В. Лазор, П.М. Рабінович, 

О.Є. Сонін, Ю.М. Тодика, П.Я. Трубніков, Г.І. Чанишева, М.І. Хавронюк, 

Н.М. Хуторян, О.М. Ярошенко та ін. 
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Наслідком постійного порушення трудових прав працівників при 

масових звільненнях є постійно зростаюча кількість трудових спорів у судах. 

Це свідчить про відсутність повноцінного механізму протидії порушенням 

прав працівників при масових вивільненнях та нехтування їх законними 

інтересами. Найголовнішою причиною порушень прав при масовому 

вивільненні  є недосконалість нормативно-правової бази, за допомогою якої 

суб’єкти трудових правовідносин могли б розробити алгоритм послідовних 

процедур масового звільнення. Слід констатувати, що, хоча й існує загальний 

нормативно-правовий акт – Кодекс законів про працю України, який повинен 

регулювати всі відносини у трудовий сфері, його норми в повному обсязі не 

охоплюють весь комплекс питань, пов’язаних із регулюванням трудової 

діяльності, зокрема такий аспект, як масове вивільнення працівників. Саме 

тому питання судового захисту прав працівників при масовому вивільненні 

на сьогодні є дуже актуальним та потребує додаткового дослідження.  

Варто зазначити, що в умовах сьогодення судовий захист трудових 

прав займає центральне місце серед інших форм захисту. У правовій теорії 

доволі давно обґрунтовано твердження про те, що судовий захист належить 

до універсальних та основних форм захисту трудових прав, зокрема про це 

зазначали такі правники, як Ю.М. Андреєв, Н. М.Бондар, І.В. Лагутіна та 

інші. 

З приводу ефективності способів захисту трудових прав, Є.О. Сонін 

вказує на те, що в чинному на цей час законодавстві про працю не існує 

жодного прямо встановленого або такого, що прямо випливає, правового 

припису, що закріплював би способи захисту трудових прав. Зазвичай 

законодавець обмежується формулюванням певного правового припису, що 

закріплює те чи інше право учасника трудових правовідносин, і вважає своє 

завдання щодо врегулювання суспільних відносин виконаним повністю [111, 

с. 176]. 

Погоджуємось з О.І. Процевським, який слушно зазначав, що судова 

гілка влади володіє унікальною можливістю у процесі своєї правозастосовної 
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діяльності встановлювати гармонію між приписами права і практикою їх 

застосування відповідно до потреб громадянського суспільства. Сама 

природа судової гілки влади диктує сенс її діяльності – подолання розриву 

між правом і суспільством у рамках чинного законодавства, а не 

законодавства, яке приймалось в умовах іншого соціально-економічного 

устрою. У сучасних умовах розвитку держави на перший план життя 

виводить ті галузі права, які регулюють захист і поновлення порушених прав 

громадян із застосуванням правопоновлюючих норм. Саме такою галуззю і є 

трудове право [112, с. 67]. 

Важко не погодитись з думкою О.В. Ільницького, який стверджує, що 

спосіб захисту, котрий застосовує суд при вирішенні спору, є «двосічним 

мечем», що, з одного боку, дозволяє відновити законність у спірних 

правовідносинах, досягти позитивного результату з точки зору однієї 

сторони, а з іншого – цей результат досягається за рахунок істотного впливу 

на сферу інтересів її процесуального опонента. Як і для будь-якої зброї, 

основним правилом тут є її розумне та законне застосування [113, с. 214]. 

Таким чином, судовий захист порушених прав працівників – це один із 

найефективніших засобів щодо їх відновлення. Такий спосіб захисту 

відновлює законність у спірних трудових відносинах між роботодавцем та 

вивільненими працівниками, а також спонукає роботодавця вчинити певні дії 

по відновленню порушених прав. 

Варто підкреслити, що в основі трудових спорів при масовому 

вивільненні лежить конфлікт, який виникає між роботодавцем та 

працівниками з приводу порушення трудових прав, свобод та інтересів. Як 

правило, зазначений вид трудових спорів має позовний характер з огляду на 

втрату роботодавцем платоспроможності та економічної стабільності, що 

призводить до формування кризових умов, в яких переговори не мають 

місця. Порушення трудових прав при масовому вивільненні в сучасних 

умовах є досить поширеним явищем. 
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Отже, ми вважаємо, що спочатку необхідно проаналізувати наукові 

погляди стосовно визначення суті самого поняття судового захисту трудових 

прав працівників і на підставі цього аналізу сформувати авторське 

тлумачення поняття судової форми захисту прав працівників при масовому їх 

вивільненні. 

Так, на думку В.Я. Бурака, під судовою формою захисту трудових прав 

та законних інтересів працівників слід розуміти одну із юрисдикційних форм 

захисту трудових прав, яка реалізовується шляхом здійснення правосуддя з 

метою захисту і відновлення порушених трудових прав та законних інтересів 

працівника [114, с. 179].  

Дещо інше визначення цього терміна надає Ю.М. Андрєєв, яке, на 

нашу думку, більш точно розкриває сутність цієї правової категорії. Автор 

під судовою формою захисту запропонував розуміти діяльність органів 

судової влади із здійснення захисту законних прав та інтересів громадян на 

основі конституційних принципів за допомогою цивільно-правових способів 

і засобів, у передбаченій законом процесуальній формі шляхом розгляду 

спорів, скарг, судового контролю, прийняття законного і обґрунтованого 

судового рішення з метою запобігання можливим і припинення 

здійснюваних правопорушень, усунення перешкод у здійсненні суб’єктивних 

прав і законних інтересів [115, с. 315]. 

Як бачимо, думки науковців з приводу тлумачення цього терміна є 

різними, однак за допомогою аналізу наукових поглядів можемо надати 

власне визначення поняття «судова форма захисту прав працівників при 

масовому вивільненні». Ми вважаємо, що це юрисдикційна форма захисту 

трудових прав, яка полягає у відновленні, визнанні прав та законних 

інтересів вивільнених працівників на основі конституційних принципів та 

норм чинного законодавства, що реалізовується шляхом подачі позову до 

суду та прийняття законного і обґрунтованого судового рішення. 

З наданого нами визначення необхідно виділити основні особливості, 

які характеризують поняття «судова форма захисту прав працівників при 
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масовому вивільненні», а саме: 1) це юрисдикційна форма захисту, що 

реалізовується через діяльність органів судової влади; 2) ця діяльність 

здійснюється на основі конституційних принципів та норм чинного 

законодавства; 3) вона протікає у процесуальній формі; 4) основною метою 

цієї форми захисту є припинення правопорушень, поновлення порушених 

прав і законних інтересів вивільнених працівників та усунення перешкод у 

реалізації цих прав; 5) результатом використання даної форми захисту є 

прийняття законного і обґрунтованого судового рішення органами судової 

влади. 

Визначивши зміст та основні ознаки судової форми захисту прав 

працівників прав при масовому вивільненні, необхідно проаналізувати сам 

процес такого захисту. 

Відповідно до вимог статті 232 КЗпП України безпосередньо в 

районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються 

трудові спори за заявами: 1) працівників підприємств, установ, організацій, 

де комісії по трудових спорах не обираються; 2) працівників про поновлення 

на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміну дати і 

формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або 

виконання нижчеоплачуваної роботи; 3) керівника підприємства, установи, 

організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого 

підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, 

організації, його заступників, а також службових осіб органів доходів і 

зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службових осіб центральних 

органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах 

державного фінансового контролю та контролю за цінами, керівних 

працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади 

державними органами, органами місцевого самоврядування, а також 

громадськими організаціями та іншими об’єднаннями громадян, з питань 

звільнення, зміни дати і формулювання причини звільнення, переведення на 

іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладання 
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дисциплінарних стягнень; 4) власника або уповноваженого ним органу про 

відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, 

установі, організації; 5) працівників у питанні застосування законодавства 

про працю, яке відповідно до чинного законодавства попередньо було 

вирішено власником або уповноваженим ним органом і виборним органом 

первинної профспілкової організації (профспілковим представником) 

підприємства, установи, організації (підрозділу) в межах наданих їм прав; 6) 

працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання ними 

роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої 

роботи [3]. 

Отже, профільним законодавством передбачено можливість працівника 

звернутись до суду з метою захисту своїх порушених трудових прав, в тому 

числі і під час масового вивільнення. 

Водночас виникає питання стосовно того, який суд загальної 

юрисдикції буде розглядати ці справи, адже в Україні не існує 

спеціалізованих судів з розгляду трудових спорів, які сприяли б підвищенню 

ефективності розгляду трудових спорів і захисту трудових прав працівників. 

Це підтверджується Законом України «Про судоустрій і статус суддів», ч. 1 

ст. 18 якого передбачено, що суди загальної юрисдикції спеціалізуються на 

розгляді лише цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних 

справ і справ про адміністративні правопорушення [109]. 

На думку О.В. Ільницького, основними критеріями, які повинні 

враховувати суди при застосуванні того чи іншого способу захисту у спірних 

правовідносинах, є не тільки компетенція особи-позивача, що звертається із 

вимогою про обрання відповідного способу захисту (чи має він право 

звертатися з вимогою, в якій сформульовано відповідний спосіб захисту), 

характер та природа правовідносин, що повинні відповідати змісту правової 

норми, яка передбачає застосування відповідних способів захисту (чи 

допустимим є застосування такого способу захисту у конкретних спірних 

правовідносинах), а й обсяг власної компетенції при вирішенні спору (чи не 
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виходить прийняття відповідного рішення за межі повноважень суду) [113, 

с. 214-215]. 

С.Я. Вавженчук зазначає, що трудові справи сьогодні розглядаються за 

правилами ЦПК України або КАС України. Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦПК 

України суди в порядку цивільного судочинства розглядають справи щодо 

захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, 

що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових 

відносин. Розгляд трудових спорів адміністративними судами ґрунтується на 

нормах ч. 2 ст. 21 КАС України, відповідно до якої вимоги про 

відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю суб’єкта владних повноважень або іншим порушенням прав, 

свобод та інтересів суб’єктів публічно-правових відносин, розглядаються 

адміністративним судом, якщо вони заявлені в одному провадженні з 

вимогою вирішити публічно-правовий спір. Інакше вимоги про 

відшкодування шкоди вирішуються судами в порядку цивільного або 

господарського судочинства. Тобто, якщо поряд з вимогою вирішити 

публічно-правовий спір буде заявлена вимога, що стосується захисту 

суб’єктивного трудового права, такий спір буде розглядатися 

адміністративним судом. З огляду на наведені норми, що виступають 

базисом розпорошеності юрисдикції судів щодо вирішення трудових спорів, 

учений вказує на наявність проблем правового регулювання і, як наслідок,  

правозастосування в цій сфері, що можуть бути вирішені за рахунок 

створення саме спеціалізованого суду з розгляду трудових спорів [116, 

с. 410-411].  

Отже, згідно з вимогами чинного законодавства України трудовий спір 

щодо захисту порушених прав працівників, в тому числі при масовому 

вивільненні, вирішується або судом загальної юрисдикції, або 

адміністративним судом в залежності від суб’єктів трудових правовідносин.  

У своєму дослідженні С.В. Ківалов обґрунтовано вказує на те, що 

правильне визначення компетенції конкретного суду як позивачами, так і 
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суддями щодо вирішення того чи іншого спору є запорукою дотримання 

права особи на справедливий суд та розгляду справи протягом розумного 

строку. Водночас судова практика останнього десятиліття свідчить, що й 

наразі компетенція українських судів щодо вирішення окремих категорій 

справ залишається невизначеною. Зазначене призводить до порушення права 

особи на судовий захист, зниження ефективності правосуддя. Судова 

практика містить багато випадків, коли судове рішення скасовується саме з 

підстав порушення правил юрисдикції [117, c. 7]. 

Безперечно не можна не погодитись із вищезазначеним науковцем, 

однак існує й інша проблема, яка полягає у тому, що на практиці суди 

загальної юрисдикції та адміністративні суди по-різному застосовують норми 

трудового права. Така ситуація призводить до наявності суперечливої та 

неоднозначної судової практики, що негативно впливає на правове 

регулювання трудових відносин.   

У науковій літературі все більше обговорюється питання створення 

спеціалізованих трудових судів. Так, І.В. Дашутін пропонує створити 

наступну систему спеціалізованих трудових судів в Україні: місцеві трудові 

суди, апеляційні трудові суди і Вищий трудовий суд України [118, c. 61]. 

На думку Кисельова І.Я., створення трудових судів, активний розвиток 

трудової юстиції є логічним наслідком визнання автономії трудового права, 

що сприяє закріпленню і подальшому ствердженню цієї автономії [74, с. 157]. 

На переконання С.Я. Вавженчука, захист прав у спеціалізованому трудовому 

суді має низку переваг, до яких належать наступні: 1) висока фаховість 

суддів; 2) максимальна реалізація принципу процесуальної економії; 

3) оперативність захисту права; 4) спрощений порядок розгляду справи [116 , 

с. 420]. 

Ми повністю погоджуємось з наведеними пропозиціями, адже захист 

трудових прав, зокрема і прав працівників при масових вивільненнях, буде 

більш ефективним, коли розгляд трудових спорів з цього приводу 

здійснюватиметься спеціалізованим судом.  
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Наступною, на нашу думку, проблемою правового забезпечення прав 

працівників при масовому вивільненні є те, що на сьогодні вітчизняне 

законодавство не встановлює особливостей розгляду трудових спорів про 

поновлення на роботі працівників, які припинили трудові відносини в ході 

масового вивільнення працівників. Тобто судовий захист не віддзеркалює 

такий важливий засіб захисту, як колективний спір, який широко 

застосовується в разі захисту трудових прав працівників у Швейцарії, Ізраїлі, 

Фінляндії та інших провідних державах. 

І хоча існує Закон України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 № 137/98-ВР [102], однак він не 

передбачає можливість вирішення цих спорів у судовому порядку. 

Безперечно, існує чинна стаття 50 Цивільного процесуального кодексу 

України, відповідно до якої позов може бути пред’явлений спільно кількома 

позивачами або до кількох відповідачів. Кожен із позивачів або відповідачів 

щодо другої сторони діє в цивільному процесі самостійно. Участь у справі 

кількох позивачів і (або) відповідачів (процесуальна співучасть) 

допускається, якщо: 1) предметом спору є спільні права чи обов’язки кількох 

позивачів або відповідачів; 2) права та обов’язки кількох позивачів чи 

відповідачів виникли з однієї підстави; 3) предметом спору є однорідні права 

і обов’язки [119]. Проте, як бачимо, ця стаття підкреслює лише самостійність 

та незалежність позивачів, але не містить ознак колективного трудового 

позову. Таким чином, у чинному на сьогоднішній день процесуальному 

законодавстві відсутнє поняття «колективний позов», що, з нашої точки зору, 

є певною правовою прогалиною у частині правового регулювання судового 

захисту прав працівників при масовому вивільненні.   

Слід вказати, що під груповим позовом розуміють письмове звернення 

до суду, що здійснюється від імені групи осіб та містить вимогу щодо 

стягнення з відповідача грошової суми, ґрунтується на спільному 

юридичному факті або спільній вимозі про відновлення порушеного права, 

яке висувається в законних майнових інтересах усіх учасників групи осіб і 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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розгляд якого здійснюється судом на підставі адекватного представництва 

[120, c. 22].  

Таким чином, по-перше, існує нагальна необхідність у законодавчому 

закріпленні терміна «колективний позов» та механізму розгляду колективних 

трудових позовів, зокрема тих, які пов’язанні із масовим вивільненням, по-

друге, необхідно визначити суб’єкта, який може представляти інтереси 

вивільнених працівників у суді під час розгляду колективного позову та 

забезпечити відновлення порушених прав. 

У цьому контексті варто підкреслити, що, з нашої точки зору, перше 

питання може бути вирішено шляхом внесення відповідних змін до чинних 

процесуальних кодексів України та встановлення можливості подання 

колективних позовів, а от з вирішенням іншого питання ситуація складніша. 

На наше переконання, представляти інтереси вивільнених працівників 

повинна держава, адже саме держава забезпечує дотримання прав 

працівників та гарантії, передбачені статтею 43 Конституції України [71], і 

саме в цьому аспекті постає питання стосовно того,  хто з боку держави може 

бути таким представником. 

З нашої точки зору, таким представником можуть і повинні виступати 

органи прокуратури України. 

При детальному дослідженні профільного Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII можна встановити, що діяльність 

прокуратури ґрунтується на таких засадах: 1) верховенства права та визнання 

людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки 

найвищою соціальною цінністю; 2) законності, справедливості, 

неупередженості та об’єктивності; 3) територіальності; 4) презумпції 

невинуватості; 5) незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій 

від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора 

щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків; 

6) політичної нейтральності прокуратури; 7) недопустимості незаконного 

втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і 
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судової влади; 8) поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону 

публічного висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень 

поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому 

процесуальним законом; 9) прозорості діяльності прокуратури, що 

забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора, вільним 

доступом до інформації довідкового характеру, наданням на запити 

інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання; 

10) неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки (стаття 3) 

[121]. 

Як бачимо, найперше органам прокуратури необхідно дотримуватися 

принципу верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і 

гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю. У цьому 

контексті можна стверджувати, що порушення трудових прав вивільнених 

працівників є порушенням більшості із наведених принципів та гарантій. 

Крім того, варто зазначити, що до повноважень органів прокуратури 

належить представництво інтересів громадянина або держави в суді, яке 

полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист 

інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, встановлених 

законом (частина 1 статті 23). Таке представництво можливе за умови, якщо 

особа неспроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права 

або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, 

недієздатність або обмежену дієздатність. 

Отже, очевидно, що норми чинного законодавства України дозволяють 

органам прокуратури у деяких випадках представляти інтереси громадян у 

суді. Таким чином, цілком логічною та обґрунтованою є пропозиція про 

можливість представництва органами прокуратури у суді інтересів 

вивільнених працівників під час розгляду колективних трудових спорів.  

На нашу думку, таке представництво буде гарантувати дотримання 

принципу законності у процесі розгляду судових справ, забезпечить 

належний рівень захисту працівників та підкреслить управлінську й захисну 
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функцію держави в контексті забезпечення прав вивільнених працівників.  

З цією метою пропонуємо до чинного Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [121] внести зміни, які б 

передбачали обов’язок представництва органами прокуратури в суді 

інтересів вивільнених працівників, в тому числі і під час вирішення 

колективних трудових спорів. 

Також у процесі нашого дисертаційного дослідження окрему увагу 

необхідно приділити особливостям судової практики, пов’язаної із розглядом 

трудових спорів вивільнених працівників.  

