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ВСТУП 

Актуальність теми. Основою матеріального розвитку і життя 

суспільства є праця. Право громадян на працю, тобто на одержання роботи 

з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, 

включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, 

забезпечується державою. Держава створює умови для ефективної 

зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню 

трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, 

вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку. Державна 

політика зайнятості населення базується на принципах: пріоритетності 

забезпечення повної, продуктивної та вільно обраної зайнятості в процесі 

реалізації активної соціально-економічної політики держави; 

відповідальності держави за формування та реалізацію політики у сфері 

зайнятості населення; забезпечення рівних можливостей населення в 

реалізації конституційного права на працю; сприяння ефективному 

використанню трудового потенціалу та забезпечення соціального захисту 

населення від безробіття. 

Проте, соціально-економічні умови – ринкові відносини, різноманіття 

форм власності, свобода підприємницької діяльності, упровадження нових 

методів господарювання, формування ринку праці – неминуче вносять 

істотні зміни у зміст указаного права. В умовах складної фінансово-

економічної ситуації, в якій перебуває Україна, особливої значущості 

набуло питання правового та соціального захисту найманих працівників в 

випадку масового вивільнення. У цій ситуації важливо осмислити процеси, 

що відбуваються у ході масового вивільнення, сформулювати вимоги до 

його учасників, визначити заходи, що пом’якшують гостроту кризових 

явищ, і виробити науково обґрунтовані підходи, спрямовані на пошук 

«сплячих» чи недостатньо задіяних сьогодні рушіїв, здатних стати 

двигуном подальшої модернізації національної економіки. 
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Хоча Л. Ю. Величко, В. А. Глозман, С. М. Глазько, В. О. Краєвська, 

Г. О. Насіковська, С. М. Прилипко, В. І. Прокопенко, О. І. Процевський, 

О. В. Прудивус, В. О. Радіонова-Водяницька, О. А. Трюхан, М. В. Фесюра, 

Г. І. Чанишева, С. М. Черноус, О. М. Ярошенко і звертались до окремих 

питань розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку 

змін в організації виробництва і праці, однак, не применшуючи значення їх 

наукових досягнень, відзначимо, що комплексного дослідження, 

присвяченого масовим вивільненням працівників як явищу, що має трудо-

правову природу, на рівні дисертації чи монографії до цього часу ще не 

провадилось. За таких умов розгляд особливостей правового регулювання 

масових вивільнень крізь призму необхідності створення системи 

всестороннього й ефективного захисту трудових прав та інтересів 

вивільнюваних працівників сприятиме створенню оптимальної 

нормативно-правової моделі в цій царині. 

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

Рукопис виконаний у Науково-дослідному інституті правового 

забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук 

України відповідно до тем: «Забезпечення інноваційної політики України в 

контексті європейської інтеграції» (№ 0110U000882), затвердженої на 

період з 1 січня 2010 р. по 31 грудня 2014 р., та «Правове забезпечення 

гармонізації інвестиційної моделі розвитку економіки України та ринків 

фінансових послуг до права Європейського Союзу» (№ 0115U002625), 

затвердженої на період з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2017 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на підставі теоретичних напрацювань вітчизняних і зарубіжних 

учених, аналізу національних і міжнародних нормативних документів у 

сфері праці та зайнятості населення, вивчення відповідної 

правозастосовної практики встановити особливості правового 

регулювання масових вивільнень працівників України і запропонувати 
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дієвий механізм соціально-правового захисту вивільнюваних працівників, 

а також, як наслідок, підготувати практичні рекомендації і пропозиції з 

удосконалення нормативного забезпечення в цій царині. 

Для реалізації зазначеної мети в дисертаційній роботі вирішувались 

такі завдання: 

– з’ясувати суттєві ознаки категорії «масове вивільнення 

працівників»; 

– сформулювати визначення поняття «масове вивільнення 

працівників»; 

– співвіднести масове вивільнення працівників із суміжними 

правовими явищами; 

– встановити й охарактеризувати правову підставу масових 

вивільнень працівників; 

– окреслити юридично значущі критерії масових вивільнень 

працівників; 

– провести періодизацію генези правового регулювання масових 

вивільнень працівників в Україні; 

– виявити міжнародно-правові стандарти масових вивільнень 

працівників; 

– узагальнити правове регулювання масових вивільнень працівників у 

зарубіжних країнах; 

– опрацювати юридичну процедуру масового вивільнення 

працівників; 

– виокремити основні заходи запобігання і мінімізації негативних 

наслідків масових вивільнень працівників; 

– окреслити напрями вдосконалення правового регулювання масових 

вивільнень працівників в Україні в умовах ринкової економіки. 
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Об’єктом дослідження послужило правове регулювання суспільних 

відносин, що виникають у зв’язку з розірванням трудового договору з 

ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці. 

Предметом дослідження стали правові та соціальні засади захисту 

працівників у випадку масового вивільнення. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складають закони діалектики, об’єктивно існуючі закони 

суспільно-економічного розвитку суспільства і держави й окремі загальні 

та спеціальні методи наукового пізнання правових категорій і явищ. 

Основою пізнання став діалектичний метод, за допомогою якого масові 

вивільнення працівників і правове забезпечення цього процесу 

розглядались як явища, що перебувають у постійній динаміці та тісному 

взаємозв’язку (підрозділи 1.1, 2.1). За допомогою формально-логічного 

аналізу поглиблено понятійно-термінологічний апарат трудового права – 

сформульовано визначення термінів «масове вивільнення працівників» і 

«юридична процедура масового вивільнення працівників» (підрозділи 1.1 

та 3.1). Системно-структурний метод застосовувався при аналізі 

співвідношення таких правових категорій, як «зміна в організації 

виробництва і праці», «скорочення чисельності працівників» і «скорочення 

штату працівників» (підрозділ 1.2). Порівняльно-правовий метод 

використовувався у процесі опрацювання зарубіжного досвіду правового 

регулювання масових вивільнень працівників (підрозділ 2.2). Історичний 

метод було вжито при опрацюванні становлення і розвитку правового 

забезпечення у досліджуваній царині (підрозділ 2.1). Моделювання – для 

формулювання рекомендацій з удосконалення законів, а також інших 

нормативних актів з метою підвищення соціально-правового захисту 

працівників у випадку масового вивільнення (підрозділи 1.3, 3.1, 3.2). 

Наукова новизна одержаних результатів убачається в тому, що дана 

дисертаційна робота є першим у вітчизняній науці трудового права 
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завершеним самостійним комплексним теоретичним дослідженням 

проблем правового регулювання масового вивільнення працівників з 

ініціативи роботодавця в сучасних умовах господарювання, у якому 

визначені й теоретично обґрунтовані інноваційні шляхи реформування в 

цій царині під кутом зору всестороннього захисту праці вивільнюваних 

працівників. 

На підставі результатів дослідження сформульовано й обґрунтовано 

такі наукові положення, висновки та пропозиції, що мають ознаки наукової 

новизни: 

Уперше: 

– масове вивільнення працівників розглянуто як звільнення з 

ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці, 

що спричиняє одноразове або в межах встановленого періоду значне 

скорочення чисельності працівників, здійснюється в законодавчо 

визначеному порядку та тягне за собою  надання вивільнюваним особам 

додаткових соціально-правових гарантій; 

– виокремлено й піддано змістовному аналізу суттєві ознаки категорії 

«масове вивільнення працівників»: відбувається з ініціативи роботодавця; 

правова підстава – скорочення чисельності працівників унаслідок змін в 

організації виробництва і праці; відповідає певним кількісним і часовим 

юридично значущим критеріям; проводиться з дотриманням законодавчо 

встановленої процедури; супроводжується заходами із його запобігання і 

мінімізації негативних наслідків; 

– обґрунтовано, що скорочення чисельності працівників повинно 

відбуватися виключно у випадках змін в організації виробництва і праці, 

перелік яких має бути вичерпним і закріпленим законодавчо: 

реорганізація, консервація, банкрутство, реструктуризація або 

перепрофілювання підприємств, установ, організацій, уведення нових 
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форм організації праці, раціоналізація робочих місць, упровадження 

передової техніки і технологій; 

– доведено, що для визнання вивільнення працівників масовим 

необхідним є одночасне поєднання кількісного (кількість звільнюваних 

працівників) і часового (проміжок часу, протягом якого відбулося таке 

звільнення) критеріїв; 

– обстоюється позиція про необхідність законодавчого закріплення 

диференційованого підходу до кількісного критерію масового вивільнення 

залежно від кількості працюючих суб’єкта господарювання відповідно до 

ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу України. На суб’єктів 

мікропідприємництва законодавчі приписи щодо порядку й умов 

проведення масових вивільнень поширюватися взагалі не повинні; 

– виділено й охарактеризовано загальні та спеціальні складові 

юридичної процедури масового вивільнення працівників; 

– окреслено заходи запобігання і мінімізації негативних наслідків 

масових вивільнень працівників: обмеження або тимчасове припинення 

прийому на роботу нових працівників; заборона прийняття на роботу 

сумісників і звільнення вже працюючих сумісників; заборона суміщення 

професій (посад); тимчасове зупинення роботи всієї юридичної особи чи її 

окремих структурних підрозділів; скасування застосування надурочних 

робіт; зміна істотних умов праці; уведення неповного робочого часу; 

поетапне вивільнення працівників; інші заходи, передбачені колективними 

договорами й угодами; 

– запропоновано й обґрунтовано періодизацію становлення і розвитку 

правового регулювання масових вивільнень працівників в Україні: 1-й (до 

1971 р.); 2-й (1972–1987); 3-й (1988–1993); 4-й (1994–2012); 5-й (2013 р. – 

до цього часу). 

Удосконалено:  
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– наукову аргументацію з приводу невизнання категорії «зміни в 

організації виробництва і праці» як оціночної чи відносно визначеної; 

– розуміння загальновизнаних міжнародних стандартів правового 

регулювання масових вивільнень працівників; 

– позицію, за якою рішення щодо заходів із запобігання масовим 

вивільненням працівників і мінімізації їх негативних наслідків має 

приймати роботодавець, однак за обов’язкового його погодження з 

виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником). 

Дістали подальшого розвитку: 

– позиція щодо закріплення у проекті Трудового кодексу України як 

самостійних таких підстав розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця: а) скорочення чисельності працівників; б) ліквідація 

юридичної особи або припинення діяльності роботодавця – фізичної 

особи; 

– усвідомлення тенденцій розвитку законодавства, що регламентує 

відносини в ході масового вивільнення працівників, у зарубіжних країнах. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що 

сформульовані в рукописі висновки, пропозиції і рекомендації можуть 

бути використані:  

а) у науково-дослідній сфері – для подальших теоретичних 

досліджень правових засад реалізації державної політики у сфері 

зайнятості населення, юридичних гарантій держави щодо захисту прав 

громадян на працю та реалізації їх прав на соціальний захист від 

безробіття; 

б) у правотворчій сфері – у процесі прийняття нових нормативно-

правових актів у досліджуваній царині, внесення змін і доповнень до 

чинного законодавства, його адаптації до кращих міжнародних та 

європейських зразків; 
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в) у правозастосовній сфері – у діяльності органів державної 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суду, сторін 

соціального діалогу та ін.; 

г) у навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін 

«Трудове право України», «Трудовий договір», «Трудові спори», 

підготовці підручників, навчальних посібників і методичних рекомендацій 

із цих дисциплін, а також у науково-дослідній роботі студентів і слухачів 

юридичних вузів і факультетів. 

Апробація результатів дисертації. Теоретичні висновки і 

рекомендації з удосконалення правозастосовної практики, що містяться в 

дисертації, доповідалися та обговорювалися на науково-теоретичних і 

науково-практичних конференціях: «Актуальні напрями правового 

забезпечення інноваційної та інвестиційної політики в Україні» (м. Харків, 

2014 р.); «Єдність і диференціація трудового права та права соціального 

забезпечення» (м. Харків, 2014 р.); «Сучасні проблеми трудового та 

пенсійного законодавства» (м. Харків, 2015 р.); «Нові завдання та напрями 

розвитку юридичної науки в XXI столітті» (м. Одеса, 2016 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження знайшли відбиття у 10 

публікаціях, з яких шість статей у фахових наукових журналах і збірниках 

наукових праць, у тому числі одна в іноземному, а також тезах до чотирьох 

доповідей і повідомлень на вказаних наукових конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

МАСОВІ ВИВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ: ТЕОРЕТИКО-

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 

 

1.1. Поняття і суттєві ознаки категорії «масове вивільнення 

працівників» 

Небувалу за тривалістю й обсягом економічну кризу переживає 

Україна. У державі розвалена фінансова система, серйозно загострився 

спад виробництва, деградує система освіти, науки та культури, посилилось 

зубожіння населення, як результат – зросла злочинність. Усе це в Україні 

супроводжується найтривалішим і найгострішим суспільно-політичним 

конфліктом за весь період її існування. Про витоки, рушійні сили і 

наслідки цього багатостороннього конфлікту судити рано, адже процеси 

змін тривають, їх характер дуже стрімкий. Наразі головним змістом опору 

є боротьба за громадянські й політичні права. Її результатом, за логікою, 

має стати відновлення довіри до держави, її інститутів, адже в підвалинах 

конфлікту – криза держави, яка звузила сферу своєї діяльності до 

проведення інтересів політичної верхівки і перестала виконувати публічні 

функції зі створення умов для реалізації громадянами своїх прав і свобод. 

Хоча перехід національної економіки на ринкові рейки надав 

суб’єктам господарювання нові можливості для самостійного здійснення 

виробничої діяльності, однак разом із новими перспективами вони 

зіштовхнулися із загрозою фінансово-економічної нестабільності і, як 

наслідок, масовими вивільненнями працівників, зумовленими змінами в 

організації виробництва і праці. М. І. Іншин заувжує, що вже перші кроки 

до ринкової економіки викликали такі явища, як масове скорочення 

чисельності (штату) працюючих на підприємствах, установах та 

організаціях і вивільнення з них надлишкової кількості працюючих [1, с. 

5]. Права А. М. Юшко, яка вважає, що звільнення працюючих унаслідок 
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змін в організації виробництва і праці має найбільшу питому вагу в 

загальному обсязі підстав розірвання трудового договору, тому що воно 

безпосередньо пов’язано з формуванням ринкових відносин, реалізацією 

курсу на усунення неконкурентоздатних збиткових підприємств, 

реорганізацією юридичних осіб [2, с. 88]. При цьому погодимось із Л. Ю. 

Величко, яка наголошує: «Зростання безробіття, зумовленого ліквідацією 

підприємств, скороченням чисельності або штату працюючих, актуалізує 

проблему захисту прав працівників під час вивільнення. В останні роки 

закріпилася негативна тенденція прихованого звільнення у випадку 

скорочення чисельності шляхом його підміни звільненням за згодою 

сторін чи за власним бажанням, що свідчить про нереалізовані гарантії 

захисту працівників від незаконного звільнення» [3, с. 5]. При збереженні 

цього явища в умовах політичної й економічної криз рівень соціальної 

захищеності працюючих і дотримання гарантій, у встановлених 

законодавством у зв’язку з вимушеним звільненням, суттєво погіршився. 

Динамізм економічних, політичних, соціально-культурних потреб 

сучасного суспільства висуває все нові завдання правового врегулювання 

суспільних відносин. Правотворчість не може зупинятись на певному 

етапі, а весь час перебуває в русі, розвитку внаслідок удосконалення 

соціальних зв’язків, виникнення нових завдань суспільного життя, що 

потребують відповідного правового регулювання. Ці й інші обставини 

стали причиною розробки і прийняття 27 вересня 2014 р. Закону України 

«Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для 

економічного зростання в Україні» [4], що певною мірою дозволив: 

збільшити дохідну частину бюджету; оптимізувати чисельність 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів 

прокуратури та заощадити бюджетні витрати на забезпечення їх 

діяльності; раціональніше використовувати державні кошти і спрямувати 

вивільнені ресурси на забезпечення основних виплат працівникам 
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державних органів; упорядкувати систему надання пільг населенню, а 

також запровадити адресний підхід при їх наданні громадянам за 

професійною ознакою; законодавчо врегулювати у відповідних базових 

законах України, що передбачають надання державних соціальних 

гарантій, окремі питання надання соціальної підтримки, виходячи із 

можливості фінансового забезпечення за рахунок коштів Державного 

бюджету України, та дав можливість уникнути судових позовів та 

довготермінових боргових зобов’язань держави; оптимізувати розподіл 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

стабілізувати економічну ситуацію в країні шляхом зменшення 

навантаження на видаткову частину державного бюджету, зокрема 

зменшення видатків з державного бюджету Пенсійному фонду України. 

Ратифікувавши 16 вересня 2014 р. Угоду про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони [5; 6], Україна отримала інструмент та дороговказ для власних 

перетворень. Виконання вимог цієї Угоди дає можливість Україні в 

подальшому стати повноцінним членом в Європейському Союзі.  

Мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та 

індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, 

політико-правових умов становлення та розвитку України визначила 

Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена Указом 

Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 [7]. Метою Стратегії є 

впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України 

на провідні позиції у світі. Задля цього рух уперед здійснюватиметься за 

такими векторами:  

1) розвиток – забезпечення сталого розвитку держави, проведення 

структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя. Україна 

має стати державою із сильною економікою та з передовими інноваціями. 

nau://ukr/984_011/
nau://ukr/984_011/
nau://ukr/984_011/
nau://ukr/984_011/
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Для цього передусім необхідно відновити макроекономічну стабільність, 

забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим 

способом, створити сприятливі умови для ведення господарської 

діяльності та прозору податкову систему; 

2) безпека – забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та 

громадян, захищеності інвестицій і приватної власності; 

3) відповідальність – забезпечення гарантій, що кожен громадянин 

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, мовних або інших ознак матиме доступ до 

високоякісної освіти, системи охорони здоров’я та інших послуг у 

державному та приватному секторах; 

4) гордість – забезпечення взаємної поваги та толерантності в 

суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт. 

Україна повинна зайняти гідне місце серед провідних держав світу, 

створити належні умови життя і праці для виховання власних талантів, а 

також залучення найкращих світових спеціалістів різних галузей. 

Стратегія передбачила в рамках названих векторів руху реалізацію 

низки реформ і програм розвитку держави. Зокрема, за вектором розвитку 

– реформу сфери трудових відносин, а за вектором відповідальності – 

реформу системи соціального захисту та пенсійну реформу. 

За цих умов одним із важливих програмних напрямів має стати 

підвищення рівня зайнятості населення, активізація роботи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування щодо збереження та 

створення роботодавцями нових робочих місць, ліквідації тіньової 

зайнятості та створення умов для розвитку підприємницької діяльності. 

Хоча терміном «вивільнення працівників» законодавець активно 

оперує протягом тривалого періоду (ще 27 травня 1988 р. Президія 

Верховної Ради УРСР у зв’язку з перебудовою управління економікою і 
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відповідно до указів Президії Верховної Ради СРСР від 4 лютого 1988 р. 

«Про внесення до законодавства Союзу РСР про працю змін і доповнень, 

пов’язаних з перебудовою управління економікою» [8] і від 29 березня 

1988 р. «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів 

СРСР про працю» [9] доповнила КЗпП України окремою главою ІІІ-А 

«Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників» [10; 11]), однак як 

його легальна дефініція, так і визначення суміжних понять «масове 

вивільнення працівників», «процедура масового вивільнення працівників» 

тощо до цього часу відсутні.  

Проте тлумачення категорії «вивільнення» зустрічається в розрізі 

інших сфер людської діяльності. Наприклад, відповідно до ст. 1 Закону 

України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, 

транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» 

[12] вивільнення генетично модифікованих організмів у навколишнє 

середовище – це діяння (дія або бездіяння), в результаті якого відбулося 

внесення цих організмів у навколишнє середовище. Тлумачний словник 

українських термінів «Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний 

захист ядерного матеріалу і ядерних установок», затверджений наказом 

Державного комітету ядерного регулювання України № 101 від 8 червня 

2004 р. [13], вивільненням називає звільнення деякої кількості ядерного 

матеріалу з-під контролю наглядового органу (відповідна кількість 

ядерного матеріалу віднімається від інвентарної кількості даної зони 

балансу матеріалу). 

Спроби тлумачення словосполучення «вивільнення працівників» 

робили і вітчизняні вчені-трудовики. Т. Г. Маркіна заявляє, що 

вивільнення як правова категорія може «… виступати як певна сукупність 

правовідносин, які виникають, діють і припиняються». Така сукупність, на 

її думку, «... може включати в себе відносини з перегляду або створення 

нових локальних нормативних актів, що передбачають зміну існуючих або 
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введення нових умов праці; відносини стосовно виявлення кола осіб, які 

підлягають вивільненню, відносини між вивільнюваним працівником і 

власником з приводу можливого переведення на іншу роботу, якщо така є, 

або з приводу підвищення кваліфікації з подальшим працевлаштуванням; 

відносини між вивільнюваним працівником і власником з приводу 

одержання встановлених законом матеріальних виплат і пільг» [14, с. 145-

147]. О. В. Прудивус наполягає на тому, що вивільнення працівників – це 

об’єктивне явище, яке становить 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 [15, с. 84]. Як 

бачимо, в обох випадках науковці намагались сформулювати визначення 

розглядуваного явища шляхом перелічення сукупності суспільних 

відносин, які виникають у зв’язку з ним. Ця спроба не є конструктивною, 

позаяк ігнорує суттєві ознаки категорії «вивільнення працівників». 

На думку О. О. Середи, «…право залишається основним гарантом 

забезпечення громадського порядку й успішного функціонування всієї 

державної системи. Тим часом соціальна дійсність демонструє певні 

протиріччя та неузгодження, які підпадають під дію права. Звідси і 

постійна потреба в удосконаленні правового механізму і категоріального 

апарату» [16, с. 117]. Категорія «масове вивільнення працівників» на 

сьогодні не досліджена повною мірою у вітчизняній трудо-правовій науці, 

невизначеними залишаються її сутність і змістовне наповнення. 

Переконані, що найбільш важливі базисні поняття повинні отримати 

офіційне тлумачення, щоб потім стати основоположними у 

правозастосувальній діяльності і наукових дослідженнях. Л. Д. Воєводін 

[17, с. 23], Д. А. Керимов [18, с. 93], О. С. Піголкін [19, с. 110] доводять, 
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що законодавчі дефініції зменшують помилки і непорозуміння на практиці. 

Права І. О. Биля, яка доводить, що значення нормативних дефініцій 

полягає в тому, що вони: а) усувають неясність нормативних правових 

актів; б) значною мірою виключають можливість різного тлумачення 

змісту поняття при подальшій реалізації приписів; в) підвищують ступінь 

формалізації законодавства; г) забезпечують смислову повноту правових 

нормативів, цілісність правового регулювання, економію правової форми 

[20, с. 66]. Норми-визначення сприяють правильному розумінню і 

застосуванню нормативно-правового акта, отже дефініції підвищують 

якість і всього механізму правового регулювання. З метою запобігання 

довільному розумінню значення терміна, попередження викривлення 

розуміння правового припису, а також ідентичного й адекватного підходу 

до конкретного терміна нормативно-правового акта необхідне його 

легальне тлумачення. 