Так, за результатами аналізу судової практики, що склалася при 

розгляді трудових спорів, К.Г. Васильченко робить принципово важливий 

висновок стосовно того, що звільнення працівника на підставі п. 1 ст. 40 

КЗпП України являє собою складний процес, у ході якого необхідно 

враховувати безліч особливостей чинного трудового законодавства [122, 

c. 27]. Слід також зазначити, що в проекті Трудового кодексу України 

передбачена така норма: «Про наступне звільнення у зв’язку із скороченням 

роботодавець зобов’язаний письмово попередити працівника не пізніше ніж 

за 2 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 цьому випадку за 

невідпрацьований до закінчення двомісячного строку попередження час 

роботодавець зобов’язаний виплатити працівникові грошову компенсацію у 

розмірі середньомісячної заробітної плати» [66].  

Одночасно з попередженням про звільнення роботодавець має 

забезпечити переведення працівника на інше робоче місце при наявності 

вакансій. З цього приводу у п. 33 Правових позицій, висловлених судовою 

колегією в цивільних справах Верховного Суду України у зв’язку з аналізом 

причин перегляду судових рішень у цивільних справах 1996 року, зокрема  

зазначено: «…при вирішенні питання про те, чи мав змогу роботодавець 

виконати вимоги ст. 49-2 КЗпП про надання роботи працівникові, який 

nau://n0001700-97/
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вивільняється в зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, суд 

виходить з того, що за змістом цієї норми працівникові має бути 

запропонована наявна робота за відповідною професією чи спеціальністю й 

лише при відсутності такої роботи – інша наявна робота…» [123]. 

Прикладом неправильного застосування норм матеріального права та 

порушення норм процесуального права є справа, яка розглядалася в 

Голосіївському районному суді м. Києва і рішення по якій було прийнято 

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ у 2016 році. Так, у вересні 2015 року О. звернувся до суду з позовом до 

товариства з обмеженою відповідальністю «Реккітт Бенкізер Хаусхолд Енд 

Хелс Кер України» про скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення 

середнього заробітку за час вимушеного прогулу та з урахуванням його 

уточнень просив скасувати наказ від 25 серпня 2015 року № 161-к про 

припинення трудового контракту (договору) від 19 грудня 2013 року № 144 

та звільнення з роботи  О., поновити його на роботі на посаді національного 

директора з продажу, стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю 

«Реккітт Бенкізер Хаусхолд Енд Хелс Кер України» (далі – ТОВ «Реккітт 

Бенкізер Хаусхолд Енд Хелс Кер України») середній заробіток за час 

вимушеного прогулу, який станом на 30 червня 2016 року з урахуванням 

отриманої допомоги по безробіттю становив 933 489 грн 30 коп. 25 червня 

2015 року О. отримав повідомлення від 12 червня 2015 року № 1325/2 про 

заплановане вивільнення з підстав скорочення чисельності та штату 

працівників товариства на підставі наказу від 12 червня 2015 року № 110/1-

ОД про внесення змін до штатного розпису, відповідно до якого виведена 

з штатного розпису лише одна посада – національного директора з продажу. 

25 серпня 2015 року його було звільнено на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП 

України у зв’язку із скороченням штату працівників. Зазначене звільнення 

позивач вважає незаконним, оскільки на підприємстві фактично не відбулось 

скорочення чисельності або штату працівників, так як з моменту його 

повідомлення про наступне вивільнення і до моменту звернення до суду 
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відповідач здійснював набір нових працівників на роботу. Крім того, ТОВ 

«Реккітт Бенкізер Хаусхолд Енд Хелс Кер України» не було дотримано 

положень ст. 49-2 КЗпП України при його звільненні, а саме: не 

запропоновано будь-якої наявної вакансії за його кваліфікацією, які були на 

підприємстві, положення ст. 42 КЗпП України щодо переважного права на 

залишення на роботі, ч. 3 ст. 40 КЗпП України, оскільки з 21 серпня 2015 

року він перебував на лікарняному, а також щодо необхідності отримання 

згоди профспілки на його звільнення. Рішенням Голосіївського районного 

суду м. Києва від 18 липня 2016 року О. у задоволенні позовних вимог 

відмовлено. 

Рішенням апеляційного суду м. Києва від 20 жовтня 2016 року рішення 

Голосіївського районного суду м. Києва від 18 липня 2016 року скасовано та 

ухвалено нове рішення про задоволення позовних вимог. 

Представником ТОВ «Реккітт Бенкізер Хаусхолд Енд Хелс Кер 

України» – М. – подано касаційну скаргу.  

Проте колегією суддів судової палати у цивільних справах Вищого 

спеціалізованого суду України касаційну скаргу залишено без задоволення  

за наступними підставами: «…суд апеляційної інстанції виходив із того, що 

звільнення позивача з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП України відбулось із 

порушенням статей 40, 42, 49-2 КЗпП України, оскільки відповідач не 

запропонував О. усі наявні вакантні посади на підприємстві та звільнив 

останнього в період його тимчасової непрацездатності. Крім того, судом 

встановлено, що 19 грудня 2013 року О. на підставі наказу № 71-01/13П був 

зарахований на посаду національного директора з продажу відділу продажу 

побутової хімії ТОВ «Реккітт Бенкізер Хаусхолд Енд Хелс Кер України» та з 

ним був укладений відповідний письмовий трудовий договір. Наказом від 12 

червня 2015 року № 110/1-ОД було внесено зміни з 25 серпня 2015 року в 

штатний розпис підприємства та в зв’язку із складною економічною 

ситуацією скасована посада національного директора з продажу у кількості 1 

штатна одиниця. О. було повідомлено про зміну штатного розпису 
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підприємства 25 червня 2015 року. Згідно з наказом від 25 серпня 2015 року 

№ 161-к О. було звільнено з роботи на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України в 

зв’язку із скороченням штату працівників» [124]. 

Судом при розгляді справи наголошується саме на неухильному 

дотриманні роботодавцем процедури вивільнення працівника, передбаченої 

нормами Кодексу законів про працю України. Крім того, в даній справі суд 

акцентує увагу на тому, що роботодавцем не планувалось скорочення інших 

вакансій (штату), які існували на підприємстві, тобто фактично не було 

вивільнення. 

На думку С.М. Прилипка та О.М. Ярошенка, якщо скорочення 

чисельності може відбуватись і без усунення відповідних посад, то 

скорочення штату завжди тягне за собою зменшення чисельності 

працівників. Пунктом 19 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9 визначено, 

що, розглядаючи трудові спори, пов’язані із звільненням за п.1 ст.40 КЗпП, 

суди зобов’язані з’ясувати, чи дійсно у відповідача мали місце зміни в 

організації виробництва і праці, зокрема ліквідація, реорганізація або 

перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 

чисельності або штату працівників, які є докази щодо змін в організації 

виробництва і праці [125, с. 362]. 

Як бачимо, в даній справі та багатьох інших рішення прийнято на 

користь працівника, однак очевидно, що розгляд цієї справи продовжувався 

не один рік. Отже, для захисту своїх інтересів та прав громадянин повинен 

був доводити факт порушення своїх трудових прав на протязі дуже тривалого 

часу. 

Ці обставини свідчать про те, що норми законодавства, які існують на 

сьогоднішній день, належним чином не забезпечують правового підґрунтя 

процедури вивільнення працівників та не в повній мірі гарантують їх права, 

що призводить до неоднакового застосування норм трудового права різними 

гілками судової влади. 
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  І.В.Дашутін свого часу наголошував, що загальні місцеві суди 

ухвалюють рішення неправильно, застосовуючи, а іноді й порушуючи норми 

матеріального і процесуального права, допускають невідповідність висновків 

обставинам справи тощо. Такий стан справ, у першу чергу, має місце через 

те, що судді загальних місцевих судів у своїй більшості недостатньо обізнані 

з трудовим законодавством [126, с. 111].  

Ми погоджуємось з таким висновком науковця, адже підтвердженим 

фактом залишається те, що кількісне навантаження справ на суддів у судах 

загальної юрисдикції дуже велике, внаслідок чого судді не завжди вивчають 

ретельно ту чи іншу справу, допускаючи в результаті суттєві помилки при 

ухваленні рішення. Трудові правовідносини є специфічними, а тому суддя 

повинен бути вузьким спеціалістом з розгляду трудових спорів у даному 

випадку.     

При дослідженні цієї проблематики доцільно також звернути увагу на 

наступний момент, який полягає в тому, що в процесі судового розгляду 

справ про порушення трудових прав працівника при вивільненні вирішальне 

значення має процес доказування, який врегульовується Цивільним 

процесуальним кодексом України. У процесі доказування на працівників 

суду покладається великий об’єм відповідальної роботи. При звільненні 

працівників за п. 1 ст. 40КЗпП має бути дотриманий певний порядок, 

установлений цим Кодексом. Отже, при вивільненні працівників по 

відношенню до кожної особи роботодавець має дотримуватися всіх вимог 

щодо законності відповідних процедур [44].  

До числа необхідних доказів належать: копія наказу про прийняття на 

роботу; копія наказу про звільнення з роботи; штатний розпис на момент 

звільнення позивача і після його звільнення; копія згоди профспілкового 

органу на звільнення; письмове попередження про скорочення чисельності 

або штату працівників; докази наявності в позивача переважного права на 

залишення на роботі; виробнича характеристика позивача; докази, які 

підтверджують відмову позивача перейти на іншу посаду; докази, які 

nau://ukr/322-08|st40/
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підтверджують відсутність у відповідача можливості перевести позивача на 

іншу роботу; копія трудової книжки як доказ трудового стажу; довідка про 

середню заробітну плату [127, с. 280-282]. 

На підставі викладеного слід зазначити, що розвиток трудового 

законодавства в умовах удосконалення ринкового механізму має бути 

спрямований тільки на підвищення рівня трудових прав і захист інтересів 

працівників, так як у сучасний період захист трудових прав, свобод та 

інтересів працівників має велике значення. У забезпеченні надійного захисту 

конституційного права громадян на працю важлива роль належить судам, до 

компетенції яких віднесено розгляд трудових спорів. Конституція України 

закріпила право громадян на судовий захист і суд не вправі відмовити у 

прийнятті позовної заяви. Право на судовий захист є необмеженим та рівним 

для всіх учасників трудових правовідносин, воно містить реальну можливість 

кожної зацікавленої особи на безперешкодне звернення до суду з приводу 

захисту своїх прав, свобод чи охоронюваних законом інтересів. Особливої 

уваги заслуговує захист трудових прав працівників при вирішенні трудових 

спорів у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі 

реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, 

організації, скороченням чисельності або штату працівників організації, 

індивідуального підприємця з огляду на їх нестабільне соціально-трудове 

становище, майбутнє безробіття, втрату основного джерела матеріального 

забезпечення та моральної самодостатності [128, с. 68]. 

Враховуючи вищевикладене, зазначимо, що судовий захист трудових 

прав працівників при масовому вивільненні має важливе значення для 

забезпечення законності, оскільки він гарантує сувору відповідність закону, 

охороняє правопорядок, інтереси суспільства, права і свободи громадян. 

Суди повинні сприяти примиренню сторін трудових правовідносин, адже 

ефективний механізм судового захисту прав людини – це показник 

розвинутої правової держави. 
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2.3 Роль профспілки під час масового вивільнення працівників  

 

Внаслідок розвитку ринкової економіки, підвищення інтенсивності 

праці, появи нових видів виробництва в сучасних умовах роль професійних 

спілок має важливе значення у регулюванні трудових відносин між 

роботодавцем та працівниками, адже їх безпосередня участь у таких 

відносинах забезпечує належний рівень захисту прав працюючих. Наразі 

трудові відносини між роботодавцем та працівником змінилися, про що 

свідчить статистика фактів розірвання трудових договорів, показники якої 

постійно збільшуються. Це зумовлено сьогоднішнім темпом життя та 

сучасним розвитком взаємовідносин у різних сферах життєдіяльності. Раніше 

працівник присвячував свою трудову діяльність, як правило, одному 

робочому місцю, але часи змінюються, тому потрібно підлаштовуватися під 

ритм та реалії життя сьогодення. 

У даний час проблема масового вивільнення працівників є однією з 

провідних як для окремих галузей національного господарства, так і для 

країни в цілому. Особливо це явище поширене в регіонах України, які 

характеризуються значною кількістю промислових підприємств, високими 

показниками валового регіонального продукту, обсягу інвестицій в основний 

капітал, обсягу реалізованої промислової продукції. Наразі закриття 

підприємств і масові вивільнення працівників мають негативний вплив не 

тільки на окремих працівників та членів їх сімей, а й на економічний стан 

окремих регіонів та країни в цілому. 

Значну роль під час масового вивільнення працівників повинні 

відігравати професійні спілки як представники працівників, які покликані 

виконувати захисну функцію та забезпечувати контроль за дотриманням прав 

працівників, що вивільняються. Тобто одним із основних важливих завдань 

профспілок повинно бути представництво та захист інтересів працівників 

перед власником, контроль за дотриманням прав працівників, які 

вивільняються, а також сприяння запобіганню негативним наслідкам при 
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таких вивільненнях. Профспілки мають виявляти підвищену турботу про 

громадян, які потрапляють у складні життєві умови внаслідок вивільнення. 

Питанням участі профспілок у трудових відносинах між роботодавцем 

та працівниками приділяли увагу такі вчені: Н.М. Болотіна, О.М. Бондаренко, 

Г.О. Гончарова, В.В. Жернаков, Л.І. Лазор, В.В. Лазор, Р.З. Лівшиць, 

А.М. Мацюк, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, З.К. Симорот,                         

Н.М. Хуторян, А.І. Цепін, Г.І. Чанишева, І.І. Шамшина, Л.С. Явіч, 

О.М. Ярошенко та інші вчені.  

У чинному трудовому законодавстві України закріплені певні  

повноваження  профспілок, однак вони передбачені в різних нормативно-

правових актах, а в чинному Кодексі законів про працю взагалі розпорошені. 

Тому дуже важливим та актуальним питанням на сьогодні залишається 

визначення ролі профспілок у механізмі правового забезпечення прав 

працівників при масовому вивільненні, адже таке вивільнення може 

порушувати права значної кількості працівників і роль саме профспілкової 

організації в такому захисті займає визначальне місце. 

Варто підкреслити, що особливості правового регулювання, засади 

створення, права та гарантії діяльності професійних спілок на сьогодні 

встановлює Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» від 15.09.1999 №1045-XIV [84]. 

У профільному Законі зазначено, що професійна спілка (профспілка) – 

це добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, 

пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) 

діяльності (навчання) [84]. 

У своєму дослідженні Н.Б. Болотіна вказує, що професійна спілка є 

добровільною, неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує 

громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної 

(трудової) діяльності (навчання) [10, с. 606].  

Профспілка виступає достатньо активним учасником трудових 

правовідносин. Однією з її функцій є захисна, що реалізується шляхом 
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захисту індивідуальних та колективних інтересів працівників і суспільства в 

цілому за допомогою участі у підготовці нормативних актів державного, 

галузевого та локального рівнів, у зміні умов праці та контролі за 

поновленням порушених прав найманих працівників, колективів та всього 

суспільства і попередженні порушень [129, с. 3]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності» [84] професійні спілки створюються з метою 

представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та 

інтересів членів профспілки.  

Таким чином, можна констатувати, що профспілки по своїй суті 

здійснюють дві важливі функції, які полягають у представництві і захисті 

трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. При 

цьому важливо, що такі функції здійснюються одночасно.  

Ю.М. Щотова зазначає: «Професійні спілки реалізують охоронну і 

захисну функції, при цьому це здійснюється в різних формах. Зокрема 

охоронну – у формі представництва, заснованого на законі, а захисну – у 

формі профспілкового представництва...» [130, с. 105]. Деякі вчені, зокрема 

В.І. Щербина, серед функцій профспілок виокремлює також контрольно-

наглядову функцію, наполягаючи на її особливому значенні [131, с. 36]. 

Ми погоджуємось з С.В. Вишновецькою та А.Г. Самборською, які у  

власному дослідженні роблять висновок, що серед основних функцій 

профспілок є функції двох рівнів: 1) функції першого рівня: захисна та 

представницька, які обумовлюють існування інших функцій профспілок; 

2) функції другого рівня: організаційно-виробнича; контрольно-наглядова; 

соціально-економічна; культурно-виховна; консультативна та функція 

міжнародної співпраці, які є похідними від функцій першого рівня [132, 

с. 79]. Вони вважають, що функції, які виконують профспілки, багатоаспектні 

та характеризуються не тільки представництвом і захистом, як це закріплено 

на законодавчому рівні, але й іншими властивими функціями. 
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Важко не погодитись з С.О. Івановим, який у своєму дослідженні 

визначив функції профспілок як основні напрями та сторони їх діяльності, в 

яких має прояв природа профспілок і завдяки яким здійснюється їх соціальне 

призначення і роль у суспільстві [133, с. 185]. 

У цьому контексті вважаємо, що специфіка захисної функції 

профспілок полягає в тому, що: по-перше, профспілки покликані захищати 

права та інтереси всіх без винятку працівників на всіх стадіях трудової 

діяльності (в тому числі і під час масового вивільнення); по-друге, основне 

завдання профспілок при цьому полягає у недопущенні та попередженні 

можливих порушень під час масового вивільнення працівників та 

забезпеченні їх прав; по-третє, профспілки використовують при захисті прав 

працівників такі засоби, які недоступні для державного апарату. Наприклад, 

одним з організаційно-правових засобів захисту інтересів працівників при 

вивільненні у зв’язку із скороченням численності або штату працівників є 

обов’язок роботодавця отримати згоду профспілкового органу, який діє на 

підприємстві, на вивільнення кожного конкретного працівника [134, с. 43]. 

Отже, специфіка шляхів і засобів, що застосовуються профспілками 

при реалізації захисної функції, тісно пов’язана з умовами їх захисної 

діяльності, а також тими цілями, на які вона спрямована. 

Таким чином, вважаємо за необхідне розширити ч. 1 ст. 2 Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [84] та 

викласти її у наступній редакції: «Професійні спілки створюються з метою 

представництва, захисту трудових, соціально-економічних прав працівників 

та інтересів членів профспілки, виконання на підприємстві організаційно-

виробничих та контрольно-наглядових функцій з метою недопущення 

порушень (звуження) прав та законних інтересів працівників». 

Вважаємо, що чітке визначення та закріплення системи функцій 

профспілок на законодавчому рівні беззаперечно буде сприяти  

вдосконаленню правового регулювання діяльності профспілок та, як 
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наслідок, більш ефективному захисту трудових прав та інтересів працівників, 

в тому числі і при масовому вивільненні. 

З правової точки зору, професійні спілки є однією із найбільш масових 

громадських організацій, які діють відповідно до їх статутів і представляють 

інтереси працівників з питань виробництва, побуту, культури тощо [11, 

с. 125]. 