У юриспруденції завдання визначення (дефініції) як логічної операції 

над поняттями полягає в тому, щоб розкрити зміст поняття шляхом 

зазначення основних, істотних ознак досліджуваного предмета, які 

відрізняють його від інших суспільних явищ і виділяють із числа правових 

[21, с. 86]. Визначення поняття, яке дає описання в абстрактній формі 

найважливіших ознак через вказівку його найближчого роду і видової 

відмінності, знімає ситуативні характеристики конкретного випадку, 

виділяючи основну ознаку, вичленовуючи поняття з ряду йому подібних. 

Високий рівень абстрактності такого визначення не дає можливості 

викривити семантичну заданість поняття, логічне й змістове значення 

виражається глибше, точніше. 

Вважаємо, що до суттєвих ознак категорії «масове вивільнення 

працівників» належать такі: 

1. Відбувається з ініціативи роботодавця. 
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Постійний обмін трудовими ресурсами спричиняє динаміку на ринку 

праці України. Унаслідок цього а) виникнення, б) зміна та в) закінчення 

трудових правовідносин є закономірними явищами соціальної дійсності 

загалом і її правової складової зокрема. У законодавстві про працю та 

науці трудового права для позначення останньої стадії існування трудових 

відносин вживаються терміни: «припинення», «розірвання» і «звільнення».  

Категорія «припинення трудового договору» має бути 

охарактеризована як найбільш об’ємна, що охоплює всі можливі варіанти 

закінчення трудових правовідносин. В. С. Венедиктов наполягає на тому, 

що це «… родове поняття, яке поєднує всі підстави розірвання трудових 

зв’язків як за ініціативою працівника, роботодавця, третіх осіб, так і у 

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

смертю» [22, с. 100]. Є. Ф. Голеня робить висновок, що припинення 

трудового договору полягає в тому, що при настанні передбачених 

законодавством про працю подій і юридичних дій робітник чи службовець 

вивільнюється в установленому законом порядку від виконання своїх 

трудових функцій на цьому підприємстві, установі, організації, а останні 

знімають із себе обов’язки надання роботи за цим трудовим договором та 

обов’язок сплачувати заробітну плату 23, с. 26. 

Явище припинення трудових відносин тісно пов’язане з реалізацією 

особою права на працю. У ст. 43 чинної Конституції України [24] сказано: 

«Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на 

життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Усі 

громадяни мають право вільно розпоряджатися своїми здібностями до 

праці, вибирати рід діяльності і професію. Примусова праця заборонена». 

Як справедливо заявляє М. М. Пурей: «… право на працю – це встановлена 

Конституцією України й іншими нормативно-правовими актами держави 

рівна можливість кожної людини, яка має фізичну і розумову здатність, 

працювати, заробляти собі на життя, при цьому за наявності конкретної 
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ситуації вільно, на свій вибір виконувати правомірні дії, спрямовані на 

реалізацію своєї здатності до праці» [25, с. 43]. Виключне право людини 

розпоряджатися своїми здібностями до праці є проявом соціальної і 

юридичної автономії людини, обумовленим визнанням її вищої цінності в 

суспільстві і державі, визнанням свободи її волі у сфері праці, свободи 

вибору своєї поведінки на основі оцінки своїх інтересів і потягів. 

Розпоряджаючись своїм правом на працю, громадянин може як укласти 

трудовий договір, що стане підставою для виникнення трудових 

правовідносин, так і вийти із нього. О. Я. Лаврів аргументовано доводить, 

що принцип свободи праці включає в себе: можливість отримати роботу і 

бути працівником підприємств, установ, організацій будь-якої форми 

власності; можливість забезпечити себе роботою самостійно 

(підприємництво); можливість отримати відповідну роботу; можливість 

вільно обирати рід заняття та професію; можливість реалізувати здатність 

до праці у безпечних для здоров’я умовах праці; можливість при 

звільненні, безробітті мати сприяння у працевлаштуванні; можливість 

вимагати захисту права на працю через відповідні органи і, нарешті, право 

взагалі не займатися будь-якою діяльністю або в будь-який момент її 

припинити [26, с. 92]. 

У загальному вигляді підстави припинення трудового договору 

визначені у ст. 36 КЗпП України [27]: угода сторін; закінчення строку, крім 

випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не 

поставила вимогу про їх припинення; призов або вступ працівника або 

власника – фізичної особи на військову службу, направлення на 

альтернативну (невійськову) службу, крім призову працівника на військову 

службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше 

одного року; розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу або на вимогу 

профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим 

nau://ukr/322-08|st36
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колективом органу; переведення працівника, за його згодою, на інше 

підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду; 

відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з 

підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження 

роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці; набрання законної сили 

вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від 

відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого 

покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи; 

укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону 

України «Про запобігання корупції» [28], встановленим для осіб, які 

звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом 

року з дня її припинення; з підстав, передбачених Законом України «Про 

очищення влади» [29]; підстави, передбачені контрактом. 

Більш виважений системний підхід знайшов відбиття у § 1 «Загальні 

положення про припинення трудових відносин» гл. 5 «Припинення 

трудових відносин» книги другої «Виникнення та припинення трудових 

відносин. Трудовий договір» проекту ТК України (реєстраційний № 1658, 

текст доопрацьований від 20 травня 2015 р.) [30], де говориться вже не про 

припинення трудового договору, а про припинення трудових 

правовідносин, а також чітко розмежовані його умови та підстави. Групу 

умов утворюють такі, як: а) трудові відносини можуть бути припинені 

тільки на підставах, у порядку і на умовах, визначених ТК та законами; б) 

трудовий договір може бути розірваний лише за однією з підстав, 

передбачених ТК. Підставами припинення трудових відносин є: закінчення 

строку трудового договору; згода сторін; розірвання трудового договору за 

ініціативою працівника; розірвання трудового договору за ініціативою 

роботодавця; рішення вищого органу управління або наглядової ради 

роботодавця про припинення повноважень (відкликання) голови і членів 

nau://ukr/1700-18/
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наглядової ради та/або виконавчого органу, а також будь-яких інших 

працівників, якщо їх призначення (обрання) та звільнення (відкликання) 

належить до компетенції вищого органу управління або наглядової ради 

відповідно до установчих документів роботодавця; укладення трудового 

договору, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», 

встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, протягом року з дня її припинення; незалежні від волі 

сторін підстави. 

О. М. Ярошенко переконує, що за змістом синонімом терміна 

«припинення трудових правовідносин» є категорія «звільнення 

працівника» [31, с. 313]. Уточнюючою є позиція А. Д. Зайкіна, який 

зазначав, що словосполучення «звільнення з роботи» ідентичне терміну 

«припинення трудового договору», крім випадків вибуття працівника з 

облікового складу підприємства у зв’язку зі смертю [32, с. 231-232]. «… 

Виходячи з діючого національного законодавства та враховуючи 

вищенаведені зауваження, терміни звільнення та припинення є 

синонімічними за змістом, за винятком випадків смерті працівника, 

визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим», – міркує 

К. Ю. Мельник [33, с. 317]. Ми ж погодимось із В. О. Кравченко: «… 

термін звільнення застосовується в 3-х значеннях: а) як аналог поняттю 

припинення трудового договору; б) для позначення юридичного факту, що 

викликає припинення дії останнього і трудових відносин; в) як вид 

дисциплінарного стягнення. У першому значенні названі поняття тотожні 

за всіма своїми основними параметрами незалежно від підстави звільнення 

працівника і припинення трудового договору (крім припинення його дії 

внаслідок смерті працівника), наявності або відсутності поважних причин 

для цього, вини працівника чи роботодавця. Як юридичний факт 

звільнення складається з комплексу погоджених дій роботодавця і 
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працівника, внаслідок яких відбуваються припинення трудових 

правовідносин між ними, погашення взаємних трудових прав та обов’язків, 

зміна соціально-правового статусу останнього, який перестає бути 

найманим працівником саме цього роботодавця, а наймач втрачає 

дисциплінарну владу щодо колишнього працівника. На звільнення як на 

один з видів дисциплінарного стягнення вказує ч. 1 ст. 147 КЗпП України. 

Воно виступає крайнім заходом дисциплінарного впливу, яким оперують, 

лише, коли зазвичай інші вичерпані й не дали очікуваного результату – 

подальшої правомірної поведінки працівника» [34, с. 19-20]. 

Розірвання трудового договору є вольовим припиненням трудових 

правовідносин за ініціативою працівника або роботодавця, а також осіб, 

що мають право цього вимагати. Цікаво, що ще перший акт промислового 

робітничого права – Закон «Про нагляд за закладами фабричної 

промисловості, про взаємні відносини фабрикантів і робітників і про 

збільшення числа чинів фабричної інспекції», прийнятий 3 червня 1886 р. 

[35], розрізнив припинення і розірвання договору найму праці. Договір 

найму припинявся в разі: взаємної згоди сторін; закінчення строку найму; 

закінчення роботи, виконанням якої було обумовлено строк найму; 

закінчення 2-х тижнів з дня подачі заяви однієї зі сторін про бажання 

розірвати договір, якщо він був укладений на невизначений строк; висилки 

робітника з місця виконання договору за розпорядженням компетентного 

органу влади або присудження його до ув’язнення на строк, який робить 

виконання договору неможливим; обов’язкового вступу робітника на 

військову чи громадську службу; відмови з боку установи, яка видає 

робітникові строкову посвідку на проживання, її відновити; зупинення 

протягом понад 7 днів робіт на підприємстві внаслідок пожежі, повені чи 

іншого стихійного лиха. Підставами розірвання договору найму з 

ініціативи завідувача фабрики (заводу) визнавались: неявка робітника на 

роботу понад 3 дні підряд без поважних причин; притягнення його до 
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слідства й суду за обвинуваченням у злочинних діях, що тягнуть за собою 

покарання не нижче ув’язнення; зухвала або негативна поведінка 

робітника, що загрожує майновим інтересам фабрики або особистій 

безпеці будь-кого з осіб, які належать до фабричного управління; 

виявлення в робітника інфекційної хвороби.  

Масове вивільнення як значиме трудо-правове явище має місце 

тільки в тому випадку, коли воно проводиться з ініціативи роботодавця (це 

підтверджує назва ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення» [36]). 

Коли ж, приміром, ініціатива розірвання трудового договору виходить від 

працівника чи третьої особи, то навіть у випадку значної кількості 

одночасних чи протягом законодавчо визначеного строку звільнень 

останні статусу масових вивільнень не отримають, а значить, будуть 

проведені з дотриманням загальних процедур.  

М. Кришталь дотримується точки зору, що закріплене в чинному 

КЗпП України трактування сторони трудових правовідносин як власника 

підприємства, установи, організації, уповноваженого ним органу або 

фізичної особи є не тільки громіздким і незручним, а й в основі своїй 

формально неправильним, бо воно характеризує суб’єкта як такого, що 

володіє, використовує чи розпоряджається певним майном [37, с. 54]. У 

реальному житті оперування поняттям «власник або уповноважений ним 

орган» не полегшує правозастосовної практики, у зв’язку з чим воно 

поступово замінюється терміном «роботодавець», який відбиває головну 

відмінність цих суб’єктів від тих, які наймаються на роботу, а його рівною 

мірою можна вживати як до фізичних, так і до юридичних осіб, тобто він є 

універсальним [38, с. 120]. Роботодавцем є юридична або фізична особа, 

яка на підставі трудового договору використовує працю фізичної особи.  

Н. В. Черних пропонує такий перелік характерних властивостей, 

притаманних кожному роботодавцеві: право розробляти структуру й 

затверджувати штати підприємства; наявність самостійного фонду оплати 
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праці; можливість самостійно виплачувати зарплату; внутрішня 

організація; організаційна єдність; існування відособленого майна й 

можливість самостійно нести майнову відповідальність; право 

самостійного прийому на роботу; право підбору, розміщення кадрів та 

організація їх праці; окремий розрахунковий; поточний рахунок у банку; 

самостійний баланс; оперативна самостійність у витрачанні фондів; власне 

найменування; права й обов’язки із забезпечення праці й побуту; 

можливість самостійно виступати позивачем і відповідачем у суді; 

дисциплінарні повноваження [39, с. 21-22]. Як бачимо, указані ознаки не є 

однопорядковими. Одні з них характеризують роботодавця з економічної 

точки зору (наявність самостійного фонду оплати праці, окремий поточний 

рахунок у банку), другі – з організаційної (організаційна єдність), треті – з 

правової (право самостійного прийому і звільнення з роботи, 

дисциплінарні повноваження). 

О. Г. Середа пропонує таку узагальнену класифікацію прав та 

обов’язків роботодавця: 

а) немайнові: 

– організаційні: право укладати трудові договори з працівниками; 

право вимагати від них дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку; обов’язок забезпечити необхідні умови праці, обов’язок вести 

переговори про укладання колективного трудового договору з 

працівниками та ін.; 

– дисциплінарні: право роботодавця застосовувати до працівників 

заходи дисциплінарного впливу в межах, установлених законодавством; 

обов’язок забезпечити трудову й виробничу дисципліну; 

– процесуально-трудові: обов’язок виконувати рішення комісій з 

трудових спорів; право звернутися до суду для вирішення трудового 

спору; 
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– нормотворчі: право брати участь у нормотворенні локальних актів 

разом з представницькими органами працівників у встановленому 

порядку; 

б) майнові: обов’язки виплачувати заробітну плату, а також грошову 

компенсацію за порушення встановленого строку виплати; право на 

відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної його майну; обов’язок 

відшкодувати працівникові моральну й матеріальну шкоду в 

установленому порядку [40, с. 47]. 

Як бачимо, право розірвати трудовий договір, у тому числі й у 

випадку масового вивільнення, належить до групи організаційних 

немайнових прав роботодавця. 

2. Правова підстава – скорочення чисельності працівників унаслідок 

змін в організації виробництва і праці. 

Як і будь-яке звільнення, масове вивільнення працівників може 

відбуватись тільки за певною підставою, передбаченою законодавством 

про працю. Останньою є п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України – зміна в організації 

виробництва і праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство 

або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 

чисельності або штату працівників. Більш докладно скорочення 

чисельності працівників унаслідок змін в організації виробництва і праці 

як правову підставу масових вивільнень працівників буде проаналізовано у 

підрозділі 1.2 дисертації. 

3. Відповідає певним кількісним і часовим юридично значимим 

критеріям. 

Згідно зі ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення» масовим 

вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної 

особи) є одноразове або протягом: 

1) одного місяця: 



27 

 

– 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; 

2) трьох місяців – вивільнення 20 і більше відсотків працівників на 

підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності 

працівників. 

Показники масового вивільнення працівників можуть також 

встановлюватися колективними договорами та угодами, укладеними на 

національному, галузевому та регіональному рівнях. 

Більш докладно критерії масових вивільнень працівників буде 

опрацьовано у підрозділі 1.3 дисертації. 

4. Проводиться з дотриманням законодавчо встановленої процедури. 

Відповідно до п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України 

від 6 листопада 1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових 

спорів» [41] суди, розглядаючи трудові спори, пов’язані зі 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 організації виробництва 

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

дійсно, що власник або уповноважений ним орган не має можливості 

перевести працівника з його згоди на іншу роботу на тому ж підприємстві, 

в установі чи організації; д) чи не користувався вивільнений працівник 

переважним правом на залишення на роботі; е) чи попереджувався він за 2 

місяці про наступне вивільнення. Іншими словами, при звільненні 

працівників унаслідок змін в організації виробництва і праці має бути 

дотриманий загальний порядок, установлений КЗпП України.  

Крім того, у разі, якщо вивільнення працівників є масовим 

відповідно до ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення», власник 

nau://ukr/322-08|st40/
nau://ukr/322-08/
nau://ukr/5067-17|st48/
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або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби 

зайнятості про заплановане вивільнення працівників. 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, установленому КМУ. Також комісії займаються підготовкою 

пропозицій щодо внесення змін до територіальних і місцевих програм 

зайнятості населення. Указані вимоги є спеціальними та застосовуються 

виключно в разі проведення масового вивільнення. 

Більш докладно процедуру проведення масових вивільнень 

працівників буде досліджено в підрозділі 3.1 дисертації. 

5. Супроводжується заходами із його запобігання і мінімізації 

негативних наслідків. 

Частина 3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» 

покладає на роботодавців обов’язок вживати заходів для запобігання 

масовим вивільненням, у тому числі шляхом проведення консультацій з 

профспілками з метою розроблення відповідних заходів, спрямованих на 

пом’якшення їх наслідків і зменшення чисельності вивільнених 

працівників. Заходи із запобігання масовому вивільненню та з мінімізації 

його негативних наслідків можуть встановлюватися колективними 

договорами та угодами, укладеними на національному, галузевому та 

регіональному рівнях.  

Заходи щодо своєчасного запобігання масовому безробіттю 

розробляє і здійснює також місцева державна адміністрація (п. 10 ст. 24 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» [42]).  

nau://ukr/305-2013-п/
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Більш докладно заходи із запобігання і мінімізації негативних 

наслідків масових вивільнень працівників буде вивчено у підрозділі 3.2 

дисертації. 

Таким чином, масове вивільнення працівників – це звільнення з 

ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці, 

що тягне одноразове або межах встановленого періоду значне скорочення 

чисельності працівників, здійснюється у законодавчо визначеному порядку 

та зумовлює надання вивільнюваним особам додаткових соціально-

правових гарантій.  

Указане визначення слід закріпити у ст. 1 «Визначення термінів» 

Закону України «Про зайнятість населення». Нормативні дефініції 

вважаємо вагомою частиною понятійного інструментарію системи 

трудового законодавства, яка сприяє її формальній визначеності. 

Юридична практика у сфері трудових відносин потребує таких визначень, 

які дозволяють із найбільшим ступенем точності відмежовувати одну 

фактичну обставину від іншої, – у цьому сутність права, його розумність і 

справедливість. Норми-дефініції дозволяють виключити суперечливе 

тлумачення категорій законодавства про працю, забезпечують сутнісну та 

змістовну завершеність норм права, тим самим усуваючи прогалини і 

дозволяючи домогтися однаковості в розумінні та реалізації правових 

норм. 

За результатами теоретико-прикладного дослідження, проведеного у 

цьому підрозділі рукопису, зроблено такі попередні висновки і 

сформульовано наступні рекомендації: 

1. Небувалу за тривалістю й обсягом економічну кризу переживає 

Україна. У державі розвалена фінансова система, серйозно загострився 

спад виробництва, деградує система освіти, науки та культури, посилилось 

зубожіння населення, зросла злочинність. Усе це в Україні 
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супроводжується найтривалішим і найгострішим суспільно-політичним 

конфліктом за весь період її існування.  

Хоча перехід національної економіки на ринкові рейки надав 

суб’єктам господарювання нові можливості для самостійного здійснення 

виробничої діяльності, однак разом із новими значними перспективами 

вони зіштовхнулися із загрозою фінансово-економічної нестабільності і, як 

наслідок, масовими вивільненнями працівників, зумовленими ліквідацією, 

реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням підприємства, 

установи чи організації, скороченням чисельності або штату працівників. 

2. Суттєвими ознаками категорії «масове вивільнення працівників» є 

такі: 

– відбувається з ініціативи роботодавця; 

– правова підстава – скорочення чисельності працівників унаслідок 

змін в організації виробництва і праці; 

– відповідає певним кількісним і часовим юридично значущим 

критеріям; 

– проводиться з дотриманням законодавчо встановленої процедури; 

– супроводжується заходами із його запобігання і мінімізації 

негативних наслідків. 

3. Масове вивільнення працівників – це звільнення з ініціативи 

роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці, що тягне за 

собою одноразове або в межах установленого періоду значне скорочення 

чисельності працівників, здійснюється в законодавчо визначеному порядку 

та зумовлює надання вивільнюваним особам додаткових соціально-

правових гарантій.  

Указане визначення слід закріпити у ст. 1 «Визначення термінів» 

Закону України «Про зайнятість населення». Нормативні дефініції 

розцінюємо як вагому частину понятійного інструментарію системи 

трудового законодавства, що сприяє її формальній визначеності. 
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Юридична практика щодо відносин у сфері праці потребує таких 

визначень, які дозволяють із найбільшим ступенем точності відмежовувати 

одну фактичну обставину від іншої. Норми-дефініції дозволяють 

виключити суперечливе тлумачення категорій законодавства про працю, 

забезпечують сутнісну і змістовну завершеність норм права, тим самим 

усуваючи прогалини та дозволяючи домогтися однаковості в розумінні і 

реалізації правових норм. 

 

 

 

1.2. Правова підстава масових вивільнень працівників 

Статті 4 та 5 Конвенції МОП № 158 «Про припинення трудових 

відносин з ініціативи роботодавця» 1982 р. [43] (ратифікована Україною 4 

лютого 1994 р. [44]) проголошує, що трудові відносини з працівниками не 

припиняються, якщо тільки немає законних підстав для такого 

припинення, пов’язаного із здібностями чи поведінкою працівника або 

викликаного виробничою потребою підприємства, установи чи служби. 

При цьому не є законною підставою для припинення трудових відносин 

такі причини: a) членство у профспілці або участь у профспілковій 

діяльності в неробочий час чи за згодою роботодавця, в робочий час; б) 

намір стати представником працівників, виконання тепер або в минулому 

функцій представника працівників; в) подання скарги або участь у справі, 

порушеній проти роботодавця за звинуваченням у порушенні 

законодавства чи правил, або звернення компетентних адміністративних 

органів; г) раса, колір шкіри, стать, сімейний стан, сімейні обов’язки, 

вагітність, віросповідання, політичні погляди, національність або 

соціальне походження; д) відсутність на роботі в період перебування у 

відпустці по материнству. «Крім підстав, зазначених у статті 5 Конвенції 

1982 року про припинення трудових відносин, законною підставою для 
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припинення трудових відносин не повинні бути такі причини: a) вік 

залежно від національних законодавства і практики, що стосуються виходу 

на пенсію; б) відсутність на робочому місці у зв’язку з проходженням 

обов’язкової військової служби, виконанням інших громадянських 

обов’язків відповідно до національних законодавства й практики», – додає 

у ст. 5 Рекомендація МОП № 166 «Щодо припинення трудових відносин з 

ініціативи роботодавця» 1982 р. [45]. Як бачимо, міжнародні документи 

виходять із того, що а) припинення трудових відносин з ініціативи 

роботодавця не може бути немотивованим, а також б) підставою такого 

звільнення не можуть бути обставини, не пов’язані з виконуваною 

працівником трудовою функцією, його поведінкою або викликані 

виробничою потребою самого підприємства. 

Трудове законодавство України, керуючись нормою щодо захисту 

громадян від незаконного звільнення, закріпленою у ч. 6 ст. 43 Конституції 

України, передбачає необхідні юридичні гарантії, які полягають в тому 

числі й у тому, що трудові правовідносини можуть бути припинені лише з 

підстав, передбачених законодавством, і в порядку, встановленому 

законодавством для кожної з них. 

«Основоположним принципом інституту звільнення з ініціативи 

роботодавця є принцип, відповідно до якого працівник може бути 

звільнений лише за наявності підстав, передбачених чинним 

законодавством: це основні підстави (ст. 40 КЗпП України) та додаткові 

(ст. 41 КЗпП України)», – наполягає І. А. Іоннікова [46, с. 80].  