Важливо зауважити, що порядок профспілкового представництва 

індивідуальних прав та інтересів працівників, які не є членами профспілки, 

не передбачено ні в Кодексі законів про працю України, ні в Законі України 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Хоча право 

профспілок, їх об’єднань представляти і захищати права та інтереси членів 

профспілки передбачено ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності». У частині другій зазначеної статті Закону 

зазначено, що у питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх 

об’єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників 

незалежно від їх членства у профспілках. Частина 3 цієї статті закріплює 

положення, відповідно до якого у питаннях індивідуальних прав та інтересів 

своїх членів профспілки здійснюють представництво та захист у порядку, 

передбаченому законодавством та їх статутами [84].  

Таким чином, характерною особливістю профспілок у сфері 

колективних інтересів є те, що вони представляють та захищають 

працівників незалежно від їхнього членства у профспілках у разі наділення їх 

повноваженнями на представництво у встановленому порядку. Проте у 

питаннях захисту індивідуальних трудових прав та інтересів профспілки 

представляють інтереси тільки своїх членів. 

Згідно із ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності», якщо роботодавець планує звільнення працівників з 

причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного 

характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми 

власності підприємства, установи, організації, він повинен завчасно, не 
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пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень, надати первинним 

профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів, включаючи 

відомості про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, 

яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також 

провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання 

звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення 

несприятливих наслідків будь-яких звільнень. 

Профспілки мають право вносити пропозиції державним органам, 

органам місцевого самоврядування, роботодавцям, їх 

об’єднанням про перенесення термінів, тимчасове припинення або 

скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників, які є 

обов’язковими для розгляду [84]. 

Також форми участі виборного органу первинної профспілкової 

організації закріплені в статті 494 КЗпП України, в якій передбачено, що 

ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове 

зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або 

штату працівників, погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки 

після завчасного надання професійним спілкам інформації з цього питання, 

включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і 

категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення 

звільнень. Власник або уповноважений ним орган не пізніше трьох місяців з 

часу прийняття рішення проводить консультації з професійними спілками 

про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до 

мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення 

[3]. 

Таким чином, ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм 

власності або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою 

скорочення чисельності або штату працівників, вважаються проведеними 

відповідно до законодавства лише після завчасного надання професійним 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14
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спілкам відповідної інформації про причини наступних звільнень, кількість і 

категорії працівників, яких це стосується, строки проведення звільнень.  

Більше того, якщо у роботодавця виникла необхідність у зазначених 

діях стосовно підприємства, він зобов’язаний провести консультації з 

професійними спілками і довести до їх відома інформацію про заходи щодо 

запобігання звільненню чи пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого 

звільнення. І тільки після виконання усіх вимог законодавця щодо ліквідації, 

реорганізації підприємств, зміни форм власності або часткового зупинення 

виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату 

працівників, роботодавець персонально попереджає працівника про наступне 

звільнення не пізніше ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про 

звільнення з роботи у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці 

роботодавець пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві і у 

разі відмови працівника від переведення на іншу роботу, звертається з 

поданням до виборного органу первинної профспілкової організації, членом 

якої є працівник. 

Проте слід констатувати, що, на жаль, законодавче закріплення 

конкретного характеру таких консультацій та певних дій щодо запобігання 

масовим вивільненням чи пом’якшення несприятливих наслідків таких 

вивільнень відсутнє.   

О.В. Касьян зауважує, що профспілкові організації на сьогоднішній 

день мають достатні законодавчі засоби захисту і гарантії своєї діяльності. 

Проте, якою б досконалою не була правова база для врегулювання питань 

соціального партнерства, неможливість забезпечити її реалізацію зводить всі 

зусилля законодавця нанівець. Саме тому практична реалізація принципів 

соціального партнерства в Україні має на своєму шляху багато проблем, які 

ще необхідно вирішити [135, с. 27]. 

Як зазначає О.І. Лисяк, головним методом забезпечення згоди суб’єктів 

у ході переговорів повинен виступати консенсус. Якщо домовитись під час 
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переговорів не вдається, то за активної участі профспілкової організації 

повинні застосовуватись спеціальні примирні процедури [136, с. 4]. 

На нашу думку, при проведенні консультацій профспілці необхідно 

запропонувати роботодавцю спільно розробити план дій по виходу 

підприємства з кризи. Зокрема в плані доцільно передбачити заходи по 

мобілізації внутрішніх резервів (проведення інвентаризації, скорочення 

виробничих та адміністративних витрат, диверсифікація виробництва тощо) 

звернення до вищестоящих організацій, місцевої адміністрації, місцевого 

відділення виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття України з проханням про 

надання організаційно-правової та фінансової допомоги. Крім того, важливо 

вивчити можливість отримання додаткових кредитів та пільг з метою 

зменшення негативних наслідків масового вивільнення працівників або 

взагалі запобігання цьому явищу.  

Результатом завершення консультацій між роботодавцем та 

профспілкою може стати укладення «рамкової» угоди або додатку до 

колективного договору. При цьому професійні спілки вправі вимагати від 

наймача включення до такої угоди конкретних заходів по забезпеченню 

зайнятості й додатковому (порівняно з чинним законодавством) соціальному 

захисту за рахунок коштів роботодавця, вивільнюваних у зв’язку із 

скороченням чисельності або штату. Можна, наприклад, вимагати від 

роботодавця включення до угоди наступних заходів: а) після попередження 

про звільнення щотижня протягом 2-х останніх місяців роботи надавати 

працівнику один вільний від роботи день із збереженням середньої заробітної 

плати для пошуку роботи; б) забезпечувати збереження робочих місць, а у 

разі скорочення штатної кількості працівників, здійснювати це шляхом 

першочергового скорочення вакантних посад. 

Також, на наш погляд, дуже важливим аспектом є необхідність участі 

профспілкового органу у розробці разом з роботодавцем комплексу заходів 

щодо запобігання масових звільнень. Зокрема до них можна включити 
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наступні: 1) обмеження або припинення прийняття на роботу нових 

працівників; 2) переведення окремих (всіх) структурних підрозділів на 

роботу на умовах неповного робочого дня, що дасть змогу, з одного боку, 

значно зменшити навантаження на фонд оплати праці, а з іншого – дозволить 

зберегти робочі місця; 3) перехід з погодинної на договірну або змінну форму 

оплату праці, що дасть змогу не зупиняти виробничий процес та залишити 

працівників на роботі тощо. 

Як зазначено в трудовому законодавстві, зокрема в ст. 43 Кодексу 

законів про працю України, розірвання трудового договору з підстав, 

передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, 

організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 КЗпП України, може 

бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу 

(профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом 

якої є працівник, крім випадків, коли розірвання трудового договору із 

зазначених підстав здійснюється з прокурором, поліцейським і працівником 

Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро 

розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України чи 

органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. 

Виборний орган первинної профспілкової організації у п’ятнадцятиденний 

строк повинен розглянути обґрунтоване письмове подання власника або 

уповноваженого ним органу про розірвання трудового договору з 

працівником та повідомити власника або уповноважений ним орган про 

прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після його 

прийняття. При цьому рішення виборного органу первинної профспілкової 

організації (профспілкового представника) про відмову в наданні згоди на 

розірвання трудового договору повинно бути обґрунтованим. У разі, якщо в 

рішенні немає обґрунтування відмови в наданні згоди на розірвання 

трудового договору, власник або уповноважений ним орган має право 

звільнити працівника без згоди виборного органу первинної профспілкової 

організації (профспілкового представника) [3]. Аналогічні положення щодо 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran231#n233
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran231#n235
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran231#n240
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran231#n251
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran231#n252
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обґрунтованості рішення профспілки про відмову в наданні згоди на 

розірвання трудового договору з працівником містяться і в ч. 6 ст. 39 Закону 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [84]. 

Враховуючи, що у зазначених нормах зміст поняття обґрунтованості 

рішення профспілкового органу закон не розкриває, така обґрунтованість, на 

нашу думку, повинна оцінюватись судом, виходячи із загальних принципів 

права і засад цивільного судочинства. Рішення профспілкового органу про 

відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору повинно бути 

достатньо аргументованим та містити посилання на правові норми, що 

підтверджують факт незаконності звільнення працівника. 

Іншим цікавим моментом є закріплення положення про те, що 

розірвання трудового договору за ініціативою власника у випадках, 

передбачених пунктом 1 (крім ліквідації підприємства, установи, організації) 

статті 40 КЗпП України, може бути проведено лише за попередньою згодою 

виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової 

організації, членом якої є працівник. 

І.В. Кудрявцев у своєму дослідженні висловлюється про недоцільність 

існування норми щодо отримання згоди профкому при розірванні трудового 

договору за п. 1. ст. 40 [137, с. 87]. Підтримуючи таку точку зору, 

П.Д. Пилипенко зазначає, що у згоді профспілкового органу на звільнення 

працівника з ініціативи роботодавця не враховуються інтереси іншої сторони 

трудового договору – роботодавця [138, с. 90]. 

Схожої думки дотримується і О.І. Процевський, який у своїх 

дослідженнях ставить питання про доцільність надання профспілковому 

органу права на участь у розірванні трудового договору. Обґрунтовуючи 

свою позицію, професор вказує на наявність Закону України «Про колективні 

договори і угоди» та реальний перехід суспільства до ринкової економіки. За 

словами О.І. Процевського, розірвання трудового договору – це, у першу 

чергу, справа тих, хто його уклав [139, с. 14]. 
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Н.А. Циганчук також у власному дослідженні вказує, що «незрозуміло, 

чому чинне законодавство передбачає дихотомію – поділ працівникiв на двi 

категорії, одна з яких підпадає пiд захист профспілок, iнша ж – нi. Така 

позиція законодавця … є непослідовною і потребує нормативного вирішення 

у новому Трудовому кодексі на користь усіх категорій працівників, адже 

норми про звільнення і профспілковий захист повинні виступати «надійним 

гарантом» від незаконного звільнення всіх працівників» [129, с. 125] 

На наш погляд, вирішуючи питання про доцільність або недоцільність 

надання згоди профспілкового органу на розірвання трудового договору 

відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України, слід виходити з того, яку користь 

як для роботодавця, так і для працівників, які потенційно можуть бути 

вивільнені, може мати такий профспілковий орган. Ми вважаємо, що не слід 

применшувати в такому випадку роль профспілкового органу, так як при 

правильному визначенні його послідовних дій можна досягти й позитивного 

результату у вирішенні проблемних питань у трудових відносинах між 

роботодавцем та працівниками. 

На наш погляд, замінити необхідність такої згоди може лише 

організація профспілковим органом професійних та ґрунтовних консультацій 

щодо мінімізації наслідків масових вивільнень працівників, адже такі 

консультації безперечно сприятимуть мінімізації негативних наслідків такого 

звільнення. Тому на сьогоднішній день дуже важливою гарантією 

забезпечення прав працівників при масовому вивільненні є, в тому числі, і 

згода профспілкового органу на розірвання трудового договору.  

Наступна гарантія, яка міститься у законодавстві та встановлює 

додаткові гарантії для вивільнених працівників, закріплена у ст. 22 Закону 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [84]. 

Згаданою статтею передбачено, що коли роботодавець планує звільнення 

працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи 

аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною 

форми власності підприємства, установи, організації, він повинен завчасно, 
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не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень, надати первинним 

профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів, включаючи 

відомості про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, 

яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також 

провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання 

звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення 

несприятливих наслідків будь-яких звільнень [84]. 

Не менш важливу роль у механізмі правового забезпечення прав 

працівників при масовому звільненні відіграє представницька функція 

профспілки, закріплена у статті 26 Закону України «Про професійні спілки, 

їх права та гарантії діяльності» [84]. 

Вказаною статтею передбачено, що профспілки, їх об’єднання мають 

право представляти інтереси працівників в органах, що розглядають 

індивідуальні трудові спори. Профспілки, їх об’єднання мають право 

представляти інтереси працівників при вирішенні колективних трудових 

спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством. Представники 

профспілок беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових  

арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір 

(конфлікт) [84]. 

Іншою важливою гарантією є право профспілок, їх об’єднань на 

організацію страйків та проведення інших масових заходів (стаття 27). Згідно 

з цією статтею профспілки, їх об’єднання мають право на організацію та 

проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист 

трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно 

до закону [84]. Слід зазначити, що це досить дієвий та серозний важіль, який 

впливає на поведінку роботодавця і широко використовується у провідних 

європейських державах. Прикладом може слугувати страйк профспілок 

працівників залізничного транспорту, авіакомпанії Air France, який відбувся 

2018 року у Франції. У страйку брали участь найбільші залізничні компанії, 

які протестували проти реформування найбільшої залізничної компанії SNCF 
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та намагались не допустити приватизації цієї державної компанії, що у 

майбутньому могло призвести до масового вивільнення та звуження прав 

працівників.   

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити наступне: основне й 

головне завдання профспілки − захищати трудові, соціально-економічні 

права та інтереси працюючих. Профспілки відіграють важливу захисну роль 

у припиненні трудових відносин при масовому вивільненні, проте окремі 

норми чинного законодавства про працю потребують змін та доповнень [140, 

с. 303]. 

Так, у проекті нового Трудового кодексу України доцільно закріпити 

норми щодо проведення обов’язкових консультацій професійної спілки з 

роботодавцем при масовому вивільненні, причому необхідно конкретизувати 

порядок та зміст таких консультацій, передбачити складення конкретного 

плану дій при масових вивільненнях. Слід встановити, що в результаті таких 

консультацій має бути укладено угоду між роботодавцем та профспілкою, в 

якій повинні чітко передбачатись заходи по забезпеченню зайнятості й 

додатковому (порівняно з чинним законодавством) соціальному захисту за 

рахунок коштів роботодавця, вивільнюваних на підприємстві, в установі, 

організації у зв’язку із скороченням чисельності або штату.  

Як бачимо, законодавством України передбачено дуже широке коло 

повноважень під час діяльності профспілкових організацій, пов’язаних  як із 

регулюванням трудового процесу,  так і з процедурами, за якими 

здійснюється звільнення працівників. Варто констатувати, що, не дивлячись 

на таке широке коло прав, профспілки виконують переважно посередницькі 

функції між роботодавцем та працівником, не забезпечуючи на належному 

рівні захист від порушення трудових прав. Така ситуація, на нашу думку, 

обумовлена тим, що на практиці профспілкова діяльність сприймається 

працівниками як додаткове навантаження поряд із основною роботою, що 

призводить до формалізації самої профспілки на підприємстві, в установі та 

організації. Ми впевнені, що роль профспілок у регулюванні трудових 
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відносин при масовому вивільненні є однією з найголовніших форм захисту 

трудових прав працівників. Очевидно, що з боку держави необхідно 

проводити активну політику, спрямовану на роз’яснення ролі профспілок у 

процесі регулювання трудових відносин. З цією метою необхідно, на наше 

переконання, організовувати за рахунок коштів Державного бюджету 

проведення всеукраїнських конференцій (семінарів), тренінгів, на яких 

висвітлювати результати діяльності профспілкових організацій в Україні, 

обговорювати основні проблемні аспекти правового забезпечення прав 

працівників під час масових вивільнень, розробляти пропозиції щодо 

недопущення цих фактів, роз’яснювати роль профспілок у частині захисту 

прав працівників, досліджувати їх функції та повноваження. Переконані, що 

врахування запропонованих нами пропозицій та змін до трудового 

законодавства дасть змогу профспілкам ефективніше здійснювати захист 

прав працівників при масовому вивільненні. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Під поняттям «механізм правового забезпечення прав працівників 

при масовому вивільненні» слід розуміти сукупність способів (засобів), які 

вживаються сторонами трудових відносин, органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями, спрямовані на забезпечення прав працівників при масовому 

вивільненні, а також правового супроводу процедур такого вивільнення, 

виявлення та усунення порушень чинного законодавства, що встановлюють 

права вивільнених працівників, і притягнення роботодавця до юридичної 

відповідальності.  

2. Представлено систему елементів механізму правового забезпечення 

прав працівників при масовому вивільненні, до яких віднесено: 

1) нормативно-правовий блок (законодавчі, підзаконні нормативно-правові 

акти, локальні акти), який включає в себе всю сукупність нормативних актів, 
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що визначають правові засади забезпечення прав працівників при масовому 

вивільненні; 2) інституційно-організаційний блок, який передбачає існування 

суб’єктів суспільних відносин, пов’язаних із забезпеченням прав працівників 

при масовому вивільненні, та встановлює основи організації їх діяльності 

(працівники, роботодавці, профспілки, держава, компетентні органи, 

уповноважені регулювати відносини, пов’язані з реалізацією норм трудового 

права тощо); 3) процедурний (регламентний) блок, який визначає алгоритм 

(порядок) дій кожного з уповноважених суб’єктів під час проведення 

процедури масового вивільнення працівників. 

3 Судову форму захисту прав працівників при масовому вивільненні 

визначено як юрисдикційну форму захисту трудових прав працівників, яка 

полягає у відновленні їх порушених прав, відшкодуванні матеріальної та 

моральної шкоди шляхом подачі позову до суду та прийняття законного і 

обґрунтованого судового рішення.  

4. Виокремлено основні особливості, які характеризують поняття 

«судова форма захисту прав працівників при масовому вивільненні», а саме: 

1) це юрисдикційна форма захисту, що реалізовується через діяльність 

органів судової влади; 2) ця діяльність здійснюється на основі 

конституційних принципів та норм чинного законодавства; 3) вона 

здійснюється у процесуальній формі; 4) основною метою цієї форми захисту 

є припинення правопорушень, поновлення порушених прав і законних 

інтересів вивільнених працівників та усунення перешкод у реалізації цих 

прав; 5) результатом використання даної форми захисту є прийняття 

законного і обґрунтованого судового рішення органами судової влади.  

4. Обґрунтовано пропозицію щодо створення системи спеціалізованих 

судів з вирішення трудових спорів з метою якісного всебічного розгляду 

трудових спорів та забезпечення належного рівня судового захисту прав 

працівників, у тому числі й при масових вивільненнях.  

5. Запропоновано внести зміни до Закону України «Про прокуратуру» в 

частині встановлення обов’язку представництва органами прокуратури в суді 
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інтересів вивільнених працівників, у тому числі і під час вирішення 

колективних трудових спорів.  

6. Запропоновано розширити ч. 1 ст. 2 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» та викласти її у наступній редакції: 

«Професійні спілки створюються з метою представництва, захисту трудових, 

соціально-економічних прав працівників та інтересів членів профспілки, 

виконання на підприємстві організаційно-виробничих та контрольно-

наглядових функцій з метою недопущення порушень (звуження) прав і 

законних інтересів працівників. 