О. Г. Середа міркує, що обмеження права роботодавця на 

припинення трудового правовідношення з працівником обумовлено: 

по-перше, інтересами працівника як економічно слабкішої сторони 

трудового правовідношення, а також цілями запобігання соціальним 

конфліктам. У цьому випадку обмеження права роботодавця – це спосіб 

досягнення балансу у взаєминах сторін трудового договору; 
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по-друге, цілями сприятливого розвитку суспільства, забезпечення 

захисту від такої серйозної проблеми, як масове безробіття. Ця обставина 

визначає обмеження права роботодавця на припинення трудового 

правовідношення як спосіб забезпечення зайнятості; 

по-третє, цілим комплексом інтересів як сторін трудового 

правовідношення, так і всього суспільства, який виражається у визнанні 

загального принципу соціальної відповідальності роботодавця за 

використану робочу силу [47, с. 142]. 

О. М. Ярошенко вважає, що «… головні і ключові суспільні 

відносини у всіх сферах громадського життя країни, не впорядковані 

Конституцією, регулюються не простими правовими актами, а саме 

законами, через пріоритет яких у суспільному житті, у всіх його царинах, 

політичних інститутах втілюються високі правові засади, дух права… 

Проголошуючи й забезпечуючи верховенство закону, правова держава тим 

самим затверджує в суспільстві докорінні принципи й цінності 

демократичної держави, виражені в законах, провадить у життя її головні 

засади» [48, с. 89]. Указаний різновид нормативних актів покликаний 

розвивати демократію, ефективну гуманістичну організацію державної 

влади, усе те, що повинно усувати сваволю й беззаконня, забезпечувати 

юридичну захищеність особистості. 

Первинність законів, покликаних регулювати трудові відносини, їх 

вища юридична сила й особливий порядок прийняття – ось особливості 

даного різновиду нормативно-правових актів. «Звідси, – з точки зору 

С. М. Глазько, – випливають і вимоги до них: вони повинні регулювати 

дійсно найважливіші питання взаємовідносин сторін трудового договору; 

повинні бути досконалими за змістом і формою; мають дотримуватися 

усіма учасниками трудових та тісно пов’язаних з ними відносин» [49, с. 

37]. Розуміючи таким чином роль і місце законів у регулюванні відносин у 

царині праці, висловимо міркування про хибність наукової позиції 
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Р. З. Лівшиця і В. І. Нікітінського, за якою треба відмовитися від 

централізованого регулювання причин (підстав) припинення трудового 

договору та передати для розгляду ці питання на вирішення трудового 

колективу і роботодавця [50, с. 87]. Відносини, що виникають у разі 

звільнення працівника, належать до найбільш важливих у предметі 

трудового права, а тому впорядковуються законодавчими актами. 

Відповідно підставами припинення трудових правовідносин є такі 

визначені законодавством конкретні життєві обставини (події, дії), 

виникнення яких викликає настання відповідних правових наслідків, тобто 

припинення дії трудового договору. 

Як КЗпП України (гл. ІІІ-А «Забезпечення зайнятості вивільнюваних 

працівників»), так і Закон України «Про зайнятість населення» (статті 48 

«Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця» і 50 «Участь 

роботодавців у забезпеченні зайнятості населення») підставою масових 

вивільнень визнають зміни в організації виробництва і праці. Ця підстава 

розірвання трудового договору зафіксована у п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України. 

Важко не підтримати О. І. Процевського, який зосереджує увагу науковців 

і практиків на тому, що право роботодавця на зміну умов праці є винятком 

із загального правила стосовно заборони односторонньої зміни умов 

договору, оскільки проведення таких змін умов праці не залежить ні від 

законодавця, ні від сторін трудового договору. При цьому він наголосив, 

що саме тому право роботодавця може бути закріплене в законодавстві 

лише у випадках, коли такі зміни викликані змінами в технології, 

організації виробництва та праці скороченням обсягів робіт, що тягне за 

собою зміну чисельності працівників або характеру роботи, а саме – 

реорганізацію, перепрофілювання підприємства тощо [51, с. 103-104]. 

Аналізована категорія була вперше законодавчо закріплена 20 

березня 1991 р., коли Закон Української РСР «Про внесення змін і 

доповнень до законів про працю Української РСР при переході до ринкової 
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економіки» [52] постановив п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України викласти в такій 

редакції: «1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, 

реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, 

скорочення чисельності або штату працівників». Проте законодавець чітко 

не визначив правову сутність терміна «зміна в організації виробництва і 

праці», а лише вказав на окремі його форми: ліквідація, реорганізація, 

банкрутство, перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або 

штату працівників. У той же час Пленум Верховного Суду України з 

метою усунення недоліків при розгляді трудових справ у п. 10 постанови 

№9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» дав роз’яснення 

судам, що припинення трудового договору за п. 6 ст. 36 КЗпП України при 

відмові працівника від продовження роботи зі зміненими істотними 

умовами праці може бути визнане обґрунтованим, якщо зміна істотних 

умов праці при провадженні роботи за тією ж спеціальністю, 

кваліфікацією чи посадою викликана змінами в організації виробництва і 

праці: раціоналізацією робочих місць; введенням нових форм організації 

праці, у тому числі переходом на бригадну форму організації праці, і, 

навпаки, впровадженням передових методів, технологій тощо. Про зміни в 

організації виробництва і праці як складову змісту колективного договору 

згадують ст. 13 КЗпП України і ст. 7 Закону України «Про колективні 

договори і угоди» [53]. Відповідно до ст. 85 КЗпП України норми праці – 

норми виробітку, часу, обслуговування, чисельності – встановлюються для 

працівників відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, 

організації виробництва і праці. Проаналізувавши цю ситуацію, 

А. М. Юшко доводить, що загалом вона є закономірною, адже нормотворчі 

органи не в змозі передбачити всіх варіантів змін організації виробництва і 

праці, що можуть відбуватися на конкретному підприємстві [54, с. 18]. 

М. В. Молодцов і С. Ю. Головіна зробили висновок, що розглядувана 

nau://ukr/322-08|st40/
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категорія у трудовому праві є оціночною і під нею слід розуміти будь-які 

виробничі ситуації [55, с. 157-158]. 

Перехід України до ринкових відносин вимагає кардинально змінити 

погляд на організацію виробництва і праці з метою створення умов для 

найкращого використання техніки і людей у процесі виробництва і тим 

самим підвищення його ефективності. Остання є категорією, що 

характеризує результативність виробництва. Вона свідчить не лише про 

приріст його обсягів, а й про те, якими витратами ресурсів досягається 

останній. 

У подальшому своєму дослідженні поставимо за мету дати відповідь 

на питання: а) що є організацією виробництва і б) чим є організація праці? 

Організація (від грец. organizo – влаштовую) – це соціальна категорія 

і водночас – засіб досягнення цілей. Тлумачні словники це поняття 

трактують у двох основних значеннях: а) цільова група, створена для 

реалізації певних цілей за допомогою раціональних засобів, економії 

зусиль, раціонального поділу праці між членами групи, координації їх дій 

за допомогою керівних органів; б) комплекс засобів управління і 

керівництва людьми, координації їх дій, гармонізації зусиль, спрямованих 

на досягнення визначених цілей більшості індивідів, які виконують окремі 

завдання [див.: 56, с. 478-479; 57, с. 458; 58, с. 590]. 

Основою матеріального розвитку і життя суспільства є праця. Вона, 

за твердженням біологів, була рушійною силою еволюційних процесів, що 

перетворили людиноподібних мавп у homo sapiens – «людину розумну». 

Визначення терміна «праця» відбувається в досить широкому 

значеннєвому спектрі. Неоднорідність поняття праці пов’язана з тим, що, 

по-перше, різні наукові галузі вивчають різні прояви праці; по-друге, сама 

трудова діяльність виявляється по-різному в різних історичних, соціальних 

і економічних умовах. Саме тому працю необхідно розглядати як 

соціокультурний концепт, що має досить складну значеннєву структуру, 
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яка історично розвивається, змінюється в часі й характеризується 

варіативністю в їх груповому та індивідуальному мовному втіленні [59, с. 

80]. 

Праця являє собою доцільну діяльність людини, у процесі якої вона 

за допомогою знарядь праці впливає на природу і використовує її з метою 

створення споживчих цінностей, необхідних для задоволення потреб [60, с. 

264-265]. Пріоритетний статус праця отримує завдяки тому, що вона є 

цілеспрямованою, створює цінності і здатна задовольняти різноманітні 

потреби людей.  

Соціальна природа праці виявляється в тому, що саме вона створила 

людину і визначає її сутність. Не заперечуючи зв’язку праці з 

видобуванням засобів до існування, В. С. Соловйов указує на те, що 

необхідність працювати є лише поштовхом, що примушує людину до 

діяльності. А подальше перебування в праці та ставлення до неї 

визначаються вже причинами психологічного й етичного ґатунку. З метою 

гуманізації праці філософ формулює ряд передумов: по-перше, загальна 

умова полягає в тому, щоб сфера економічної діяльності не 

відокремлювалася й не утверджувалася як самостійна; по-друге, 

виробництво відбувалося не за рахунок людської гідності виробників, щоб 

жоден із них не ставав тільки знаряддям виробництва, щоб кожному були 

забезпечені матеріальні засоби до гідного існування й розвитку; по-третє, 

метою праці стосовно матеріальної природи не є користування нею задля 

добування речей і грошей, а вдосконалення її самої – оживлення в ній 

мертвого, натхнення речовинного [61, с. 207-208]. 

Таким чином, тільки праця дає змогу створювати матеріальні та 

духовні блага, однак рівень розвитку виробництва, продуктивності праці 

залежить під багатьох факторів, серед яких важливими є раціональна 

організація праці, обґрунтовані пропорції між трудовими і матеріально-



38 

 

технічними ресурсами, галузями і підрозділами, ритмічне ведення 

виробництва. 

Соціально-трудові відносини, які виникають у процесі праці, 

пов’язані, з одного боку, зі ставленням суб’єкта до праці, а з другого – із 

впливом праці на формування і розвиток особистості суб’єкта. Суб’єктом 

процесу праці може бути лише індивід, людина, яка регулює і контролює 

його. Тому, як зауважує О. І. Процевський, і право на працю може 

включати тільки такі складові, котрі характеризують саму працю [51, с. 

101]. Праця – це людська сутність, власне сама людина, для якої і існує 

держава. Тому в ч. 1 ст. 43 Конституції України і було закріплено право на 

прояв цієї людської сутності на вільну можливість її прояву: «Кожен має 

право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, 

яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується». Однак все, що йде 

після слова «включає», перебуває за межами права на працю, хоча, як 

правило, активно впливає на волю власника праці; воно стосується інших 

прав, свобод людини і громадянина, обов’язків держави і громадянина, 

спрямованих на стимулювання реалізації права на працю, на розвиток 

здібностей людини, на створення умов з їх вдосконалення та ін.  

Р. З. Лівшиц зазначає, що трудове право регулює відносини 

несамостійної праці, тобто відносини між роботодавцем і працівником – це 

й є наймана праця, підлегла, несамостійна, й навпаки, самостійна, без 

підлягання внутрішньому трудовому розпорядку, поза колективом, праця 

індивідуальна трудовим правом не регулюється [62, с. 15-16].  

Відповідно до п. 13 Рекомендації МОП № 198 «Про трудове 

правовідношення» 2006 р. [63] держави повинні передбачити можливість 

визначення у своїх законодавчих і нормативно-правових актах або іншими 

засобами конкретних ознак існування трудового правовідношення, до яких 

належать такі елементи: 
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a) той факт, що робота виконується відповідно до вказівок та під 

контролем іншої сторони, припускає інтеграцію працівника в 

організаційну структуру підприємства; виконується виключно або 

головним чином в інтересах другої особи; виконується особисто 

працівником; виконується відповідно до визначеного графіка або на 

робочому місці, що вказується або узгоджується стороною, яка замовила її; 

має визначену тривалість та припускає певну спадковість; потребує 

присутності працівника; припускає надання інструментів, матеріалів і 

механізмів стороною, яка замовила роботу; 

б) періодична виплата винагороди працівникові; ця винагорода є 

єдиним або основним джерелом доходів працівника; здійснення оплати 

праці в натуральному вираженні шляхом надання працівникові, наприклад, 

харчових продуктів, житла або транспортних засобів; визнання таких прав, 

як щотижневі вихідні дні та щорічна відпустка; оплата стороною, яка 

замовила проведення робіт, поїздок, здійснюваних працівниками з метою 

виконання роботи; працівник не несе фінансового ризику. 