7. Запропоновано конкретні заходи щодо запобігання масовим 

вивільненням працівників, а саме: 1) обмеження або припинення прийняття 

на роботу нових працівників; 2) переведення окремих (усіх) структурних 

підрозділів на роботу на умовах неповного робочого дня, що дасть змогу, з 

одного боку, значно зменшити навантаження на фонд оплати праці, а з 

іншого – дозволить зберегти робочі місця; 3)  перехід з погодинної до 

договірної оплати праці; 4) виплата вихідної допомоги одночасно із 

попередженням про звільнення, якщо звільнення працівника не пов’язане з 

його винними діями; 5) надання працівникам часу, необхідного для пошуку 

іншої роботи (не менше одного вільного від роботи дня на тиждень із 

збереженням середнього заробітку). 

8. Обґрунтовано необхідність проведення державою активної політики, 

спрямованої на роз’яснення ролі профспілок у процесі регулювання трудових 

відносин. З цією метою необхідно забезпечити організацію за рахунок 

бюджетних коштів проведення всеукраїнських конференцій (семінарів), 

тренінгів, на яких будуть висвітлюватися загальні засади діяльності 

профспілкових організацій, роз’яснюватися їх роль у процесі регулювання 

трудових відносин, досліджуватися функції та повноваження. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ МАСОВОМУ ВИВІЛЬНЕННІ ПРАЦІВНИКІВ В 

УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

 

3.1 Проблемні аспекти правового забезпечення при масовому 

вивільненні працівників в Україні та перспективні напрямки його 

удосконалення 

 

Недосконале правове забезпечення, незавершеність соціально-

економічних реформ в Україні призводить до того, що останнім часом значно 

збільшились масштаби порушень реалізації права на працю. Більшість із цих 

порушень мають місце під час звільнення працівників. Серед підстав 

припинення трудового договору з ініціативи роботодавця до найбільш 

проблемних і таких, що потребує особливої уваги, у науковій літературі 

відносять звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва й праці, у 

тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання 

підприємства, установи, організації, скорочення чисельності чи штату 

працівників. 

Актуальності сьогодні набувають питання неефективності та 

декларативного характеру більшості передбачених чинним законодавством 

гарантій від незаконного звільнення, зокрема при скороченні чисельності та 

штату працівників. 

Виявлення основних проблемних аспектів правового забезпечення 

вивільнених працівників в Україні та встановлення перспективних напрямків 

його удосконалення є найбільш пріоритетним завданням наукового пошуку, 

чому і буде присвячено цей розділ дисертаційного дослідження. 

На початку нашого наукового дослідження варто зазначити, що в 

сучасних умовах наслідки такого правового та суспільного явища, як масове 
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вивільнення, відчутні не тільки для держави. Можна стверджувати, що 

глибина цієї проблеми однаково негативно впливає і на роботодавців, які 

поряд з вирішенням проблем організаційного характеру свого підприємства 

вимушені витрачати значні фінансові ресурси на виплату вихідної допомоги 

вивільненим працівникам, і на самих вивільнених працівників, які, не 

дивлячись на свою кваліфікацію, втрачають роботу, що годувала їх та їхні 

сім’ї. У цьому контексті не додає оптимізму й те, що на сьогодні в Україні на 

недостатньому рівні функціонує система забезпечення зайнятості населення, 

існують проблеми у забезпеченні ефективного використання трудових 

ресурсів, підготовки кваліфікованих кадрів, немає достатньо прозорого ринку 

праці (більшість роботодавців вимушені працювати «у тіні») тощо. 

Існують досить серйозні проблеми в частині розробки теоретичних 

шляхів вдосконалення цього процесу, також є проблеми і у практичних 

аспектах регулювання цієї діяльності, до яких можна віднести наступні: 

регулювання процесу вивільнення з боку держави у вигляді встановлення 

правових норм та інструментів; недостатній рівень управлінської дисципліни 

роботодавців; забезпечення належного рівня трудового потенціалу за 

рахунок подальшого працевлаштування вивільнених працівників тощо.  

Всі ці та інші проблеми потребують нагального вирішення й усунення. 

Отже, пропонуємо навести основний перелік проблемних аспектів правового 

забезпечення прав працівників при масовому вивільненні та на підставі цього 

рекомендувати конкретні шляхи та пріоритетні напрямки їх вирішення. 

З нашої точки зору, найбільшими проблемами правового забезпечення 

вивільнення працівників в Україні є наступні:  

1) законодавчі проблеми. До цієї групи необхідно віднести 

прогалини, які існують у чинному законодавстві в контексті регулювання 

відносин, пов’язаних із масовим вивільненням; 

2) організаційні проблеми, до яких належать проблеми, пов’язані із 

недостатнім рівнем організації трудового процесу на місцях, відсутністю 
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належного рівня управлінської культури та усвідомлення важливості такого 

поняття, як робоча сила, з боку роботодавців; 

 3) фінансові проблеми. До цієї групи відносяться прогалини, які 

пов’язані із гарантуванням виплат вихідної допомоги вивільненим 

працівникам при ліквідації підприємства, установи, організації (відсутній 

механізм гарантування виплат вихідної допомоги працівникам, яких 

вивільнено при ліквідації підприємства). 

Вважаємо доцільним проаналізувати кожну з наведених груп проблем 

та запропонувати конкретні шляхи їх вирішення. 

1. Законодавчі проблеми. У першу чергу, варто підкреслити, що, не 

дивлячись на законодавче закріплення критеріїв масового вивільнення 

працівників у ст. 48 Закону «Про зайнятість населення» [4], визначення цього 

поняття так і не передбачено законодавцем ні в Кодексі законів про працю 

України [3], ні в інших діючих нормативно-правових актах. 

Водночас статтею 1 Кодексу передбачено, що він регулює трудові 

відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, 

поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного 

виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня 

життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому 

перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної 

працездатної людини [3]. У попередніх розділах нашого дисертаційного 

дослідження було доведено, що «вивільнення» є категорією трудового права, 

яка повністю пов’язана з реалізацією права громадян на працю та її вільний 

вибір. Тобто тлумачення (зміст), сутність цієї категорії необхідно закріпити у 

Кодексі законів про працю України.   

Безперечно, що термін «вивільнення» є у чинному Кодексі законів про 

працю України [3], зокрема він міститься у главі ІІІ-А, проте він 

розкривається недостатньо, оскільки визначається лише одна підстава 

вивільнення працівників – зміни в організації виробництва й праці, у тому 

числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання 
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підприємства, установи, організації, скорочення чисельності чи штату 

працівників. Така ситуація дуже негативно впливає на регулювання цього 

правового явища на практиці. 

Наведений висновок підтверджується тим, що масове вивільнення 

включає в себе певний комплекс подій, кожна з яких передбачає виконання 

обов’язків з боку сторін. Ще свого часу Д.О. Честа зазначав, що до суттєвих 

ознак категорії масового вивільнення працівників відноситься наступні: воно 

відбувається з ініціативи роботодавця; правова підстава – скорочення 

чисельності працівників внаслідок змін в організації виробництва і праці; 

відповідає певним кількісним і часовим юридично значимим критеріям; 

проводиться з дотриманням законодавчо встановленої процедури; 

супроводжується заходами із його запобігання і мінімізації негативних 

наслідків [42, c. 37]. Таким чином, науковець слушно звертає увагу на те, що 

«масове вивільнення» – це правова категорія, яка потребує окремого 

законодавчого регулювання.   

Крім того, у науковій літературі уже не раз наголошувалося на 

проблемі браку у нормативно-правових актах вичерпного переліку змін в 

організації виробництва як підстави вивільнення працівників. Під самою ж 

організацією виробництва пропонують розуміти процес, функцію управління 

виробничою системою для досягнення її цілей і завдань, до яких належать: 

1) поглиблення спеціалізації; 2) вдосконалення форм організації 

виробництва; 3) швидка (гнучка) переорієнтація останнього на інші види 

продукції; 4) забезпечення безперервності й ритмічності виробничого 

процесу; 5) вдосконалення виробництва в просторі й часі; 6) створення 

логістичної системи; 7) скорочення тривалості виробничого циклу; 

8) безперебійне забезпечення сировиною, матеріалами при зменшенні їх 

запасів, а також готовою продукцією. Проте кожне підприємство має свої 

специфічні завдання організації виробництва. До них, зокрема, належать 

наступні: а) комплекс завдань по забезпеченню сировиною; б) найкраще 
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використання робочого часу й робочої сили; в) поліпшення асортименту й 

якості випуску продукції; г) освоєння нових її видів [141, с. 200]. 

Так само законодавчо не закріплено термін «скорочення працівників», 

хоча вчені використовують майже однаковий підхід до його визначення 

відповідної термінології. Так, С.В. Попов зазначає, що чисельність 

працівників – це фізичний склад працюючих, а штат працівників – це 

сукупність посад, встановлених штатним розписом підприємства [27, с. 221]. 

Погоджуючись із науковцями, слід наголосити на нагальній потребі у 

законодавчому закріпленні поняття «скорочення працівників», адже саме в 

цьому випадку і відбувається масове вивільнення. 

Пункт 1 ст. 40 КЗпП України передбачає можливість звільнення за 

скороченням штату при змінах в організації праці та виробництва. 

Можливість звільнення при відмові від продовження роботи у зв’язку із 

змінами в організації виробництва передбачена також п. 6 ст. 36 КЗпП 

України. Ці підстави слід розрізняти. Звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП України 

допускається в разі скорочення кількості працівників, а при звільненні за п. 6 

ст. 36 КЗпП України скорочення кількості працівників не відбувається. У цих 

випадках роботодавець лише змінює істотні умови праці, а саме: режим 

роботи, систему оплати праці тощо, а у працівника зберігається можливість 

працювати за своєю спеціальністю, кваліфікацією, його посада не 

скорочується [12, с. 7]. 

Кожна закріплена чинним законодавством підстава припинення 

трудового договору передбачає певну процедуру її практичної реалізації. 

Недотримання встановленої процедури звільнення може бути підставою для 

визнання такого звільнення незаконним, поновлення працівника на роботі та 

виплати середнього заробітку за час вимушеного прогулу.  

Не є винятком і розірвання трудового договору з ініціативи власника 

або уповноваженого ним органу у випадку змін в організації виробництва і 

праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або 
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перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 

чисельності або штату працівників [3]. 

Процедура скорочення – це досить тривалий процес, мінімальний 

термін якого становить 3 місяці. Тому роботодавець повинен завчасно 

підготуватися до нього, провести необхідні підрахунки. При цьому перед 

виданням наказу про звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або 

штату слід економічно обґрунтувати необхідність такого скорочення та 

звільнення.  

Роботодавцю також слід пам’ятати, що, по-перше,  деякі категорії 

громадян у цій ситуації взагалі не можна звільняти; по-друге, при однакових 

умовах є працівники, яким роботодавець повинен віддати перевагу і саме їх 

залишити працювати. 

Так, нормами статті 42 КЗпП України передбачено, що при скороченні 

чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації 

виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається 

працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці [3]. 

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в 

залишенні на роботі надається: 1) сімейним – при наявності двох і більше 

утриманців; 2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників із самостійним 

заробітком; 3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на 

даному підприємстві, в установі, організації; 4) працівникам, які навчаються 

у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від 

виробництва; 5) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції 

гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, на яких 

поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» [142], а також особам, реабілітованим відповідно 

до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-1991 років» [143], із числа тих, яких було піддано 

репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження 

волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12
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психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного 

органу; 6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і 

раціоналізаторських пропозицій; 7) працівникам, які дістали на цьому 

підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне 

захворювання; 8) особам з числа депортованих з України – протягом п’яти 

років з часу повернення на постійне місце проживання до України; 

9) працівникам з 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 їх із служби; 10) працівникам, яким залишилося менше трьох 

років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на 

отримання пенсійних виплат [3]. 

Також чинним законодавством та КЗпП України встановлено заборону 

щодо звільнення окремих категорій працівників за ініціативою роботодавця, 

до яких належать: призвані на збори військовозобов’язані – на весь період 

зборів, та резервісти – на весь час виконання ними обов’язків служби у 

військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад  

(частина 11 статті 29) [144]; працівники які обиралися до складу 

профспілкових органів підприємства, установи, організації, – протягом року 

після закінчення терміну, на який вони обиралися, крім випадків повної 

ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності 

працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, 

який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником 

дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи чи із 

служби (частина 1 статті 41) [84]; вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком 

до трьох років, одинокі матері при наявності дитини віком до чотирнадцяти 

років або дитини з інвалідністю (частина 3 статті 184) [3]; батьки, які 

виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері 
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в лікувальному закладі), а також опікуни (піклувальники) – один з 

прийомних батьків, один з батьків-вихователів (стаття 186-1 )[3].  

Крім того, існують також норми, які передбачають надання переваг 

деяким особам, які офіційно працевлаштовані, а саме: дітям війни надається 

право на переважне залишення на роботі при скороченні чисельності або 

штату працівників (абзац 2 статті 5) [145]; особам, які мають особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною, надається переважне право на 

залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників 

незалежно від часу роботи на даному підприємстві, в установі або 

організації, першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства, 

установи або організації (п. 20 статті 9) [146]; членам сімей 

військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом 

осіб офіцерського складу надається переважне право при прийнятті на 

роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату 

працівників, а також на першочергове направлення для професійної 

підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від 

виробництва та на виплату на період навчання середньої заробітної плати 

(частина 1  статті 18) [147]; громадянам та членам їх сімей, віднесеним до 1, 2 

та 3 категорій постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 

надається переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників 

у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при 

ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, 

організації, скороченні чисельності або штату працівників (статті 20-22) [148] 

[3]. 

Як бачимо, Кодексом передбачено досить широке коло норм, які 

допоможуть роботодавцю, який планує скорочення чисельності чи штату 

працівників, прийняти остаточне рішення про вивільнення. Водночас у цьому 

контексті викликає занепокоєння відсутність законодавчого закріплення 

критеріїв та методики оцінки роботодавцем поняття більш високої 

кваліфікації і продуктивності праці працівників. Очевидно, що воно є 
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оціночним та передається винятково на розсуд роботодавця в особі 

керівника. Отже, в площині масового вивільнення персоналу наявність такої 

законодавчої прогалини (оціночного поняття) є неприпустимим. Цей факт 

дає підстави вживати дієві кроки, спрямовані на розробку критеріїв і 

методики оцінки працівників для визначення їх кваліфікації та законодавчого 

закріплення такої процедури. 

Як стверджує Н.О. Григор’єва оцінка персоналу – це цілеспрямований 

процес визначення відповідності якісних характеристик персоналу 

(здібностей, умінь, мотивів) вимогам посади або робочого місця [149]. 

Погоджуючись із науковцем, зауважимо, що під час оцінки 

роботодавцем персоналу та прийняття рішення про скорочення чисельності 

та штату працівників необхідно проводити таку оцінку за методом 

тестування, яке повинно проходити у два етапи: 1) кваліфікаційне тестування 

(передбачає встановлення рівня професійних навичок та кваліфікації 

працівника); 2) особистісне тестування (співбесіда, встановлення особистих 

здібностей працівника (лідерські якості, відповідальність, наявність 

заохочень тощо) та проведення аналізу обсягів раніше виконаних робіт за 

певний період) . На нашу думку, запровадження такої методики допоможе 

роботодавцю об’єктивно визначити, кого саме він буде скорочувати, та 

встановити, хто із працівників має більш високий рівень кваліфікації і 

продуктивності праці. 

Інша проблема пов’язана з тим, що дуже багато законодавчих актів 

(поряд ыз КЗпП України) передбачають гарантії для окремих категорій 

працівників та встановлюють заборони для роботодавця. Цей факт також не 

викликає оптимізму, адже на практиці процедуру масового вивільнення 

проводить на місцях кадрова служба, яка налічує одного чи двох працівників, 

які разом з нормами профільного Кодексу повинні також вивчати велику 

кількість нормативних документів з метою законного проведення цієї 

процедури. Отже, є необхідність у закріпленні підстав, гарантій, заборон та 

інших критеріїв, пов’язаних із масовим вивільненням, в одному 
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нормативному документі, яким може стати згаданий Трудовий кодекс 

України, або доповненні чинного Кодексу законів про працю України 

окремим розділом з метою уникнення додаткових негативних наслідків 

проведення цієї процедури (суперечки з керівництвом, судові позови, скарги 

тощо) . 

Крім того, необхідно внести зміни до статті 232 чинного КЗпП України 

в частині впровадження терміна «колективний трудовий позов», який слід 

розуміти як юрисдикційну форму захисту, що реалізовується шляхом 

подання за правилами підсудності колективної позовної заяви працівниками 

підприємства, установи, організації з метою відновлення порушених 

трудових прав під час проведення масового вивільнення та можливості 

розгляду судом такого позову. 

Враховуючи рішуче обрання Україною курсу на євроінтеграцію, слід 

зазначити, що подальше вдосконалення правового забезпечення вивільнення 

працівників має здійснюватися з урахуванням міжнародного досвіду та 

шляхом імплементації європейських стандартів у сфері праці.  

2. Організаційні проблеми. Як уже відзначалось, до цієї групи 

належать проблеми, пов’язані, у першу чергу, із недостатнім рівнем 

організації трудового процесу на місцях, незаінтересованістю роботодавців в 

утриманні на своїх підприємствах кваліфікованого персоналу, недостатнім 

рівнем правової свідомості для організації в рамках трудового законодавства 

процедур вивільнення працівників тощо. 

Спершу слід акцентувати увагу на тому, що роботодавець повинен 

чітко усвідомлювати та дотримуватись норм чинного законодавства під час 

проведення процедури масового вивільнення. Визначальним орієнтиром для 

нього є норми КЗпП України, які закріплено у статті 40. Однак процедура 

вивільнення фактично є етапом, який припиняє трудові правовідносин між 

працівником (працівниками) та роботодавцем. 
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Вважаємо, що в контексті нашої наукової роботи та розгляду 

проблематики, пов’язаної із масовим вивільненням, необхідно вести мову і 

про причини, наслідком яких є масове вивільнення. 

На наше переконання, в більшості випадків масове вивільнення – це 

результат недосконалої управлінської діяльності керівництва організації, 

неправильного визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства, 

неякісної кадрової політики.  

На жаль, є випадки, коли внаслідок дії або бездіяльності керівництва 

організації вчиняються заходи, спрямовані на штучне банкрутство та втрату 

активів, які і призводять до масового вивільнення, однак ці дії одразу 

підпадають під ознаки правопорушень, передбачених Кримінальним 

кодексом України [150]. 

Так, статтею 219 Кримінального кодексу України передбачена 

відповідальність за умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої 

заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином-

засновником (учасником) або службовою особою суб’єкта господарської 

діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб’єкта 

господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди 

державі чи кредитору [150]. 