Г. С. Гончарова, В. В. Жернаков і С. М. Прилипко до основних 

елементів трудових правовідносин відносять такі як організаційно-

трудовий, майновий та особистий. На їх думку, організаційно-трудова 

складова проявляється у включенні громадянина до складу працівників 

організації, в підпорядкуванні його внутрішньому трудовому розпорядку 

як необхідній складовій організації праці. Працівник виконує роботу, 

обумовлену при прийнятті сторонами трудового договору, й виконується 

вона з певної професії, спеціальності, кваліфікації, посади. Праця 

здійснюється в умовах певного режиму, що регулюється за допомогою 

різних інститутів трудового права – робочого часу, часу відпочинку, 

дисципліни праці [64, с. 11-12]. Н. Б. Болотіна додає, що організаційний 

елемент у трудових правовідносинах властивий не тільки колективним 

правовідносинам, а й індивідуальним. На думку науковця, інститути 
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оплати праці, дисципліни праці, робочого часу являють собою організацію 

індивідуальних трудових відносин [65, с. 74].  

Отже, наймана праця, як і будь-який інший різновид людської 

діяльності, потребує організації. І це беззаперечно, адже процес праці 

реалізується у певній послідовності дій, які поєднуються в такі етапи: 

аналіз ситуації – уявлення про технологію виконання роботи, можливі 

впливи чинників зовнішнього середовища, прогнозування результатів 

процесу – підготовка робочого місця та забезпечення його всім необхідним 

– виконання роботи – оформлення результатів роботи – здавання роботи – 

стимулювання результатів належно виконаної роботи.  

У Юридичній енциклопедії за загальною редакцією 

Ю. С. Шемшученка організація праці визначається як один із напрямів 

управління виробництвом, що здійснюється через систему 

взаємопов’язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу 

та кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними 

галузями суспільно корисної діяльності [66, с. 307]. Тобто організація 

праці означає не що інше, як приведення трудової діяльності працівників у 

певну систему, яка характеризується сукупністю елементів і їх стійкими 

взаємозв’язками, змістом їх функціонування, напрямами й динамікою їх 

розвитку.  

Згідно з п. 2.1 Рекомендацій з організації праці державних 

службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 28 січня 2005 р. 

№ 55 [67], організація чиновницької праці включає а) розподіл і 

кооперацію праці державних службовців органів виконавчої влади на 

різних рівнях та в межах кожного його структурного підрозділу, б) вибір 

раціональної системи і методів праці працівників, в) добір і розстановку 

кадрів, г) організацію робочих місць, д) створення нормальних умов праці, 

а також е) автоматизацію управлінських робіт.  
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Д. С. Підкопай обґрунтовує, що основними слід вважати такі 

напрямки організації праці: 

– розроблення і впровадження раціональних форм розподілу і 

кооперації праці, організацію виробничих підрозділів, трудових 

колективів; 

– удосконалення організації трудових процесів, робочих місць, 

методів і прийомів праці; 

– удосконалення нормування праці; 

– застосування найбільш ефективних систем матеріального 

стимулювання праці; 

– підготовку кадрів і систематичне підвищення їх кваліфікації; 

– зміцнення трудової дисципліни та сприяння піднесенню творчої 

активності працівників; 

– поліпшення умов праці; 

– забезпечення раціональних режимів праці і відпочинку [68, с. 29]. 

Виходячи з ч. 1 ст. 65 Господарського кодексу України [69], 

управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих 

документів на основі поєднання прав власника щодо господарського 

використання свого майна та участі в управлінні трудового колективу. Усе 

це нерозривно пов’язано із виробничим процесом. 

Великий економічний словник термін «виробництво» визначає як 

регульований людьми процес створення продуктів (виробів, енергії, 

послуг). Виробництво припускає використання факторів промисловості 

(робочої сили, технічних засобів, матеріалів, енергії, різних послуг), 

вимагає дотримання технічних умов і правил, а також урахування 

соціально-етичних норм [70, с. 529]. Виробництво, за трактуванням 

С. І. Ожегова та Н. Ю. Шведової, – «...3. галузь діяльності, що виробляє 

яку-небудь продукцію; 4. робота щодо безпосереднього виготовлення 

продукції» [57, с. 611]. Великий тлумачний словник сучасної української 
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мови виробництвом називає: «...2. процес, у перебігу якого люди, пов’язані 

між собою певними виробничими відносинами, створюють матеріальні 

блага, необхідні для суспільства» [71, с. 108]. 

Чинне законодавство також містить тлумачення розглядуваної 

категорії. Так, за ст. 1 Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» [72] виробництво – це діяльність, пов’язана з 

випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а 

також реалізацію продукції власного виробництва. Пункт 1.8 Інструкції 

про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються 

обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, 

організацій та громадян-підприємців, затвердженої наказом Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України від 9 березня 

2006 р. № 108 [73], виробництвом називає сукупність організованих у 

систему виробничих процесів створення з предметів праці за допомогою 

засобів праці промислової продукції певного призначення. 

У ринкових умовах основна мета виробництва полягає в 

забезпеченні споживача необхідною йому продукцією чи послугами у 

певні строки, заданої якості з мінімальними витратами, а саме: гнучкість і 

своєчасність перебудови підприємства для виробництва інших видів 

продукції в разі зміни попиту; оптимальне виробництво при найменших 

витратах; високоорганізоване з культурними традиціями виробництво, що 

здатне випускати конкурентоспроможну продукцію і в сукупності 

забезпечувати стійкий фінансовий стан підприємства. 

Організацією виробництва є комплекс заходів, спрямованих на 

раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами 

виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності 

виробництва. Такі заходи утворює сукупність дій із планування, 

координації та виконання виробничо-технологічного циклу для створення 
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продуктів і сервісу. Організація виробництва ґрунтується на таких 

положеннях: а) кожен виробничий процес являє собою функціонуючу 

сукупність елементів праці з метою одержання запланованого продукту; б) 

елементи праці перебувають у взаємозв’язку між собою, а також з 

технологічним складом виробничого процесу; в) вони перебувають між 

собою також у певному якісному співвідношенні; г) засоби, предмети й 

виконавці праці повинні перебувати у певному кількісному 

співвідношенні, зумовленому обсягом виробництва й часовими рамками; 

д) кожен елемент праці, як і їх сукупність, і кожен елемент виробничого 

процесу займають певний простір, мінімально необхідний для їх 

нормального функціонування; е) кожна стадія, операція, кожен перехід 

виробничого процесу, як і їх сукупність, мають тривати чітко визначений 

період часу [74, с. 133]. Коло основних завдань організації виробництва 

складають: поглиблення спеціалізації; удосконалення форм організації 

виробництва; гнучка переорієнтація виробництва на інші види продукції; 

забезпечення безперервності і ритмічності виробничого процесу; 

створення логістичної системи. 

Пункт 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України до випадків змін в організації 

виробництва і праці відносить а) ліквідацію, б) реорганізацію, в) 

банкрутство, г) перепрофілювання підприємства, установи, організації, (д) 

скорочення чисельності або штату працівників. Однак названими коло змін 

не вичерпується, адже розглядувана норма при переліку випадків змін в 

організації виробництва і праці вживає словосполучення «в тому числі».  

Не зрозуміло, чим керується законодавець, коли до випадків змін в 

організації виробництва і праці одночасно відносить і ліквідацію 

підприємств, установ, організацій, і їх реорганізацію, адже в результаті 

реалізації обох цих процедур маємо, згідно з ч. 1 ст. 104 Цивільного 

кодексу України [75], одне і те ж саме припинення юридичної особи. 
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Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного 

державного реєстру запису про її припинення. 

Реорганізація можлива шляхом злиття, приєднання, поділу, 

перетворення юридичних осіб. Злиття означає, що замість кількох 

юридичних осіб утворюється одна нова. Приєднання полягає в поглинанні 

однієї юридичної особи іншою. У результаті поділу замість однієї 

юридичної особи виникають кілька нових. Перетворення полягає в зміні 

організаційно-правової форми юридичної особи. При реорганізації всі 

права й обов’язки юридичної особи, що реорганізується, або їх частина 

переходять до інших суб’єктів права, тобто має місце універсальна 

правонаступність. При цьому слід звернути увагу на те, що 

правонаступність у даному випадку охоплює не лише передачу прав і 

обов’язків, але й правосуб’єктності, якщо інше не випливає з припису 

закону або сутності юридичної особи, утвореної внаслідок реорганізації. 

Юридична особа ліквідується: 

– за рішенням її учасників або органу юридичної особи, 

уповноваженого на це установчими документами, у тому числі у зв’язку із 

закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням 

мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених 

установчими документами; 

– за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені 

при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника 

юридичної особи або відповідного органу державної влади; 

– за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших 

випадках, установлених законом, – за позовом відповідного органу 

державної влади. 

Особливості ліквідації банків установлюються спеціальним 

законодавством. Так , згідно зі ст. 77 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» [76] банк може бути ліквідований: а) за рішенням 

nau://ukr/2121-14/
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власників банку; б) у разі відкликання Національним банком України 

банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб. Національний банк України має право 

відкликати банківську ліцензію з власної ініціативи у разі, якщо: 1) 

виявлено, що документи, надані для отримання банківської ліцензії, 

містять недостовірну інформацію; 2) банк не виконав жодної банківської 

операції протягом року з дня отримання банківської ліцензії; 3) 

встановлено систематичне порушення банком законодавства у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрозу 

інтересам вкладників чи інших кредиторів банку. 

При ліквідації підприємства правила п. 1 ст. 40 КЗпП України 

можуть застосовуватись і в тих випадках, коли після припинення його 

діяльності одночасно утворюється нове підприємство. У цих випадках 

працівник не вправі вимагати поновлення його на роботі на заново 

утвореному підприємстві, якщо він не був переведений туди в 

установленому порядку.  

На відміну від ліквідації, реорганізація юридичної особи не завжди є 

підставою для розірвання трудового договору з працівниками. Як 

зазначено у ч. 4 ст. 36 КЗпП України, у разі зміни власника підприємства, а 

також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, 

перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Якщо 

процес реорганізації підприємства не супроводжується скороченням штату 

чи чисельності працівників, змінами у їх складі за посадами, 

спеціальністю, кваліфікацією, професіями, то сам факт реорганізації не є 

підставою для розірвання трудового договору. Продовжити трудові 

відносини з працівником зобов’язане те створене у процесі реорганізації 

підприємство, у якому збереглося робоче місце працівника. «Якщо ж 

унаслідок реорганізації працівника звільнено неправомірно і його робоче 
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місце після реорганізації не збереглося взагалі, то відповідачами у справі 

про поновлення на роботі такого працівника слід притягувати всіх 

підприємств-правонаступників. На якому з них виявиться вакантна посада 

(робоче місце), яку згоден відповідно до спеціальності та кваліфікації 

зайняти звільнений працівник, на тому його і мають поновити на роботі», – 

переконує М. Бойко [77, с. 7]. 

У випадках зміни власника підприємства (установи, організації) чи 

його реорганізації дія трудового договору працівника продовжується (ч. 3 

ст. 36 КЗпП України). При реорганізації підприємства або при його 

перепрофілюванні звільнення за п. 1 ч. 1 ст.40 КЗпП України може мати 

місце, якщо це супроводжується скороченням чисельності або штату 

працівників, змінами у їх складі за посадами, спеціальністю, 

кваліфікацією, професіями.  