Як бачимо, ця стаття містить деякі ознаки, а саме завдання матеріальної 

шкоди державі чи кредитору. При цьому варто одразу відзначити, що дана 

стаття не розкриває поняття «кредитор».  

Відповідно до юридичного словника кредитор – це сторона у 

зобов’язаннях (юридична особа чи громадянин), що має право вимагати від 

боржника виконання певної дії (сплати боргу, виконання роботи тощо) або 

утримання від неї. У цивільному праві кредитор – це сторона в зобов’язанні, 

яка має право вимагати від іншої сторони (боржника) виконання певного 

зобов’язання [151]. 

З аналізу сутності цього терміна стає зрозумілим, що працівники 

даного підприємства, які будуть вивільнені внаслідок банкрутства, не є 
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кредиторами в розумінні цієї статті, але фактично їх права порушені і наявні 

негативні соціальні наслідки незаконних дій керівництва організації. 

На наше переконання, цей факт є прогалиною у законодавстві в частині 

правового забезпечення масового вивільнення працівників. Як вже 

зазначалось, банкрутство підприємства в більшості випадків призводить до 

масового вивільнення і потрібно на законодавчому рівні встановити 

кримінальну відповідальність власника за дії, які призвели до масових 

вивільнень. 

З цією метою вважаємо доцільним доповнити статтю 

219 Кримінального кодексу України нормою, яка буде передбачати 

відповідальність громадянина-засновника (учасника) або службової особи 

суб’єкта господарської діяльності за вчинення передбачених даною статтею 

дій, які призвели до масового вивільнення. Ця норма встановить дійсно 

серйозні гарантії для працюючих на підприємстві працівників та захистить їх 

від незаконних дій керівництва, що можуть призвести до масового 

вивільнення. 

Варто також підкреслити, що існує інший аспект недосконалої 

управлінської діяльності. І хоча це не пов’язано із незаконними діями з боку 

керівництва підприємства, установи, організації, він є не менш важливим. 

Мова йде про нераціональні, неефективні управлінські та кадрові рішення, 

недооцінку таких «життєво» важливих для кожної організації понять, як 

«кваліфікована робоча сила», «персонал». 

Варто підкреслити, що проблематика ухвалення правильного та 

раціонального управлінського рішення займає найголовніше місце у 

соціології будь-якої організації. В.М. Колпаков з цього приводу зазначає, що 

рішення вважається ефективним, якщо воно відповідає вимогам, які виходять 

із ситуації та мети організації [152, с. 169-170]. 

Отже, центральне місце у структурі прийняття правильного та 

ефективного управлінського рішення займає його спрямованість на 

досягнення мети, яку переслідує дана організація. 
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У контексті розгляду нашої теми доцільно вести мову про управлінські 

рішення, пов’язані безпосередньо з управлінням персоналом (людьми), які 

працюють в організації. Слід констатувати, що, враховуючи високий рівень 

безробіття в Україні та поширені випадки масового вивільнення працівників, 

ці факти свідчать про формальний підхід керівництва до оптимізації 

діяльності підприємства. Іншими словами, на практиці керівники без 

попередньої підготовки формально рахують витрати на оплату праці 

працюючих та отримані прибутки і якщо ці витрати перевищують отримані 

від основної діяльності підприємства кошти, вони приймають рішення про 

вивільнення працівників. Однак не завжди проблема нерентабельності 

підприємства залежить від працюючих в ньому співробітників. Існує дуже 

багато інших факторів, які можуть також вплинути на прибуткову діяльність 

підприємства, наприклад, наявність застарілого обладнання, низький попит 

на продукцію, неефективний маркетинг тощо. 

На сьогоднішній день в Україні досить поширена ситуація, коли 

створюються підприємства (товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю), у складі яких призначено директора та штат працівників 

робітничих професій, що безпосередньо займаються виробництвом 

продукції.  

Однак, з нашої точки зору, для якісного та ефективного 

функціонування, отримання прибутку, стабільної роботи, усунення причин та 

запобігання масовому вивільненню у структурі підприємства повинна 

функціонувати сильна та ефективна управлінська ланка [153, c. 352]. 

Цілком очевидно, що для реалізації цих процедур потрібна більша 

кількість управлінського персоналу. Крім того, як вже відзначалось, на 

підприємстві повинна функціонувати якісна та сильна кадрова служба, яка 

має займатись підбором персоналу, вчасно повідомляти про наявні кадрові 

проблеми та пропонувати шляхи вирішення цих проблем.  

Отже, всі ці та інші фактори спонукають власників, керівників 

підприємств установ та організацій до вжиття дієвих кроків, спрямованих на 
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створення, функціонування та розвиток сильного і дієвого 

внутрішньоорганізаційного управлінського апарату. 

У цьому контексті доцільно, з нашої точки зору, дослідити 

європейський досвід запобігання вивільненню та поступово запроваджувати 

в Україні такий трудовий інститут, як аутплейсмент. 

Прийнято вважати, що аутплейсмент – це програма реальної підтримки 

професійними консультантами людей, змушених залишати підприємство в 

результаті скорочення або звільнення, або переходу до наступного 

кар’єрного етапу [154]. 

Сучасний досвід провідних країн світу засвідчив, що аутплейсмент 

широко застосовується роботодавцями таких країн, як Німеччина, Італія, 

Франція, Британія,  та інших провідних країн. Фактично аутплейсмент – це 

обов’язкове працевлаштування звільнених працівників після їх вивільнення 

на підприємстві (класичний аутплейсмент). Тобто це заходи, спрямовані на 

вивчення персоналу, виявлення рівня його кваліфікації, професійних 

здібностей та навичок, пошук на підставі зібраної інформації необхідного 

місця для роботи та подальше працевлаштування. Найголовнішою ознакою 

цієї процедури є те, що вона триває до фактичного вивільнення працівників, 

що безперечно позитивно вливає та нівелює негативні наслідки  вивільнення.  

Не секрет, що у сучасних реаліях функціонування підприємств в 

Україні при масовому вивільненні роботодавці не замислюються з приводу 

працевлаштування колишніх працівників. Цей факт призводить до того, що 

підприємство, яке потрапило у кризову ситуацію, фактично припиняє свою 

діяльність тому, що переважна більшість працівників, яких було вивільнено, 

не повернуться працювати на це підприємство. 

У цьому контексті аутплейсмент якраз і проводиться західними 

роботодавцями з метою, по-перше, зберегти гарну репутацію підприємства 

на ринку праці, по-друге, залишитись у гарних «стосунках» із вивільненими 

працівниками, що дає змогу при подоланні кризи залучити їх знову до роботи 

на цьому підприємстві. 
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На практиці за кордоном процедури аутплейсменту проводяться 

окремими консалтинговими організаціями, консультантами, однак ці заходи 

можуть здійснюватися і силами підприємств (кадровими службами тощо). 

Програма аутплейсменту розрахована щонайменше на рік. Тобто людина 

розуміє, що через рік вона припинить роботу на даному підприємстві, звикає 

до пошуку нової роботи, усвідомлює свою реальну професійну вартість на 

ринку праці, стає більш впевненою у власних силах.    

Виділяють декілька видів аутплейсменту, а саме: груповий, який 

передбачає здійснення заходів при масштабному вивільненні персоналу 

однієї кваліфікації; індивідуальний, що передбачає процедури звільнення та 

подальшого працевлаштування працівника; конфіденційний, який 

проводиться без відома працівників; відкритий, що здійснюється після 

оголошення про заплановане вивільнення працівників. 

При цьому типовими складовими аутплейсменту є цілі програми і 

засади співпраці учасників програми, система контактів, аналіз ринку праці, 

аналіз потенціалу працівників та їх очікувань щодо праці, центр 

консультацій, загальне навчання, спеціалізоване навчання, моніторинг 

ефективності програми [155, с. 257]. 

Важливо, що під час даної процедури проводиться детальний аналіз 

особистостей працівників, вивчаються їх резюме, особові справи, 

кваліфікація, навички, уміння, професійні здобутки, враховується стать, вік, 

тривалість роботи на даному підприємстві. 

За результатами проведеного аналізу працівників здійснюється 

вивчення можливостей подальшого працевлаштування працівників, 

враховуючи кон’юнктуру ринку праці. 

Як вказує А.М. Зленко, роботодавцям слід приділяти людським 

ресурсам організації особливу увагу, постійно відстежувати атмосферу та 

настрої в трудовому колективі. Скорочення працівників можуть призвести до 

песимістичних і негативних настроїв в колективі, побоювання працівників 

наступними потрапити під чергове скорочення. Як наслідок, може знизитися 
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продуктивність праці і початися відтік кадрів, які зважилися змінити роботу, 

не чекаючи скорочення [156, с. 4]. 

Таким чином, аутплейсмент є дійсно дієвим та сучасним механізмом, 

який сприятиме подоланню негативних наслідків масового вивільнення в 

Україні, допоможе роботодавцям зберегти «обличчя підприємства» та 

залишитись у добрих стосунках з вивільненими працівниками, уникнувши 

конфліктів та можливих судових спорів.  

Однак дану процедуру не можна вважати прерогативою тільки для 

власників (роботодавців). Вважаємо, що позитивні наслідки у практичному 

застосуванні цієї процедури може отримати і держава. Так, позитивним 

аспектом застосування цієї процедури, з нашої точки зору, є економія 

державних коштів на виплату допомоги по безробіттю, адже працівник, 

звільняючись з одного місця роботи, одразу оформлює трудові відносини на 

іншому підприємстві, а отже, не отримує статусу безробітного. Варто 

підкреслити, що Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі 

одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької 

діяльності, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України 

15.06.2015 № 613. Пункт 1 Порядку передбачає, що він визначає процедуру, 

умови надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати 

для організації безробітним підприємницької діяльності, та механізм 

обчислення районними, міськими, районними у містах та міськрайонними 

центрами зайнятості Державної служби зайнятості страхового стажу [157]. 

Цей Порядок встановлює, що допомога по безробіттю призначається 

центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його 

особистою заявою. Зазначена допомога розраховується з урахуванням суми 

отриманого доходу за останнім місцем роботи та стажу роботи.  

Таким чином, враховуючи сучасну нестабільну економічну ситуацію в 

країні, соціальну напруженість, велику кількість випадків масового 

вивільнення, виплата допомоги по безробіттю вивільненим працівникам є 

дуже серозним грошовим тягарем для держави. 
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Отже, з нашої точки зору, необхідно на державному рівні запровадити 

програму проведення аутплейсменту в найбільш соціально напружених 

галузях виробництва, де існує великий відсоток вивільнення працівників. 

Ми вважаємо, що наразі певні елементи цієї процедури виконуються 

центрами зайнятості, які при реєстрації безробітних пропонують громадянам 

роботу. Так, стаття 44 Закону України «Про зайнятість населення» 

передбачає право безробітних на безоплатне одержання від територіальних 

органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, послуг з пошуку 

підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, в тому числі на 

громадські та інші роботи тимчасового характеру. При цьому відповідно до 

статті 46 цього Закону підходящою для безробітного вважається робота, що 

відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням 

доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої 

державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради. Заробітна 

плата повинна бути не нижче розміру заробітної плати такої особи за 

останнім місцем роботи з урахуванням середнього рівня заробітної плати, що 

склався у регіоні за минулий місяць, де особа зареєстрована як безробітний 

[4]. Як бачимо, Законом передбачено залежність запропонованої роботи від 

кваліфікації, здібностей, освіти та інших факторів, однак на практиці центри 

зайнятості формально підходять до вивчення особи та пропонують роботу, 

яка навіть і близько за умовами не відповідає попередній. 

Таким чином, з метою запровадження аутплейсменту на державному 

рівні та уникнення негативних наслідків масового вивільнення в Україні 

пропонуємо закріпити  у Законі України «Про зайнятість населення» [4] 

термін «аутплейсмент» та його визначення за рахунок доповнення частини 1 

статті 16 пунктом наступного змісту: «Держава забезпечує реалізацію 

політики у сфері зайнятості населення шляхом проведення аутплейсменту в 

окремих галузях виробництва», розробити окрему державну програму 
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проведення аутплейсменту в окремих, найбільш проблемних галузях 

економіки та порядок його проведення. 

Таким чином, нами розглянуто, з нашої точки зору, найбільш 

проблемні аспекти правового забезпечення вивільнення працівників в 

Україні та деякі методи і способи його вдосконалення.  Безперечно, 

наведений нами перелік не претендує на вичерпність, оскільки наразі 

залишаються невирішеними дуже багато питань, пов’язаних із правовим 

забезпеченням вивільнених працівників, існують реальні проблеми у 

підготовці та випуску кваліфікованих робітничих кадрів, занепадає система 

професійно-технічної освіти, яка повинна готувати ці кадри. Однак 

вважаємо, що запропоновані нами шляхи удосконалення правового 

забезпечення вивільнених працівників дозволять значно покращити 

ситуацію, яка склалась, нададуть додаткові гарантії працівникам при масових 

вивільненнях та забезпечать мінімізацію негативних наслідків, пов’язаних із 

масовим вивільненням.  

 

 

3.2 Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця: 

міжнародно-правові стандарти 

 

Слід констатувати, що все більше й більше питань внутрішньої 

компетенції держав делегується міжнародно-правовому регулюванню. Це 

зумовлюється сучасними глобалізаційними процесами, а також процесами 

регіональної економічної інтеграції. Так, за допомогою міжнародно-

правового регулювання на сьогоднішній день регламентується багато 

аспектів внутрішньодержавного життя – економічних, конституційних, 

військово-політичних, соціально-культурних та інших. 

Не є винятком і питання, пов’язані із масовим вивільненням 

працівників.  Переважна більшість розвинених європейських країн ще раніше 

пройшла стадію, яка характеризувалася браком законодавчого та соціального 
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регулювання питань, що стосувалися масового вивільнення. Така 

трансформація призвела до створення певних норм (стандартів), які 

регулюють порушені нами питання, і знайшла своє відображення у 

міжнародно-правових актах. 

Отже, актуальність розгляду зазначеного нами питання обумовлюється 

тим, що за своєю суттю міжнародно-правові норми та стандарти є свого роду 

кінцевим продуктом багаторічної нормотворчої практики на міжнародному 

рівні, що пов’язана із реалізацією питань регулювання процесу вивільнення 

працівників. Таким чином, розгляд та аналіз цих стандартів визначення 

можливості застосування і встановлення їх у процесі масового вивільнення в 

Україні є першочерговим та правильним кроком у контексті нашого 

наукового дослідження.        

Варто підкреслити, що питання міжнародно-правового регулювання 

трудових відносин були  предметом дослідження багатьох науковців, 

зокрема таких: М.В. Буроменського, Ф.А Цесарського, Е.М. Аметистова, 

В.В. Єршова, І.І. Лукашука, В.Ф. Опришка, А.Б. Кануннікова та інших. 

Водночас слід констатувати, що переважна більшість із наведених науковців 

вивчала міжнародно-правові норми та стандарти, які не стосувалися масових 

вивільнень. Цей факт підкреслює актуальність дослідження порушеного 

нами питання.  

Універсальну систему захисту прав людини, підґрунтя якої складають 

міжнародно-правові стандарти, було сформовано в рамках ООН. Резолюція 

Генеральної Асамблеї ООН № 41/120 від 04 грудня 1986 року [158] 

закріплює такі основні характеристики стандартів: а) узгодженість з 

існуючою нормативно-правовою базою у сфері захисту прав людини; 

б) дотримання принципу поваги до людської гідності шляхом встановлення 

конкретних прав та обов’язків; в) наявність належного й реального 

імплементаційного механізму; г) існування широкої міжнародної підтримки 

[158]. 
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Одним із основних міжнародних документів, що визначає права 

людини, є Загальна декларація прав людини 1948 року [159], у ст. 6 якої 

записано: «Людина, де б вона не знаходилася, має право на визнання 

правосуб’єктності» [159]. Виходячи із цього, можемо стверджувати, що 

кожен індивід є суб’єктом прав, які є невід’ємними від їх носія. 

Найбільш ефективною міжнародною організацією, що захищає права 

працівників та роботодавців, є Міжнародна організація праці (МОП), яка діє 

на підставі Статуту, відповідно до якого держави-учасниці цієї організації 

беруть на себе зобов’язання запроваджувати відповідні заходи щодо 

попередження проблем працівників, не завдаючи при цьому шкоди 

ефективності діяльності роботодавців. Такий стан обумовлюється моделлю 

трипартизму, що використовується в роботі МОП, так як у її діяльності 

беруть участь представники урядів держав-учасників МОП, представники 

роботодавців та працівників. При цьому, на наш погляд, завдання захисту 

прав та інтересів працівників як більш вразливої сторони в трудових 

відносинах все ж превалює в діяльності МОП. 

Перші міжнародні норми про захист прав трудящих від 

необґрунтованих звільнень виникли з прийняттям Конвенції МОП № 64 про 

регулювання письмових трудових контрактів працівників з корінного 

населення 28 червня 1939 року [160]. Так, у статтях 11 і 12 Конвенції 

вказується, що трудові відносини з ініціативи роботодавця можуть 

припинятися лише за неможливості виконати умови трудового договору або 

з інших причин за дотримання правил про термін попередження про 

звільнення і справедливого врегулювання фінансових та інших виникаючих 

питань. Як бачимо, зазначені положення носили загальний характер [160]. 

На наступному етапі МОП прийняла Рекомендацію № 119 про 

припинення трудових відносин з ініціативи підприємця від 26 червня 1963 

року, згідно з п. 2 якої припинення трудових відносин може допускатися 

тільки в тому випадку, якщо воно обґрунтовано поважною причиною, 

пов’язаною із здібностями чи поведінкою трудящого або обумовленою 
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експлуатаційними вимогами підприємства. Працівник, який вважає, що 

трудові відносини з ним припинені необґрунтовано, повинен мати право, 

якщо питання не було вирішено за допомогою тієї процедури, що може 

існувати на підприємстві, оскаржити в розумний час це припинення у такі 

нейтральні органи, як суд, арбітр, арбітражний комітет або аналогічний 

орган. Працівник, з яким намічено припинити трудові відносини, повинен 

мати право на попередження в розумний строк або на відповідну 

компенсацію. Протягом строку попередження працівникові має надаватися 

звільнення від роботи з метою пошуку іншої роботи без зниження заробітної 

плати [161]. 

Також Рекомендація МОП № 119 передбачала необхідність проведення 

роботодавцями консультацій з представниками працівників з питань вжиття 

заходів для запобігання скороченню або щодо пом’якшення його наслідків. 