Стаття 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» [78] банкрутство трактує як 

визнану господарським судом неспроможність боржника відновити свою 

платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і 

погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові 

вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної 

процедури. Розкриваючи сутність поняття «банкрутство», маємо справу з 

двома основними категоріями – неспроможність і неплатоспроможність. 

Як переконує В. О. Радіонова-Водяницька, відмінність між ними полягає в 

тому, що а) неплатоспроможність – це неспроможність суб’єкта фінансово-

господарської діяльності виконати грошові зобов’язання після настання 

встановленого строку їх сплати не інакше як через відновлення 

платоспроможності, у той же час б) неспроможність означає визнану 

судом неможливість боржника нести свою платоспроможність. Іншими 

словами, неплатоспроможність є свідченням необхідності порушення 

стосовно суб’єкта підприємницької діяльності процедури банкрутства, а 

nau://ukr/322-08|st36/
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неспроможність – це завершення цієї процедури, визнання банкрутом [79, 

с. 130].  

Щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства: 

а) розпорядження майном боржника; б) мирова угода; в) санація 

(відновлення платоспроможності) боржника; г) ліквідація банкрута. При 

цьому санація боржника або ліквідація банкрута здійснюється з 

дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції. 

Перепрофілюванням підприємства є зміна технології виробничого 

процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг) 

або модернізація виробництва продукції, що здійснюється за погодженим у 

встановленому порядку проектом. Таке або схожі тлумачення дають 

Закони України «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим 

інвестиційної діяльності в Донецькій області» [80], «Про спеціальний 

режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в 

Луганській області» [81], «Про спеціальний режим інвестиційної 

діяльності на території міста Харкова» [82], «Про спеціальний режим 

інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській 

області» [83] та деякі інші. Термiн «перепрофiлювання» означає, що 

«… залишаючись у старих органiзацiйних формах, юридична особа змiнює 

характер своєї дiяльностi, для здiйснення якої не потрiбнi (або потрiбнi) 

працівники iншої квалiфiкацiї чи спецiальностi, якi вже є на підприємстві, i 

в той же час потрiбнi працівники iншої квалiфiкацiї або спецiальностi для 

здiйснення нової дiяльностi» [84, с. 88]. 

Зміною в організації виробництва і праці слід також визнати 

консервацію. Поряд із ліквідацією і реорганізацією консервація є формою 

припинення діяльності підприємств. Гірничий закон України [85] у ст. 1 

консервацію трактує як припинення діяльності гірничого підприємства на 

невизначений строк з можливістю подальшого поновлення його роботи. 

Згідно зі ст. 54 Кодексу України про надра [86] після вироблення запасів 
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корисних копалин, а також у разі, коли за техніко-економічними 

розрахунками та іншими обґрунтуваннями подальша розробка родовищ чи 

його частин є недоцільною або неможливою, гірничодобувні об’єкти або 

ділянки цих об’єктів підлягають ліквідації чи консервації. У разі повної 

або часткової ліквідації чи консервації гірничодобувного об’єкта гірничі 

виробки і свердловини повинні бути приведені у стан, який гарантує 

безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, а в разі 

консервації – гарантує також і збереження родовищ, гірничих виробок та 

свердловин на весь період консервації. Ліквідація і консервація 

гірничодобувних об’єктів або їх ділянок здійснюються за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці, та іншими заінтересованими органами в порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері гірничого нагляду та промислової 

безпеки. Механізм погодження перепрофілювання, консервації, 

припинення діяльності вугледобувних підприємств, у тому числі шахт, 

шахтоуправлінь, розрізів, що приватизовані як єдині майнові комплекси 

відповідно до Закону України «Про особливості приватизації 

вугледобувних підприємств» [87], а також вугледобувних підприємств, що 

приватизовані шляхом продажу акцій, які належали державі у статутному 

капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи 

корпоратизації державних вугледобувних підприємств згідно із зазначеним 

Законом, протягом строку дії умов договору купівлі-продажу 

вугледобувного підприємства, визначає спеціальний Порядок, 

затверджений постановою КМУ від 10 квітня 2013 р. № 375 [88]. У 

Гірничому законі України окремі правові норми встановлюють: а) пільги 

та компенсації працівникам гірничого підприємства у зв’язку з 

припиненням діяльності цього підприємства (ст. 46); б) порядок надання 

пільг і компенсацій працівникам гірничого підприємства, які 

nau://ukr/4650-17/
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вивільняються у зв’язку з його ліквідацією або консервацією (ст. 47); в) 

соціальні гарантії працівникам гірничих підприємств, що ліквідуються або 

консервуються (ст. 48). 

Ще одним різновидом змін в організації виробництва і праці є 

реструктуризація підприємств – здійснення організаційно-економічних, 

правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури 

підприємства, його управління, форм власності, організаційно-правових 

форм, здатних привести підприємство до фінансового оздоровлення, 

збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення 

ефективності виробництва. Метою її проведення є створення суб’єктів 

підприємницької діяльності, здатних ефективно функціонувати в умовах 

становлення ринкової економіки та виробляти конкурентоспроможну 

продукцію, яка відповідала б вимогам товарних ринків. Порядок 

реструктуризації підприємств передбачає: прийняття рішення про 

реструктуризацію підприємства; створення комісії з реструктуризації 

підприємства; розроблення та впровадження плану реструктуризації 

підприємства [Більш дет. див.: 89].  

Зміни в процесі реструктуризації можуть стосуватися: а) 

модернізації – оновлення устаткування і технології; б) реорганізації – 

зміни методів і розподілу праці; потоків інформації; в) адаптації – 

пристосування елементів підприємства до поточних умов; г) нововведень – 

продуктових і процесних. Реструктуризацію підприємств можуть 

забезпечити оптимально підібрані організаційно-економічні заходи, як-от: 

заміна керівництва підприємства; часткова або повна приватизація; 

часткове закриття; проведення процедури банкрутства; поділ великих 

підприємств на частини; відокремлення від підприємств непрофільних 

структурних підрозділів; перетворення державного підприємства в казенне 

підприємство або спецвиробництво; звільнення підприємств від об’єктів 

соцкультпобуту; продаж (або надання в оренду) частини основних фондів 
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підприємства; конверсія, диверсифікація; поліпшення якості товарів (робіт, 

послуг), що випускаються; підвищення ефективності маркетингу; 

зменшення витрат на виробництво; упровадження нових прогресивних 

форм і методів управління; скорочення чисельності зайнятих на 

підприємстві із забезпеченням соціальних пільг при звільненні; тимчасове 

призупинення капітального будівництва та продаж об’єктів незавершеного 

будівництва; продаж зайвого устаткування, матеріалів і складованих 

готових виробів тощо; відстрочка або списання боргів; пошук інвестицій 

та інвесторів; залучення кредитів. 

Раціоналізація робочих місць також є формою змін в організації 

виробництва і праці. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про зайнятість 

населення» робоче місце – місце (приміщення), на якому працівник 

постійно чи тимчасово перебуває у процесі трудової діяльності і яке 

визначено на підставі трудового договору (контракту). Таке місце, як місце 

зайнятості людини, визначає умови праці (нормальні, важкі, шкідливі), 

режими праці й відпочинку, характер праці (різноманітний, монотонний та 

ін.). Тобто робоче місце є важливим елементом, що об’єднує людину і 

результат роботи. Його застосування дозволяє впливати на всі параметри 

виробничого процесу, а спосіб впливу на ці параметри відображає рівень 

одержуваного результату. Таким чином, отриманий результат є чинником 

взаємодії багатьох параметрів, що характеризують конкурентні властивості 

робочого місця. У цих умовах стає важливим домогтися розуміння змісту 

робочого місця, структури і кінцевого результату його впливу на 

ефективність роботи всієї виробничо-господарської системи. 

Робоче місце складається з таких елементів: виробничої площі; 

основного обладнання; пристроїв для зберігання матеріалів, заготовок, 

готової продукції, відходів і браку; пристроїв для зберігання інструментів, 

оснащення і пристосувань; підйомно-транспортних пристроїв; 

пристосувань для безпеки і зручності роботи тощо. 
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Організація робочого місця являє собою сукупність заходів, що 

забезпечують на робочому місці необхідні умови для високопродуктивної 

й безпечної трудової діяльності працівників, випуску продукції високої 

якості, а також якнайповніше використання устаткування й обладнання, 

підвищення змістовності і привабливості праці, збереження здоров’я 

працівників. І. Н. Пащенко основними заходами організації робочого місця 

називає: а) раціональну спеціалізацію робочих місць; б) правильне їх 

освітлення; в) належне розміщення на робочому місці устаткування, 

оснащення, предметів праці; г) відповідні заходи з обслуговування 

робочих місць; д) створення комфортних умов для працюючих [90, с. 74]. 

При цьому вирішуються такі завдання: економне використання 

виробничих площ; раціональний взаємозв’язок між суміжними робочими 

місцями; скорочення відстаней переходів робітників і транспортування 

матеріалів; ізоляція робочих місць із шкідливими умовами праці від інших 

робочих місць; забезпечення безпеки праці. 

Для підтримання трудових процесів на належному рівні велике 

значення має використання раціональних прийомів і способів роботи, 

тобто таких, застосування яких дає ефективні результати праці. За словами 

О. А. Грішнової: «Раціоналізація трудового процесу передбачає послідовне 

проведення таких етапів: а) виявлення; б) вивчення; в) аналіз; г) 

узагальнення; д) проектування; е) освоєння раціональних прийомів і 

способів праці [91, с. 232]. Усе це повною мірою стосується і раціоналізації 

робочих місць як сукупності організаційно-технічних заходів, розроблених 

на основі проведення атестації і спрямованих на вдосконалення діючих 

робочих місць та поліпшення їх використання. Керівники підприємств, 

установ і організацій за участю первинної профспілкової організації при 

проведенні атестації робочих місць забезпечують: облік усіх робочих 

місць, виявлення робочих місць, що не відповідають прогресивним 

технічним, технологічним, організаційним рішенням, вимогам охорони 
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праці, передовому досвіду, нормативам та стандартам, і на цій основі їх 

раціоналізацію; скорочення застосування ручної і важкої фізичної праці, а 

також робочих місць з несприятливими умовами праці, ліквідацію 

малоефективних робочих місць, збільшення коефіцієнта змінності роботи 

устаткування; перевірку обґрунтованості застосовуваних норм трудових 

затрат і впровадження технічно обґрунтованих норм; підвищення 

ефективності бригадної форми організації і стимулювання праці; широку 

участь працівників у проведенні атестації і раціоналізації робочих місць. 

Згідно з п. 3.10 Рекомендацій щодо нормування праці в галузях народного 

господарства, схвалених постановою колегії Міністерства праці України 

від 19 квітня 1995 р. № 2 [92], у міру впровадження у виробництво 

організаційно-технічних та господарчих заходів, що забезпечують зріст 

продуктивності праці, незалежно від того, чи передбачалися ці заходи 

планом заміни та перегляду норм чи ні, норми повинні переглядатися. До 

таких заходів належать: уведення нового устаткування; упровадження 

прогресивнішої технології поліпшення технологічного та організаційного 

оснащення, інструменту, удосконалення конструкцій виробів, механізація 

та автоматизація виробничих процесів, удосконалення організації робочих 

місць, їх раціоналізація; використання нових видів матеріалів, сировини, 

палива, упровадження раціоналізаторських пропозицій, міжгалузевих, 

галузевих (відомчих) норм і нормативів з питань праці, включених 

міністерством (відомством) до переліків, рекомендованих для 

застосування, тощо.  