До числа питань, з яких слід проводити консультації, можуть належати   

питання стосовно заходів по: а) запобіганню скорочення робочої сили; 

б) обмеженню надурочних робіт; в) навчанню і перенавчанню; 

г) переведенню з однієї ділянки роботи на іншу; ґ) розподілу скорочень на 

певний період; д) мінімізації наслідків скорочення для трудящих; е) відбору 

трудящих, які підлягають скороченню. У ході консультацій сторони повинні 

пам’ятати, що існують компетентні державні органи, які могли б надати їм 

допомогу. Якщо майбутнє скорочення працівників буде здійснюватися в 

масштабі, що істотно відобразиться на положенні робочої сили в певному 

районі або галузі економічної діяльності, підприємець повинен завчасно 

сповістити компетентні державні органи про нього. Відбір працівників, що 

підпадають під скорочення, повинен проводитися на основі точних критеріїв, 

які бажано встановлювати заздалегідь з належним урахуванням як інтересів 

підприємств, так і працівників. До цих критеріїв рекомендовано відносити: 

а) необхідність забезпечення ефективної роботи підприємства; б) навички, 

досвід, майстерність і професійну кваліфікацію працівника; в) стаж роботи; 

г) вік; ґ) сімейний стан тощо [161]. 
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1982 року Рекомендація МОП про припинення трудових відносин з 

ініціативи підприємця була замінена Конвенцією № 158 [29] та 

Рекомендацією № 166 [162] з аналогічними назвами, прийнятими на 68-ій 

сесії Генеральної конференції праці. 

Конвенція МОП № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи 

роботодавця надала багатьом положенням Рекомендації № 119 статус 

міжнародного договору. Слід зазначити, що Україною дана Конвенція була 

ратифікована. 

Так, Конвенція № 158 підтвердила положення Рекомендації № 119 

стосовно того, що трудові відносини з працівниками не припиняються, якщо 

тільки немає законних підстав для такого припинення, пов’язаних із 

здібностями чи поведінкою працівника або викликаних виробничою 

потребою підприємства. Працівник, який вважає, що його звільнили 

необґрунтовано, має право оскаржити це рішення, звернувшись до такого 

безстороннього органу, як суд, трибунал у трудових питаннях, арбітражний 

комітет чи арбітр. 

Спільно з Конвенцією № 158 була прийнята Рекомендація № 166 про 

припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця, яка замінила 

Рекомендацію № 119. Вона зафіксувала бажані з позиції максимального 

захисту працівників положення, спрямовані на розвиток систем 

національного законодавства. 

З метою захисту працівників від звільнень Рекомендація № 166 

пропонує покласти на роботодавця обов’язок проводити консультації з 

представниками працівників при плануванні значних змін у виробничій 

діяльності, які можуть спричинити скорочення працівників. У результаті 

консультацій повинні вживатися заходи, які не допускають такі звільнення 

або зводять до мінімуму число звільнених працівників. 

Рекомендація № 166, крім заходів, бажаність яких була закріплена в 

Рекомендації № 119, також пропонує нові, а саме: обмеження найму на 

роботу; добровільний вихід на пенсію до досягнення пенсійного віку із 
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забезпеченням доходу; скорочення нормальної тривалості робочого часу. Як 

бачимо, перелік бажаних з позицій МОП заходів для запобігання скороченню 

працівників значно розширено. 

Особливу увагу Рекомендація № 166 приділила проблемі пом’якшення 

наслідків припинення трудових відносин. Так, у разі припинення трудових 

відносин слід сприяти найскорішому влаштуванню звільнених осіб на іншій 

роботі, а при потребі – набуттю ними професійної підготовки чи 

перепідготовки. Роботодавець повинен допомагати звільненим працівникам у 

пошуку підходящої роботи, наприклад, шляхом прямих контактів з іншими 

роботодавцями.  

Проаналізувавши вищезазначені документи МОП, можемо 

констатувати, що під скороченням робочої сили розуміють, як правило, 

колективні звільнення працівників з ініціативи роботодавця, обумовлені 

переконливими причинами економічного, технологічного, структурного чи 

іншого характеру, які вимагають встановлення спеціальних заходів, 

спрямованих на запобігання або зведення до мінімуму випадків таких 

звільнень або пом’якшення їх наслідків [163, с. 122 ]. 

Положення, що стосуються правил скорочення робочої сили, можна 

виявити і в Європейській соціальній хартії (переглянутій) [80], у ст. 29 якої 

закріплено право працівників на інформацію та консультації в разі масових 

(колективних) звільнень. Для реалізації даного права на роботодавця має 

покладатися обов’язок під час планування таких звільнень направляти 

інформацію про це представникам працівників для проведення консультацій 

та вжиття заходів, які запобігають або пом’якшують наслідки звільнення. Як 

приклад можливих заходів Хартія наводить такі, як сприяння новому 

працевлаштуванню чи перепідготовка звільнених працівників.  

Увагу такому явищу, як скорочення робочої сили, приділено в 

міжнародному регулюванні праці й у Європейському Союзі. Так, Директива 

98/59/ЄЕС від 20 липня 1998 року «Про наближення законодавств держав-

членів щодо колективного звільнення» [87] закріплює обов’язок роботодавця 
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у разі планування масштабного скорочення працівників проводити 

консультації з представниками останніх, а також повідомляти про такі заходи 

компетентні державні органи з метою зниження можливих соціальних 

наслідків подібних дій. 

Слід підкреслити, що існують і більш загальні міжнародні норми та 

стандарти, які певним чином регулюють питання, пов’язані із реалізацією 

трудових прав, і хоча ці норми носять загальний характер, їх роль в аспекті 

забезпечення прав при вивільнені є не менш важливою. Мова йде про такий 

недостатньо соціально захищений сектор трудового права, як праця жінок. 

З нашої точки зору, такі норми закріплені в Міжнародному пакті про 

економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року, 

ратифікованому Україною ще у 1973 році [164]. Стаття 3 Пакту передбачає, 

що держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються забезпечити 

рівне для чоловіків і жінок право користування всіма економічними, 

соціальними і культурними правами, передбаченими у цьому Пакті  

Крім того, існують норми ООН, що регулюють трудові відносини і 

встановлюють перелік додаткових гарантій та прав жінок. До таких норм слід 

віднести Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 року, яку ратифіковано 

Україною 06.10.1999 [165]. Стаття 11 Конвенції підкреслює беззаперечність 

прав жінок під час реалізації права на працю та передбачає, що держави-

сторони вживають усіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації 

щодо жінок у галузі зайнятості, з тим щоб забезпечити на основі рівності 

чоловіків і жінок рівні права, зокрема: a) право на працю як невід’ємне право 

всіх людей; b) право на однакові можливості при найманні на роботу, в тому 

числі застосування однакових критеріїв вибору при найманні; c) право на 

вільний вибір професії чи роду роботи, на просування по службі та гарантію 

зайнятості, а також на користування всіма пільгами і умовами роботи, на 

одержання професійної підготовки та перепідготовки, включаючи учнівство, 

професійну підготовку підвищеного рівня та регулярну підготовку; d) право 
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на рівну винагороду, включаючи одержання пільг, на рівні умови щодо 

рівноцінної праці, а також на рівний підхід до оцінки якості роботи; e) право 

на соціальне забезпечення, зокрема при виході на пенсію, безробітті, хворобі, 

інвалідності, по старості та в інших випадках втрати працездатності, а також 

право на оплачувану відпустку; f) право на охорону здоров’я та безпечні 

умови праці, включаючи захист репродуктивної функції» [165]. Важливо, що 

частина 2 статті 11  Конвенції передбачає, що для запобігання дискримінації 

щодо жінок після одруження або народження дитини та забезпечення їм 

ефективного права на працю держави-сторони вживають відповідних заходів, 

для того щоб: a) заборонити під загрозою застосування санкцій звільнення з 

роботи на підставі вагітності або відпустки по вагітності та пологах чи 

дискримінації з огляду на сімейний стан при звільненні; b) ввести оплачувані 

відпустки або відпустки з порівняльною соціальною допомогою по вагітності 

та пологах без втрати попереднього місця роботи, старшинства або 

соціальної допомоги; c) заохочувати надання необхідних додаткових 

соціальних послуг, щоб дозволити батькам поєднувати виконання сімейних 

обов’язків з трудовою діяльністю та участю в громадському житті, зокрема 

шляхом створення і розширення мережі закладів по догляду за дітьми; 

d) забезпечувати жінкам особливий захист у період вагітності на тих видах 

робіт, шкідливість яких для здоров’я доведена» [165]. 

Отже, як бачимо, Конвенцією під загрозою застосування санкцій 

заборонено звільнення з роботи на підставі вагітності або відпустки по 

вагітності та пологах чи дискримінації з огляду на сімейний стан при 

звільненні, що в контексті розгляду нашого дисертаційного дослідження є 

дуже важливим, адже навіть міжнародно-правові акти встановлюють 

заборону звільнення (вивільнення) жінки з передбачених обставин. 

Однак наявність перелічених норм у міжнародних нормативно-

правових актах та факт їх ратифікації Україною, з нашої точки зору,  ще не 

означає повноту та вичерпність правового забезпечення трудових відносин у 

державі. Важливим аспектом є застосування цих норм у повсякденних 
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правовідносинах між роботодавцем і працівником, під час прийняття 

рішення про вивільнення, під час проведення самої процедури масового 

вивільнення. Слід підкреслити, що, хоча стаття 9 Конституції України і 

передбачає норму, згідно з якою чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України [71], проте норми та гарантії, 

закріплені у міжнародних актах та пов’язані з реалізацію права на працю 

(трудові правовідносини), повинні бути перенесені у чинні нормативно-

правові та законодавчі акти України.  

Очевидно, що міжнародні стандарти передбачають більш широке коло 

прав та гарантій для працівників і буде логічним, щоб ці норми були 

перенесені та містились і у нормах актів України, зокрема у КЗпП України. 

Безперечно, не потрібно дослівно переносити ці норми до національного 

законодавства, однак посилання на них у нормативно-правових актах 

вважаємо доцільним. На практиці більшість норм  чинних документів мають 

відсильний характер, оскільки у них вказано, що «певні правовідносини 

регулюються цим нормативним документом, законодавством України та 

міжнародними нормативно-правовими актами, згоду на виконання яких 

надано Верховною Радою України». Така ситуація найчастіше призводить до 

негативних наслідків, адже не завжди роботодавець, який планує 

вивільнення, може звернути увагу на ці міжнародні норми і тому у більшості 

випадків порушує їх. Отже, посилання на наведені нами міжнародні 

нормативно-правові акти у чинних нормативно-правових актах України в 

галузі трудового права, з нашої точки зору, є доречним та обґрунтованим 

кроком. 

З цього приводу слушну думку висловлено Г.І. Чанишевою, яка 

визначає міжнародно-правове регулювання праці як встановлену 

міжнародними договорами (актами) систему стандартів з регулювання праці, 

яку держави, котрі приєдналися до відповідного міжнародного договору 
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(ратифікували його), використовують у національному трудовому 

законодавстві [166, c. 84-87] 

Наступний важливий аспект полягає в тому, що міжнародні стандарти і 

взагалі норми трудового права практично є похідними від основоположних 

та загальноприйнятих прав і свобод людини. 

О.В. Назимко також підкреслює, що міжнародні стандарти 

відтворюють зафіксовані в джерелах міжнародного права загальносвітові цілі 

та принципи соціально-економічного та гуманітарного розвитку [167, с. 160]. 

Отже, якщо вести мову про впровадження та інтерпретацію цих 

стандартів в українське трудове законодавство, з нашої точки зору, необхідно 

враховувати більш широке коло суспільних відносин, а саме: рівень 

дотримання передбачених Конституцією прав і свобод людини і 

громадянина, економічний стан у державі, соціальну напруженість, 

демографічний стан тощо. На наше переконання, будь які міжнародні норми 

та стандарти можуть існувати тільки в комплексі із дотриманням в країні 

принципів, прав і свобод людини і громадянина.     

Таким чином, проаналізувавши міжнародні документи, слід відзначити, 

що ці стандарти складають законодавче підґрунтя правового забезпечення  не 

тільки питань, пов’язаних із масовим вивільненням, вони є 

основоположними для розробки функціонування всієї галузі трудового 

права.  Дуже важливо, що поряд із загальними нормами міжнародні 

нормативно-правові документи регулюють і порушені у нашому 

дисертаційному дослідженні питання. 

Очевидно, що для такого виду звільнення, як звільнення з ініціативи 

роботодавця, характерні дві суттєві ознаки: колективний характер і наявність 

спеціальних переконливих причин, пов’язаних з діяльністю роботодавця. 

Також слід зазначити, що в основу проаналізованих міжнародних норм 

покладена ідея про необхідність створення умов для досягнення 

оптимального балансу прав і законних інтересів роботодавця та працівників, 

а також урахування інтересів держави. 
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Підсумовуючи, слід зазначити, що, на наше переконання, у 

законотворчій діяльності потрібно враховувати міжнародні стандарти в 

царині трудового права. Зокрема за аналогією у трудовому законодавстві 

України необхідно передбачити наступне: а) виплату вихідної допомоги 

одночасно із попередженням працівника, якщо звільнення не пов’язане з 

його винними діями; б) обов’язок роботодавця письмово повідомляти 

працівника про його наступне звільнення з роботи; в) надання працівникові 

необхідного часу для пошуку підходящої роботи (не менше одного вільного 

від роботи дня на тиждень із збереженням середнього заробітку); г) розмір 

вихідної допомоги, який має залежати від трудового стажу працівника; 

ґ) надання переваг у залишенні на роботі при рівних умовах продуктивності 

праці і кваліфікації працівникам похилого віку [168, с. 140]. 

 

 

3.3 Зарубіжний досвід правового забезпечення при масовому 

вивільненні працівників: перспективи застосування в Україні 

 

У нашому дисертаційному дослідженні зроблено спробу розібратись, 

вивчити, надати конкретні пропозиції стосовно вдосконалення правового 

забезпечення прав працівників при масовому вивільненні. За допомогою 

різних наукових поглядів та бачення науковців проблематики цього аспекту   

трудової діяльності звернуто увагу на основні прогалини українського 

трудового законодавства, надано окремі пропозиції щодо його 

вдосконалення. Можна стверджувати, що специфічна економічна, соціальна, 

демографічна ситуація в країні, наявність таких негативних явищ, як бойові 

дії на сході України, напруженість у суспільстві, дають підстави 

реформувати трудове законодавство, спираючись лише на наявну ситуацію, 

адаптуючись до сучасних реалій життя, чинні внутрішні законодавчі акти та 

напрацьовану за роки незалежності судову практику, пов’язану з масовим 

вивільненням. Водночас, на наше переконання, активна громадянська 



147 

позиція, намагання уряду вирішити внутрішні проблеми в країні найближчим 

часом дадуть свої позитивні результати і Україна стане сучасною успішною 

європейською державою. Враховуючи це, зазначимо, що вже сьогодні 

необхідно створювати якісну європейську законодавчу базу в галузі 

трудового права, що неможливо здійснити без врахування сталого, 

багаторічного досвіду правового забезпечення прав працівників при 

масовому вивільненні, який сформувався у світі. 

Слід вказати, що багато науковців свого часу займались вивченням 

міжнародного досвіду у галузі трудового права та намагались розробити 

конкретні пропозиції щодо вдосконалення українського законодавства. Так, 

значний внесок у цьому контексті зробили у наукових працях такі вчені: 

О.М. Ярошенко,  К.М. Гусова, С.М. Прилипко, П.Б. Бажанова, 

Ю.П. Орловський, Ю.В. Ісаєва, О.І. Процевський, В.С. Ковригін, А.М. Юшко 

та інші. 

Однак слід констатувати, що питанням запозичення світового досвіду в 

частині масового вивільнення приділено дуже мало уваги, згадані науковці 

вивчали більш комплексні аспекти трудового права зарубіжних країн, їх 

правову побудову та механізми реалізації. 

Отже, розгляд та аналіз зарубіжного законодавства, дослідження та 

вивчення досвіду зарубіжних країн при проведені процедур масових 

вивільнень та розробка пропозицій та перспектив застосування отриманих 

результатів в Україні, з нашої точки зору видається найбільш пріоритетним 

напрямком наукового дослідження.   

Необхідно підтримати думку професора В.С. Венедіктова, який 

зазначає, що «…на шляху всебічного вдосконалення механізмів правового 

регламентування трудових відносин не треба замикатися у вузьких рамках 

національного надбання, придумувати те, що вже давно відомо, винайдено 

іншими. Це непродуктивно. У сучасному світі накопичено значний досвід 

гармонізації відносин з регламентації праці найманих працівників» [179, 

с. 12]. Також влучним є висловлювання Величко Л.Ю. стосовно того, що 
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трудове право в усіх правових системах – це гнучкий інструмент держави, 

причому широкого спектру дії і багатоцільового призначення, соціальний 

амортизатор, який являє собою велику цінність з точки зору забезпечення 

соціального миру, функціонування виробництва і суспільства в цілому, його 

нормального розвитку [170, с. 68-69]. 

Отже, на основі запозичення світового досвіду в Україні варто  

створити такий механізм правового забезпечення трудових відносин, за 

допомогою якого держава та суспільство буде вирішувати найскладніші 

конфліктні ситуації, в тому числі ті, що пов’язані із масовим вивільненням.    

При розробці правових норм, що регулюють трудові відносини, дуже 

важливо враховувати як вже апробовані моделі, так і тенденції, що 

намітилися в розвитку законодавства про працю в зазначеній галузі. 

У першу чергу, варто підкреслити, що значну роль у становленні 

українського законодавства про працю, в тому числі і в питаннях масового 

вивільнення працівників, відіграє трудове законодавство республік 

колишнього Радянського Союзу, адже до розпаду СРСР існували правові 

норми, які розповсюджувались на всю його територію. Тому логічним 

видається те, що більшість цих норм перенесено у чинні нормативні 

документи у сфері трудових відносин багатьох пострадянських держав.  

Водночас у більшості пострадянських держав на основі попередніх 

норм вже прийняті нові трудові кодекси, окремі норми яких, на нашу думку, 

можуть бути використані в Україні. На наше переконання, запозичення 

позитивного досвіду колишніх республік СРСР, напрацьованого у сфері 

трудового права, допоможе Україні прийняти кодекс, який буде належним 

гарантом захисту трудових прав громадян. Норми, присвячені масовому 

вивільненню працівників, знайшли відображення як у кодифікованих актах в 

галузі праці, так і в інших документах трудового законодавства. 

Так, згідно із ст. 116 Трудового кодексу Вірменії від 14 грудня 2004 

року. [171], яка так і називається «Масове звільнення», в разі ліквідації або 

скорочення чисельності працівників організації, роботодавець не пізніше ніж 
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за три місяці до розірвання трудових договорів зобов’язаний подати до 

Державної служби зайнятості Республіки Вірменія та представнику 

працівників дані про чисельність звільнених працівників, якщо протягом 

двох місяців передбачається звільнення з роботи більше десяти відсотків від 

загального числа працівників, але не менше 10 працівників (масові 

звільнення). 

Якщо масові звільнення обумовлені визнанням роботодавця банкрутом, 

дані про працівників надаються Державній службі зайнятості Республіки 

Вірменія не пізніше трьох днів з дня винесення судом рішення про визнання 

роботодавця банкрутом. 

Випадки звільнення осіб, які працюють за трудовим договором, 

укладеним на певний термін, і за сезонним трудовим договором, якщо 

звільнення зроблені без порушення зазначених в договорах термінів, 

масовими звільненнями працівників не вважаються. 

Трудові правовідносини в Азербайджанській Республіці регулюються 

Трудовим кодексом, у ст. 63 [172] якого зазначено, що під «розірванням 

трудових договорів у масовому порядку» слід розуміти розірвання трудових 

договорів новим власником або призначеним ним роботодавцем протягом 

трьох місяців з дня утворення права власності на підприємство одночасно 

або в різний час у наступних випадках: 

1) при ліквідації трудових договорів з працівниками, які складають 

більше 50 відсотків від загальної кількості працівників на підприємствах із 

загальною кількістю працівників від 100 до 500 осіб; 

2) при ліквідації трудових договорів з працівниками, які складають 

більше 40 відсотків від загальної кількості працівників на підприємствах із 

загальною кількістю працівників від 500 до 1000 чоловік; 

3) при ліквідації трудових договорів з працівниками, які складають 

більше 30 відсотків від загальної кількості працівників на підприємствах із 

загальною кількістю працівників понад 1000 осіб. 
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При цьому не допускається розірвання трудових договорів у масовому 

порядку новим власником або роботодавцем шляхом зловживання 

підприємницькою діяльністю і правом без виявлення при цьому 

професійного рівня працівників, здатності виконувати ними трудову 

функцію або встановлення некомпетентності працівника, які можуть завдати 

шкоди підприємницькій діяльності власника. Новий власник або 

роботодавець повинен встановити професійний рівень працівників, 

необхідність існуючих на підприємстві робочих місць для самостійного 

здійснення підприємницької діяльності шляхом проведення атестації 

робочих місць і працівників. 

Згідно з ТК Республіки Білорусь від 26 липня 1999 року [173] в разі 

майбутнього масового вивільнення працівників, наймач зобов’язаний не 

менш ніж за два місяці повідомити про це органи Державної служби 

зайнятості населення із зазначенням професії, спеціальності, кваліфікації та 

розміру оплати праці працівників. Критерії масового вивільнення 

працівників визначаються Урядом Республіки Білорусь або уповноваженим 

ним органом. 

Щоб уникнути масового звільнення, в Трудовому кодексі 

Туркменістану [174] передбачено наступне: «Якщо зміни в організації 

виробництва і праці, обсягів робіт можуть спричинити масові звільнення 

працівників, роботодавець з метою збереження робочих місць має право за 

погодженням з профспілковим або іншим представницьким органом 

працівників підприємства змінити умови праці працівників без дотримання 

передбаченого терміну попередження. При цьому тривалість робочого часу 

не може бути менше половини місячної норми робочого часу, а заробітна 

плата – менше мінімального розміру заробітної плати, встановленого 

законодавством Туркменістану». 

Відповідно до ст. 102 ТК Республіки Узбекистан від 01 квітня 1996 

року [175] роботодавець своєчасно, не менше ніж за два місяці, надає 

відповідному профспілковому органу або іншому органу, який представляє 
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інтереси працівників, інформацію про можливе масове вивільнення 

працівників і проводить консультації, спрямовані на пом’якшення наслідків 

вивільнення . Роботодавець також не пізніше ніж за два місяці зобов’язаний 

довести до відома місцевого органу з праці дані про наступне вивільнення 

кожного працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації 

та розміру оплати праці. 

Трудовий кодекс Російської Федерації від 30 грудня 2001 року [176], як 

і раніше проаналізовані нами кодекси інших держав, не містить визначення 

поняття «масове звільнення працівників», а також не визначає його критерії. 

Відповідно до ч. 1 ст. 82 ТК Російської Федерації критерії такого звільнення 

встановлюються в галузевих і (або) територіальних угодах. Зазначені угоди 

укладаються між повноважними представниками працівників і роботодавців, 

якщо реалізація домовленостей передбачає повне або часткове фінансування 

з відповідних бюджетів, за обов’язкової участі відповідних органів 

виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, які є стороною 

угоди (ст. 45). 

Якщо галузеві або територіальні угоди не укладалися або в них відсутні 

норми про критерії масового звільнення, то необхідно керуватися п. 1 

Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості в умовах 

масового вивільнення, затвердженого постановою Уряду РФ від 05 лютого 

1993 року № 991 [177], а саме: 

а) ліквідація підприємства будь-якої організаційно-правової форми з 

чисельністю працюючих 15 осіб і більше; 

б) скорочення чисельності або штату працівників підприємства в 

кількості: 50 осіб і більше протягом 30 календарних днів; 200 чоловік і 

більше протягом 60 календарних днів; 500 чоловік і більше протягом 90 

календарних днів; 

в) звільнення працівників у кількості 1% від загального числа 

працюючих у зв’язку з ліквідацією підприємств або скороченням чисельності 

чи штату протягом 30 календарних днів в регіонах із загальною чисельністю 
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зайнятих менше 5000 чоловік. 

Як бачимо, основним критерієм виступає показник чисельності 

працівників, що звільняються за якийсь календарний період, або одночасне 

скорочення певного відсотка працівників по відношенню до штатної 

чисельності працівників організації. 

Про майбутнє масове вивільнення працівників відповідно до Закону 

РФ «Про зайнятість населення в Російській Федерації» [178] роботодавець 

повинен повідомити службу зайнятості населення не пізніше ніж за три 

місяці до початку запланованих звільнень. 

І тільки в Трудовому кодексі Киргизької Республіки [179] законодавчо 

закріплене визначення поняття «масове звільнення». Зокрема «масовим 

звільненням є скорочення не менше 25 відсотків працівників в організаціях 

чисельністю до 50 осіб і не менше 15 відсотків в організаціях чисельністю 

понад 50 чоловік протягом 2 місяців поспіль». При цьому таке поняття чітко 

закріплене в законодавстві, а не випливає з аналізу критеріїв такого 

звільнення, відображених у підзаконних нормативних актах. 

Згідно з ТК Киргизької Республіки при загрозі масових звільнень 

працівників роботодавець зобов’язаний за погодженням з профспілкою або 

іншим представницьким органом працівників організації і відповідним 

державним органом вжити спеціальних заходів, що передбачають: 

1) обмеження або тимчасове припинення прийому нових працівників, 

звільнення сумісників; 

2) скасування застосування надурочних робіт; 

3) зміну істотних умов праці; 

4) поетапне вивільнення працівників; 

5) інші заходи, якщо вони передбачені колективним договором, 

угодою. 

На думку О.О. Парягіної, яка проаналізувала проблеми масового 

звільнення працівників з ініціативи роботодавця в Росії і європейських 

країнах колишньої соціалістичної співдружності, такі вивільнення 



153 

обумовлені процесами ліквідації, реорганізації організацій, реконструкції та 

технічного переозброєння виробництва, які активізувалися в ринковій 

економіці [180, с. 82]. 

Однак, з нашої точки зору, для більш комплексного та системного 

вивчення встановленої проблематики та вирішення питання впровадження і 

застосування зарубіжного досвіду правового забезпечення при масових 

вивільненнях не доцільно розглядати лише досвід пострадянських країн. 

Необхідно звернути увагу на досвід провідних європейських держав і 

за допомогою системного аналізу спробувати створити власний, сучасний 

український механізм правового забезпечення при масовому вивільнені, який 

буде симбіозом пострадянського та європейського трудового законодавства. 

Цікавим у контексті нашого дослідження є досвід регулювання 

трудових відносин у Німеччині. По-перше, треба зазначити, що єдиного 

нормативного документа, на кшталт Трудового кодексу, в Німеччині немає. 

Трудове законодавство регулюється нормами Цивільного кодексу Німеччини 

(Bürgerliches Gesetzbuch) [181], Закону про захист зайнятості 

(Kündigungsschutzgesetz, KSchG) [182], Федерального закону про відпустку 

(BUrlG) [188], Закону про охорону праці [189] та іншими нормативно-

правовими актами. По-друге, як і в Україні, у ФРН не існує визначення 

поняття масового вивільнення. 

Водночас наявне нормативно-правове забезпечення дуже комплексно 

та «влучно» регулює трудові відносини. 

Необхідно звернути увагу на те, що вже 1 парагаф Закону про захист 

зайнятості передбачає, що припинення трудових відносин з працівником чи 

трудові відносини з однією і тією ж компанією або організацією, що існує 

більше шести місяців без перерви, є юридично недієздатним фактом, якщо 

воно є соціально необґрунтованим. При цьому таке припинення визнається 

соціально невідповідним, коли відбувається не з причин, пов’язаних з 

людиною або її поведінкою. Припинення також є соціально  

необґрунтованим, якщо: а) воно порушує керівні принципи; б) робітник може 
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продовжити  працювати на цьому ж підприємстві або в іншому підрозділі 

цього підприємства (це стосується приватних компаній); в) звільнення 

порушує політику у відношенні до звільнення; г) працівник може 

продовжити працювати на іншій роботі, в тій же службі або відділенні, що й 

працював (стосується державних компаній та держуправління) [182]. 

Таким чином, одразу бачимо, що у Німеччині впроваджено дуже 

важливий та доцільний термін «соціально обґрунтоване звільнення». У 

площині нашого дослідження сфери правового забезпечення при масовому 

вивільнені вважаємо, що існує нагальна потреба у законодавчому закріпленні 

аналогічного критерію і в Україні. Адже фактично при масовому вивільненні 

відбувається формальна процедура відбору працівників, які підлягають 

вивільненню і необхідного аналізу факту соціальної обґрунтованості не 

проводиться. Тому запровадження такого критерію в Україні, на наш погляд, 

зобов’яже роботодавця проводити детальний аналіз працюючих та 

досліджувати можливість мінімізації фактів вивільнення і збереження 

робочої сили.  

Пункт 2 параграфа 17 Закону про захист зайнятості передбачає, якщо 

роботодавець має намір здійснити звільнення, то він повинен своєчасно 

надавати раді підприємства відповідну інформацію, у якій відобразити 

наступні відомості: 1) причини запланованих звільнень; 2) кількість і 

професійні групи звільнених працівників; 3) кількість і професійні групи 

зазвичай зайнятих працівників; 4) період, протягом якого планується 

звільнення; 5) оцінки відбору працівників для звільнення; 6) критерії для 

будь-якої вихідної допомоги. 

Зокрема роботодавці та виробничі ради повинні консультуватися з 

питань можливого запобігання або обмеження звільнень, або пом’якшення їх 

наслідків [182]. 

Також пункт 3параграфа 17 Закону про захист зайнятості передбачає, 

що роботодавець одночасно повинен направити копію повідомлення у 

виробничу раду в агентство по працевлаштуванню. Воно має бути надане   в 
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письмовій формі, крім того, у повідомленні повинен міститись відгук 

трудової ради підприємства, докладна інформація про стать працівників, вік, 

професії, громадянство працівників та згоду виробничої ради підприємства 

на таке звільнення [182]. 

Отже, варто констатувати, що у Німеччині існує досить серйозне 

правове підґрунтя для проведення процедури звільнення. Щоб воно було 

законним, роботодавець зобов’язаний довести економічну і соціальну 

правомірність своїх дій щодо звільнення. На нашу думку, саме такий підхід 

необхідно впроваджувати і в Україні. Потрібно дуже ретельно вивчати 

підстави для масового вивільнення працівників, підтримувати роботодавців 

та вживати всі можливі державні заходи з метою запобігання та уникнення 

фактів масових вивільнень. 

Зазначену думку підтримує і М.В. Туленков, який вказує, що одним із 

шляхів вирішення проблем безробіття, які гостро стоять перед Україною, є 

той, яким іде Німеччина. Німецька (або неоліберальна) модель зайнятості 

базується на активній політиці зайнятості, суть якої полягає у тому, що 

держава заохочує всіх виробників (роботодавців і найманих працівників), які 

створюють нові робочі місця, а також підтримують існуючий рівень 

зайнятості при модернізації підприємств, надає пільги підприємствам, що 

утримуються від масових звільнень працівників. У Німеччині основну 

частину субсидій спрямовують кооперативам, які створили на базі 

підприємств-банкрутів безробітні, котрі мають певні знання, але не мають 

навичок в організації бізнесу [183, c. 51]. 

Щодо країн далекого зарубіжжя, то критерії масовості звільнення 

визначаються, як правило, в залежності від тривалості періоду, протягом 

якого ці вивільнення проводяться, і загальної чисельності персоналу 

підприємства. Якщо порівнювати країни за мінімальним значенням 

параметрів, то в США і Канаді масовими вважаються звільнення 50 і більше 

працівників, у Великобританії, Нідерландах, Словаччині – 20 і більше, в 

Австрії, Німеччині, Ірландії та Італії – 5 осіб і більше [184, с. 105]. Хоча 
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встановлено і більш жорсткі критерії того, що вважати колективним 

звільненням, причому, як правило, ці критерії різні для дрібних, середніх і 

великих підприємств. Наприклад, у Франції (на підприємствах з кількістю 

працівників до 50 осіб), у Великобританії (на всіх підприємствах) 

колективним звільненням вважається звільнення 30 і більше працівників  

протягом  30 днів; в Бельгії на середніх і великих підприємствах – звільнення 

більше 10% персоналу протягом двох місяців; у ФРН на великих 

підприємствах – звільнення понад 30 осіб впродовж одного місяця. 

У більшості зарубіжних країн масові звільнення працівників з 

економічних, організаційних, технологічних причин регламентуються окремо 

від індивідуальних звільнень працівників, а також за допомогою соціального 

партнерства.  

За свідченням І.Я. Кисельова, виняток становлять лише ФРН та Ізраїль, 

де колективні звільнення розглядаються як автоматична сума (кумуляція) 

індивідуальних звільнень [185, с. 144]. У 21-й з 27 промислово розвинених 

країн законодавство про колективні звільнення застосовується вже при 

звільненні 10 працівників, а в Чеській Республіці, Мексиці, Португалії, Італії, 

Греції та Австрії число одночасних звільнень може бути навіть нижче цього 

порога [186, с. 144]. У США питання колективних звільнень регулюються в 

основному колективними договорами. Останні можуть містити критерії 

масового звільнення, що покращують становище працівників, що 

відображають особливості організації праці в малому і середньому бізнесі. У 

договорах, що не носять формальний характер, важливе місце займають 

заходи щодо попередження масових звільнень і соціальної підтримки 

працівників та їхніх сімей у разі припинення трудового договору. 

Взагалі слід вказати, що у практиці європейських держав та США 

накопичений значний досвід створення та функціонування агентств 

регіонального розвитку, які в значній мірі сприяють вирішенню проблем 

зайнятості населення. Найбільш поширеною є така організаційна форма 

агентства регіонального розвитку, як державна інвестиційна корпорація. В 
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основі її діяльності покладена політика концентрації державних інвестицій, 

які спрямовувалися на розвиток міст, а останні, в свою чергу, здійснювали 

позитивний економічний і соціальний вплив на відсталу периферію.  

Якщо зупинитись на скандинавській або шведській моделі, в основі 

якої знаходиться проведення активної політики на ринку праці, то видно, що 

соціальна політика Швеції ґрунтується на трьох основних принципах:                   

1) досягнення повної зайнятості працездатного населення; 2) надання 

соціальних гарантій населенню; 3) забезпечення рівних можливостей 

досягнення добробуту. Характерною рисою шведської політики є 

попередження безробіття, а не боротьба з його наслідками. Уряд країни у 

соціальній політиці особливу увагу приділяє, зокрема, розробці заходів, 

спрямованих на створення нових робочих місць, особливо в державному 

секторі економіки, координацію міграції населення і робочої сили шляхом 

надання субсидій і кредитів на переїзд сімей із районів з надлишком робочої 

сили до районів, де є вакантні місця, забезпечення оперативного доступу 

населення до своєчасної інформації про наявні вакантні місця тощо. 

Особливо важливим є досвід Швеції, де політиці у сфері зайнятості 

приділяється велика увага. На заходи, пов’язані з її проведенням, 

витрачається майже 3% ВВП і 7% бюджету. У Швеції досягнення успіху у 

забезпеченні повної зайнятості стало можливим саме завдяки активній 

політиці зайнятості [187, с. 13].  

Таким чином, проаналізувавши закордонне трудове законодавство 

щодо масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця, слід 

наголосити, що вказане питання є предметом спеціального розгляду і 

правового забезпечення. 

Під час дослідження питань, пов’язаних з таким явищем, як масове 

звільнення працівників з ініціативи роботодавця в зарубіжних країнах, можна 

зробити наступні висновки: 1) трудове законодавство в таких країнах, як 

Словаччина, Австрія та інші, не містить законодавчого визначення поняття 

«масове звільнення працівників»; 2) критерії масовості звільнення 
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визначаються в залежності від тривалості періоду, протягом якого ці 

вивільнення проводяться, і загальної чисельності персоналу підприємства, 

який звільняється; 3) у таких країнах, як Сполучені Штати Америки, 

Німеччина, Швеція, Італія, переважають заходи превентивного характеру, які 

спрямовані на попередження масових вивільнень; у них проводиться активна 

державна політика, пов’язана із забезпеченням повної зайнятості 

працездатного населення, створюються нові робочі місця, здійснюється 

цільова державна підтримка роботодавців (кредитування, пільги тощо) [188, 

с. 137]. 

Отже, необхідно підкреслити, що зарубіжний досвід правового 

забезпечення являє собою дуже великий комплекс заходів та нормативно-

правових актів. Це і регулювання самого процесу вивільнення (процедури, 

підстави, чинники та інше), і дуже широке коло заходів, пов’язаних із 

недопущенням таких випадків.  

З впевненістю можна стверджувати, що саме такий комплексний підхід 

до проблематики правового забезпечення при масовому вивільненні в 

Україні є найбільш доцільним, адже проблем у цій галузі існує дуже багато, а 

проблема масового вивільнення та його наслідків з’являється не тільки у 

певних галузях виробництва, а й виходить на національний рівень. Таким 

чином, необхідно терміново вживати дієві кроки на державному рівні щодо 

загального реформування трудового законодавства, у тому числі і тієї його 

частини, яка стосується масового вивільнення працівників, спираючись на 

зарубіжний досвід.  

Обґрунтованими кроками в цьому напрямку, враховуючи зарубіжний 

досвід, вважаємо впровадження в Україні наступних заходів: а) здійснення 

виплат вихідної допомоги одночасно із попередженням про звільнення; 

б) надання працівникові, який підлягає вивільненню, не менше одного 

вільного від роботи дня на тиждень із збереженням середнього заробітку, 

необхідного для пошуку іншої роботи; в) встановлення обов’язку для 

роботодавців включити до колективних договорів, галузевих угод норм, які 
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будуть визначати критерії масового вивільнення на підприємстві, в установі, 

галузі тощо, та гарантії для працівників при таких вивільненнях; г) розробка 

та впровадження на державному рівні Програми «Заходи щодо профілактики 

та запобігання масовому вивільненню працівників» з метою попередження 

випадків масового вивільнення; ґ) запровадження системи пільгового 

державного кредитування підприємств, які з економічних причин планують 

проводити масове вивільнення. 

Насамкінець треба підкреслити, що використання зарубіжного досвіду 

передбачає не просте запозичення форм і методів, а вдумливий аналіз і 

планування як на віддалену перспективу, так і на найближче майбутнє, а 

також виявлення окремих елементів, які можна застосувати в українській 

дійсності вже найближчим часом. 

 

Висновки до розділу 3  

1. Виділено основні проблемні аспекти правового забезпечення 

вивільнення працівників в Україні, до яких віднесено: 1) законодавчі, тобто 

ті, які існують у чинному законодавстві в контексті регулювання відносин, 

пов’язаних із масовим вивільненням (відсутнє законодавче визначення 

термінів «масове вивільнення працівників», «скорочення працівників», 

«колективний трудовий позов»,  а також законодавче закріплення критеріїв 

та методики оцінки роботодавцем рівня кваліфікації і продуктивності праці 

працівників, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення про 

скорочення чисельності та штату працівників тощо); 2) організаційні, які 

пов’язані із недостатнім рівнем організації трудового процесу на місцях, 

відсутністю належного рівня управлінської культури та усвідомленням 

важливості такого поняття, як робоча сила, з боку роботодавців (низький 

відсоток управлінського персоналу у структурі підприємств, відсутність 

дієвого механізму внутрішнього контролю та якісного добору персоналу); 

3) фінансові, що пов’язанні із гарантуванням виплат вихідної допомоги 

вивільненим працівникам при ліквідації підприємства, установи, організації 
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(відсутній механізм гарантування виплат вихідної допомоги працівникам, 

яких вивільнено при ліквідації підприємства).  

2. Запропоновано з метою прийняття роботодавцем обґрунтованого 

рішення про скорочення чисельності та штату працівників проводити оцінку 

персоналу за методом тестування, яке повинно проходити у два етапи: 

1) кваліфікаційне тестування (передбачає встановлення рівня професійних 

навичок та кваліфікації працівника); 2) особистісне тестування (співбесіда, 

встановлення особистих здібностей працівника: лідерські якості, 

відповідальність, наявність заохочень тощо; проведення аналізу обсягів 

раніше виконаних робіт за певний період). Доведено, що запровадження 

такої методики допоможе роботодавцю об’єктивно визначити, кого саме він 

буде скорочувати, та встановити, хто із працівників має більш високий рівень 

кваліфікації і продуктивності праці. 

3. Доведено необхідність закріплення підстав, гарантій, заборон та 

інших критеріїв, пов’язаних із масовим вивільненням, в одному 

нормативному документі – Трудовому кодексі України – задля уникнення 

негативних додаткових наслідків проведення цієї процедури (суперечки з 

керівництвом, судові позови, скарги тощо). 

4. Запропоновано внести зміни до статті 232 чинного КЗпП України в 

частині впровадження терміна «колективний трудовий позов», який слід 

розуміти як юрисдикційну форму захисту, що реалізовується шляхом 

подання за правилами підсудності колективної позовної заяви працівниками 

підприємства, установи, організації з метою відновлення порушених 

трудових прав під час проведення масового вивільнення та можливості 

подання та розгляду судом такого позову. 

5. Запропоновано доповнити статтю 219 Кримінального кодексу 

України нормою, яка буде передбачати відповідальність громадянина – 

засновника (учасника) або службової особи суб’єкта господарської 

діяльності – за вчинення передбачених даною статтею дій, які призвели до 

масового вивільнення. 
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6. Запропоновано запровадити проведення аутплейсменту (підтримка 

професійними консультантами людей, змушених залишати підприємство в 

результаті скорочення або звільнення, або переходу до наступного 

кар’єрного етапу) на державному рівні. З цією метою необхідно провести 

наступні заходи: закріпити  у Законі України «Про зайнятість населення» 

термін «аутплейсмент» та його визначення; доповнити частину 1 статті 16 

цього Закону пунктом наступного змісту: «Держава забезпечує реалізацію 

політики у сфері зайнятості населення шляхом проведення аутплейсменту в 

окремих галузях виробництва»; розробити окрему державну програму 

проведення аутплейсменту в найбільш проблемних галузях економіки та 

порядок його проведення. 

7. З урахуванням зарубіжного досвіду запропоновано у трудовому 

законодавстві України передбачити норми щодо: 1) виплати вихідної 

допомоги одночасно із попередженням про звільнення; 2) надання 

працівникові, який підлягає вивільненню, не менше одного вільного від 

роботи дня на тиждень із збереженням середнього заробітку, необхідного для 

пошуку іншої роботи; 3) встановлення обов’язку для роботодавців включити 

до колективних договорів, галузевих угод норми, які будуть визначати 

критерії масового вивільнення на підприємстві, в установі, галузі тощо та 

гарантії для працівників при таких вивільненнях; 4) розробки та 

впровадження на державному рівні Програми «Заходи щодо профілактики та 

запобігання масовому вивільненню працівників» з метою попередження 

випадків масового вивільнення; 5) запровадження системи пільгового 

державного кредитування підприємств, які з економічних причин планують 

проводити масове вивільнення. 

8. Виділено основні проблемні аспекти правового забезпечення 

вивільнення працівників в Україні, до яких віднесено наступні: 

1) законодавчі, тобто ті, які існують у чинному законодавстві в контексті 

регулювання відносин, пов’язаних із масовим вивільненням (відсутнє 

законодавче визначення термінів «масове вивільнення працівників», 
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«скорочення працівників», «колективний трудовий позов», а також 

законодавче закріплення критеріїв та методики оцінки роботодавцем рівня 

кваліфікації і продуктивності праці працівників, необхідних для прийняття 

обґрунтованого рішення про скорочення чисельності та штату працівників 

тощо); 2) організаційні, які пов’язані із недостатнім рівнем організації 

трудового процесу на місцях, відсутністю належного рівня управлінської 

культури та освідомленням важливості такого поняття, як робоча сила, з боку 

роботодавців (низький відсоток управлінського персоналу у структурі 

підприємств, відсутність дієвого механізму внутрішнього контролю та 

якісного добору персоналу); 3) фінансові, що пов’язані із гарантуванням 

виплат вихідної допомоги вивільненим працівникам при ліквідації 

підприємства, установи, організації. (відсутній механізм гарантування виплат 

вихідної допомоги працівникам, яких вивільнено при ліквідації 

підприємства).  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення та 

нове вирішення наукової задачі, яка полягає у встановленні особливостей 

правового забезпечення при масовому вивільненні працівників в Україні та 

напрямків його вдосконалення з урахуванням вітчизняної практики та 

зарубіжного досвіду. У результаті проведеного дослідження сформульовано 

низку висновків, рекомендацій та пропозицій, орієнтованих на досягнення 

поставленої мети. До них, зокрема, віднесено наступні:  

1. Вивільнення працівників – це об’єктивне явище, що виникло на 

підставі економічних, організаційних, структурних, технологічних процесів, 

полягає у сукупності соціально-виробничих та правових заходів, пов’язаних 

із розірванням трудових відносин з працівниками, та реалізовується в рамках 

системи управління персоналом шляхом зменшення певної кількості 

працівників з метою підвищення ефективності, продуктивності та 

конкурентоспроможності суб’єкта господарювання з наступним 

перерозподілом робочої сили у суспільному господарстві. 

Основними ознаками вивільнення, що відрізняють його від суміжних 

понять, є: 1) це одна із складових підсистеми регулювання чисельності та 

структури персоналу; 2) цілеспрямовано використовується підприємством, 

установою, організацією для вирішення певних завдань та проблем, її 

необхідність безпосередньо не викликана невідповідністю працівників 

займаним посадам, їх низькою продуктивністю; 3) відбувається з ініціативи 

роботодавця; 4) є сукупністю певних соціально-виробничих відносин; 5) є 

об’єктивним процесом, що не залежить від волі працівника; 6) є соцiально-

економiчним явищем, бо стосується як економiчного, так i соцiального 

аспектiв; 7) викликане науково-технiчним прогресом, що включає в себе 

інтенсифікацію працi, економiю робочого часу, пiдвищення ефективностi 

працi; 8) тягне за собою перерозподiл обов’язків, який може змiнити вимоги 

до професії (спецiальностi). 
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2. Масове вивільнення працівників як окрема юридична категорія 

трудового права – це вивільнення працівників винятково з ініціативи 

роботодавця у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (ліквідації, 

реорганізації, банкрутства або перепрофілювання) підприємства, установи, 

організації, що супроводжується скороченням за певний календарний період 

чисельності працівників у визначеній законодавцем кількості та відбувається 

з дотриманням законодавчо встановленої процедури. 

Наведено основні властивості, які дозволяють характеризувати 

звільнення як масове, а саме: 1) підстави масового вивільнення працівників 

(ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, 

установи, організації); 2) чисельність вивільнених працівників та період, 

протягом якого останні підлягають звільненню (одноразове, протягом 

 одного місяця: вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в 

установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників; вивільнення 

10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з 

чисельністю від 101 до 300 працівників; протягом трьох місяців: вивільнення 

20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації 

незалежно від чисельності працівників); 3) обов’язкове дотримання 

законодавчо визначеної процедури під час масового вивільнення 

працівників; 4) суб’єктом трудових правовідносин, який ініціював розірвання 

трудового договору, є роботодавець. 

Основними ознаками масового вивільнення працівників є наступні: 1) в 

основі процесу масового вивільнення лежить винятково ініціатива 

роботодавця; 2) припинення трудових відносин відбувається за відсутності 

провини працівника; 3) обумовлене економічними, технічними, 

організаційними або правовими причинами; 4) відбувається з дотриманням 

процедури вивільнення з обов’язковим попередженням працівників за два 

місяці; 5) наслідком є скорочення працівників у певній передбаченій 

законодавством кількості; 6) супроводжується додатковими гарантіями для 

працівників (виплата звільненим працівникам вихідної допомоги).  
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3. Сучасний стан правового забезпечення при масовому вивільненні 

працівників в Україні характеризується розгалуженістю, неузгодженістю 

нормативно-правових актів, які регулюють питання вивільнення працівників, 

та має ряд недоліків, а саме: 1) у національному законодавстві відсутній 

розширений перелік змін в організації виробництва і праці та визначення 

поняття «припинення суб’єкта господарської діяльності»; 2) процедура 

припинення суб’єктів господарської діяльності (ліквідації, реорганізації) є 

складною та регулюється великою кількістю нормативних документів, які не 

містять чіткої регламентації дій роботодавця в разі масового вивільнення 

працівників; 3) відсутнє законодавче закріплення порядку та етапів 

перепрофілювання підприємства, установи, організації. 

4. Механізм правового забезпечення прав працівників при масовому 

вивільненні – це сукупність способів (засобів), які вживаються сторонами 

трудових відносин, органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, спрямовані 

на забезпечення прав працівників при масовому вивільненні, а також 

правового супроводу процедур такого вивільнення, виявлення та усунення 

порушень чинного законодавства, що встановлюють права вивільнених 

працівників, та притягнення роботодавця до юридичної відповідальності. 

Основними елементами механізму правового забезпечення прав 

працівників при масовому вивільнені є: 1) нормативно-правовий блок 

(законодавчі, підзаконні нормативно-правові акти, локальні акти), який 

містить у собі всю сукупність нормативних актів, що визначають правові 

засади забезпечення прав працівників при масовому вивільненні; 

2) інституційно-організаційний блок, який передбачає існування суб’єктів 

суспільних відносин, пов’язаних із забезпеченням прав працівників при 

масовому вивільненні, та встановлює основи організації їх діяльності 

(працівники, роботодавці, профспілки, держава, компетентні органи, 

уповноважені регулювати відносини, пов’язані з реалізацією норм трудового 

права тощо); 3) процедурний (регламентний) блок, який визначає алгоритм 
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(порядок) дій кожного з уповноважених суб’єктів під час проведення 

процедури масового вивільнення. 

5. Встановлено, що особливостями судової форми захисту прав 

працівників  при масових вивільненнях є наступні: 1) це юрисдикційна форма 

захисту, що реалізовується через діяльність органів судової влади; 2) ця 

форма захисту здійснюється на основі конституційних принципів та норм 

чинного законодавства; 3) протікає у процесуальній формі та регламентована 

нормами процесуального законодавства; 4) основною метою цієї форми 

захисту є припинення правопорушень, поновлення порушених прав і 

законних інтересів вивільнених працівників та усунення перешкод у 

реалізації цих прав; 5) результатом використання даної форми захисту є 

прийняття законного і обґрунтованого судового рішення, яке обов’язкове до 

виконання, виходячи з  норм Конституції України. 

6. З метою посилення ролі профспілки у механізмі правового 

забезпечення працівників запропоновано розширити ч. 1 ст. 2 Закону України 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та викласти її у 

наступній редакції: «Професійні спілки створюються з метою 

представництва, захисту трудових, соціально-економічних прав працівників 

та інтересів членів профспілки, виконання на підприємстві організаційно-

виробничих та контрольно-наглядових функцій з метою недопущення 

порушень (звуження) прав і законних інтересів працівників». 

7. Основними проблемами правового забезпечення масового 

вивільнення працівників Україні є: 1) законодавчі, тобто ті, які існують у 

чинному законодавстві в контексті регулювання відносин, пов’язаних із 

масовим вивільненням (відсутнє законодавче визначення термінів «масове 

вивільнення працівників», «скорочення працівників», «колективний 

трудовий позов», відсутнє законодавче закріплення критеріїв та методики 

оцінки роботодавцем рівня кваліфікації і продуктивності праці працівників, 

необхідних для прийняття обґрунтованого рішення про скорочення 

чисельності та штату працівників тощо); 2) організаційні, які пов’язані із 
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недостатнім рівнем організації трудового процесу на місцях, відсутністю 

належного рівня управлінської культури та усвідомленням важливості такого 

поняття, як робоча сила, з боку роботодавців (низький відсоток 

управлінського персоналу у структурі підприємств, відсутність дієвого 

механізму внутрішнього контролю та якісного добору персоналу); 

3) фінансові, що пов’язані із гарантуванням виплат вихідної допомоги 

вивільненим працівникам при ліквідації підприємства, установи, організації. 

(відсутній механізм гарантування виплат вихідної допомоги працівникам, 

яких вивільнено при ліквідації підприємства).  

8. Враховуючи встановлені проблемні напрямки, запропоновано 

конкретні заходи щодо запобігання масовим звільненням та шляхи 

удосконалення правового забезпечення прав працівників під час масових 

вивільнень, якими є: 

1) організаційні: а) обмеження або припинення прийняття на роботу 

нових працівників; б) переведення окремих (усіх) структурних підрозділів на 

роботу на умовах неповного робочого дня, що дасть змогу, з одного боку, 

значно зменшити навантаження на фонд оплати праці, а з іншого – дозволить 

зберегти робочі місця; в) переведення з погодинної на договірну оплату 

праці; г) з метою прийняття роботодавцем обґрунтованого рішення про 

скорочення чисельності та штату працівників проведення оцінки персоналу 

методом тестування, яке повинно проходити у два етапи:  кваліфікаційне 

тестування (передбачає встановлення рівня професійних навичок та 

кваліфікації працівника); особистісне тестування (співбесіда, встановлення 

особистих здібностей працівника (лідерські якості, відповідальність, 

наявність заохочень тощо) та проведення аналізу обсягів раніше виконаних 

робіт за певний період); 

2) законодавчі: а) систематизація підстав, гарантій, заборон та інших 

критеріїв, пов’язаних із масовим вивільненням в одному нормативному акті – 

Трудовому кодексі України; б) створення системи спеціалізованих судів з 

вирішення трудових спорів; в) внесення змін до чинних нормативно-правих 
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та законодавчих актів, а саме: до статті 232 чинного КЗпП України в частині 

впровадження терміна «колективний трудовий позов»; закріплення у Законі 

України «Про зайнятість населення» визначення терміна «аутплейсмент»; 

доповнення частини 1 статті 16 Закону України «Про зайнятість населення» 

пунктом наступного змісту: «Держава забезпечує реалізацію політики у сфері 

зайнятості населення шляхом проведення аутплейсменту в окремих галузях 

виробництва»; г) розроблення окремої державної програми проведення 

аутплейсменту в найбільш проблемних галузях економіки та порядку його 

проведення; 

3) фінансові: створення фонду чи гарантійної установи для 

забезпечення виплат вихідної допомоги вивільненим працівникам при 

ліквідації підприємств у випадках, коли зобов’язання перед працівниками не 

можуть бути задоволені внаслідок відсутності майна та коштів у суб’єкта 

господарювання, який ініціював вивільнення.  

9. Особливостями міжнародного правового забезпечення прав 

працівників при масових вивільненнях є наступні: 1) трудове законодавство в 

зарубіжних країнах, таких як, наприклад, Словаччина, Австрія (у більшості 

випадків), не містить законодавчого визначення поняття «масове вивільнення 

працівників»; 2) критерії масовості вивільнення визначаються, як правило, в 

залежності від тривалості періоду, протягом якого ці вивільнення 

проводяться, і загальної чисельності персоналу підприємства; 3) у 

Сполучених Штатах Америки, ФРН, Швеції, Італії переважають заходи 

превентивного характеру, які дозволяють у значній мірі попередити масові 

вивільнення; 4) проводиться дуже активна державна політика, пов’язана із 

забезпеченням повної зайнятості працездатного населення, створюються нові 

робочі місця; 5) здійснюється активна державна підтримка роботодавців 

(кредитування, пільги тощо).  

10. З урахуванням зарубіжного досвіду запропоновано у трудовому 

законодавстві України передбачити норми щодо: 1) виплати вихідної 

допомоги одночасно із попередженням про звільнення; 2) надання 
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працівникові, який підлягає вивільненню, не менше одного вільного від 

роботи дня на тиждень із збереженням середнього заробітку, необхідного для 

пошуку іншої роботи; 3) встановлення обов’язку для роботодавців включити 

до колективних договорів, галузевих угод норми, які будуть визначати 

критерії масового вивільнення на підприємстві, в установі, галузі тощо та 

гарантії для працівників при таких вивільненнях; 4) розробки та 

впровадження на державному рівні Програми «Заходи щодо профілактики та 

запобігання масовому вивільненню працівників» з метою попередження 

випадків масового вивільнення; 5) запровадження системи пільгового 

державного кредитування підприємств, які з економічних причин планують 

проводити масове вивільнення. 
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