Ефективність здійснення виробничих процесів, використання засобів 

праці, витрати на виготовлення продукції та її якість значною мірою 

залежать від вибору тієї або іншої форми організації праці: суміщення 

професій; багатоверстатне обслуговування; колективна (бригадна) праця та 

ін. Форми змінюються і вдосконалюються залежно від зміни умов 

виробництва і насамперед із впровадженням нової техніки та прогресивних 
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технологій. Найдосконалішою є така форма організації праці, яка 

забезпечує найбільш раціональну взаємодію робочої сили із засобами 

виробництва і дає змогу виробляти найбільше продукції необхідної якості 

з найменшими витратами. 

Зокрема, бригада є колективом працівників, що створюється на 

підприємстві в особливому порядку для виконання певної спільної роботи. 

Її створення відбувається за наявності матеріально-технічних і 

організаційних передумов: неможливість розподілу загальної роботи між 

окремими виконавцями; необхідність забезпечення чіткої взаємодії між 

основними і допоміжними працівниками для досягнення вищого 

результату в праці; необхідність визначення обов’язків і обсягу робіт за 

відсутності постійних робочих місць; наявність спільної мети та зв’язків 

між працівниками в процесі праці; взаємозамінюваність і суміщення 

професій в окремих робочих групах; відповідний кількісний і професійно-

кваліфікаційний склад працівників; можливість визначення норм і 

нормативів трудових і матеріальних затрат на кожну з операцій або на 

кінцеву продукцію; можливість обліку трудових і матеріальних затрат за 

операціями і за кінцевою продукцією; наявність системи планування й 

обліку операційної і кінцевої продукції та ін.  

Комплектування бригади здійснюється на основі принципу 

добровільності. Зарахування в бригаду нових працівників проводиться за 

згодою бригади. Керівництво бригадою здійснюється керівником 

(бригадиром), який обирається на зборах бригади або призначається 

власником згідно зі статутом підприємства. За тимчасової відсутності 

керівника керівництво бригадою здійснюється іншим її членом, який 

призначається власником за погодженням з членами бригади. 

Власник або уповноважений ним орган підприємства, об’єднання, 

структурного підрозділу несе відповідальність перед бригадою за 

створення нормальних умов для високопродуктивної праці (надання 



54 

 

роботи, забезпечення справного стану механізмів та устаткування, 

технічною документацією, матеріалами та інструментами, енергією, 

створення безпечних і здорових умов праці). При невиконанні бригадою 

виробничих показників з вини власника або уповноваженого ним органу за 

бригадою зберігається фонд оплати праці, розрахований за тарифними 

ставками. Бригада несе відповідальність перед власником або 

уповноваженим ним органом підприємства за невиконання з її вини 

виробничих показників. У цих випадках оплата провадиться за виконану 

роботу, премії та інші заохочувальні виплати не нараховуються. Збитки, 

заподіяні підприємству випуском неякісної продукції з вини бригади, 

відшкодовуються з її колективного заробітку в межах середнього 

місячного заробітку бригади. При розподілі колективного заробітку між 

членами бригади враховується вина конкретних працівників у випуску 

неякісної продукції. 

Згідно з п. 12.13 Методичних рекомендацій щодо організації 

матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій, 

затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України 

від 29 січня 2003 р. № 23 [93], при бригадній формі організації та оплати 

праці розподіл колективної винагороди здійснюється на основі коефіцієнта 

трудової участі: розподіляється увесь колективний заробіток; 

розподіляється частка заробітку понад основну тарифну оплату; 

розподіляється тільки загальний розмір колективної премії. Основним 

завданням під час розподілу колективного розміру винагороди є 

обґрунтоване визначення КТУ, який би врахував не тільки результати 

праці, а й особисті здібності робітника. КТУ має визначити особистий 

внесок робітника в колективні результати роботи бригади.  

Ще одним різновидом змін в організації виробництва і праці є 

впровадження передових методів, техніки і технологій. Якщо методи 

являють собою сукупність прийомів і способів трудової діяльності, то 
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техніка – це сукупність знарядь праці та технологічних процесів, що 

історично розвиваються і за допомогою яких люди перетворюють природу, 

а технологія – результат науково-технічної діяльності, сукупність 

систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших 

рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, 

процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання 

послуг. 

Якщо в минулому наука виступала як самостійна сфера діяльності, 

незалежна від інших чинників суспільного життя, то з певного часу вона 

починає вступати в тісний зв’язок з іншими сферами діяльності людини. 

Особливо тісним стає її зв’язок з виробництвом, технікою. Справляючи на 

них суттєвий вплив, вона вже не може прогресувати без них. Але водночас 

наука не просто йде слідом за розвитком техніки, а обганяє її, стає 

суттєвою силою прогресу матеріального виробництва. 

Загальновідомо, що основою розвитку економічної системи є 

процеси, які формують якісні й кількісні зміни в системі суспільного 

виробництва і слугують причиною важливих наслідків, які насамкінець 

визначають місце національної економіки у світовому господарстві. 

Очевидно, що «…ігнорування цих питань, у кінцевому рахунку, спричиняє 

недостатню міжнародну конкурентоздатність, слабку організацію 

впровадження нових і прогресивних розробок, а також характерну 

відсутність засобів запобігання інерції і розбіжності в керівництві» [94, с. 

21]. Економічні взаємовідносини вимагають від країни не тільки брати 

участь у даному процесі, а й вивчати досвід інноваційного розвитку. При 

цьому особливу роль відіграють механізми, які забезпечують дифузію 

наукової ідеї в прикладну розробку й далі в дослідний зразок і масове 

виробництво, які у повсякденній практиці визначаються як діяльність, що 

пов’язана з інноваціями [95, с. 18]. 
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На початку XXI ст. людство прийшло до великих наукових і 

технологічних досягнень, що докорінно змінили устрій життя. Наука стала 

потужною продуктивною силою, а науково-технічний потенціал – 

вирішальним чинником конкурентоспроможності країн на світовому 

ринку. Ідеї, технічні й організаційні рішення, прогресивні технології все 

більшою мірою впливають на економіку і визначають успіх 

підприємницької діяльності. Склалися якісно нові соціальні й економічні 

механізми, що стимулюють інноваційний поступальний розвиток 

суспільства, при якому необхідно забезпечити взаємодію науково-

технічного прогресу із суспільством. В. О. Гусєв доходить висновку, що 

інноваційний процес як упорядкована форма організації інноваційної 

діяльності включає в себе послідовність дій, спрямованих на 

комерціалізацію науково-технічних розробок, упровадження новітніх 

прогресивних технологій, освоєння нових видів продукції, охоплює весь 

складний комплекс суспільно-виробничих і фінансово-кредитних відносин 

у циклі «наука–техніка–виробництво–споживання» і в кінцевому 

результаті стає чинником прогресивних змін у техніці та технологіях, 

підвищує конкурентоспроможність виробництва, формує та задовольняє 

нові суспільні потреби [96, c. 101]. 

Національні інтереси України вимагають негайних та ефективних 

заходів, спрямованих на збереження її науково-технологічного потенціалу, 

забезпечення ефективнішого його використання для подолання кризових 

явищ в економічному та соціальному розвитку. Швидко втрачаються 

можливості розвивати належним чином наукові дослідження, оперативно 

впроваджувати їх результати у практику, реагувати на світові науково-

технологічні досягнення та ефективно використовувати їх у національних 

інтересах. Значна частина вітчизняних товарів не відповідає рівню 

сучасного наукового та технологічного забезпечення, що зумовлює їх 

неконкурентоспроможність як на зовнішньому, так і на внутрішньому 
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ринках. Основними факторами, які перешкоджали здійсненню 

інноваційної діяльності, були: нестача власних коштів, значні витрати на 

нововведення, недостатня фінансова підтримка держави, високий 

економічний ризик, тривалий термін окупності нововведень, відсутність 

коштів у замовників. Як відзначили учасники парламентських слухань на 

тему: «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в 

умовах глобалізаційних викликів», що відбулися 17 червня 2009 р., 

ситуація, що склалася, є наслідком відсутності стратегії переведення 

економіки України на інноваційний шлях розвитку, формування 

національної інноваційної системи, яка забезпечувала б його реалізацію, 

неналежного використання методів планування на всіх рівнях управління 

(системного аналізу, прогнозування, оптимізації, програмно-цільових 

методів управління тощо), недостатнього рівня інноваційної культури 

працівників органів державної влади [97]. 

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» 

[98] у ст. 3 пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на період 

до 2020 р. визнає: а) фундаментальні наукові дослідження з найбільш 

важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, 

суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і 

держави; б) інформаційні та комунікаційні технології; в) енергетику та 

енергоефективність; г) раціональне природокористування; д) науки про 

життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших 

захворювань; е) нові речовини і матеріали. 

У свою чергу, стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної 

діяльності на 2011–2021 рр. є: 

– освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження 

енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння 

альтернативних джерел енергії; 
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– освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку 

транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, 

озброєння та військової техніки; 

– освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і 

з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій; 

– технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; 

– впровадження нових технологій та обладнання для якісного 

медичного обслуговування, лікування, фармацевтики; 

– широке застосування технологій більш чистого виробництва та 

охорони навколишнього природного середовища; 

– розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, 

робототехніки (ст. 4 Закону України «Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні» [99]). 

Слід наголосити, що при всіх вищезгаданих формах змін в 

організації виробництва і праці звільнення за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України 

відбувається у разі, якщо вони супроводжуються скороченням чисельності 

або штату працівників, змінами у їх складі за посадами, спеціальністю, 

кваліфікацією, професіями. 

Для більш яскравої ілюстрації цього законодавчого припису 

наведемо приклад із судової практики. 

6 квітня 2003 р. наказом № 56 начальника Головного управління 

ветеринарної медицини в Сумській області призначено на посаду 

директора Сумської обласної державної лабораторії ветеринарної 

медицини – завідувача вірусологічного відділу. З 5 червня 2008 р. 

лабораторія перейменована в Сумську регіональну державну лабораторію 

ветеринарної медицини і наказом від 29 грудня 2008 р. К переведено на 

посаду директора лабораторії – лікаря ветеринарної медицини (завідувача 

вірусологічного відділу) цієї установи. Наказом начальника Головного 

управління ветеринарної медицини в Сумській області від 27 жовтня 2011 
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р. К. звільнено із займаної посади у зв’язку зі скороченням штату 

працівників та відсутністю його згоди на переведення на іншу роботу (п. 1 

ст. 40 КЗпП України). У березні 2013 р. К. звернувся до Сумського 

районного суду Сумської області із позовом до Головного управління 

ветеринарної медицини у Сумській області, Сумської регіональної 

державної лабораторії ветеринарної медицини про визнання наказу 

незаконним, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час 

вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди. Рішенням 

Апеляційного суду Сумської області від 7 березня 2012 р. рішення 

Сумського районного суду Сумської області від 9 грудня 2011 р. про 

відмову в задоволенні позову К. скасовано та ухвалено нове рішення про 

часткове задоволення позову. Визнано незаконним і скасовано наказ 

Головного управління ветеринарної медицини в Сумській області про 

звільнення К. з посади. Відповідно до наказу начальника Головного 

управління ветеринарної медицини в Сумській області від 12 березня 2012 

р. К. поновлено на зазначеній посаді з 28 жовтня 2011 р., яка 

обліковувалася поза штатом, оскільки та посада, на яку позивач 

поновлений судом, відсутня у штатному розписі в Сумській регіональній 

державній лабораторії ветеринарної медицини.  

Наказом начальника Головного управління ветеринарної медицини в 

Сумській області від 25 грудня 2012 р. № 251 К. знову попереджено про 

наступне вивільнення у зв’язку зі скороченням чисельності працівників 

Сумської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини з 

метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, 

виробничою необхідністю оптимізації затрат і чисельності працівників 

згідно з листом Державного науково-дослідного інституту з лабораторної 

діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 6 грудня 2012 р. 

№ 2179 на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України та запропоновано посади 

лікаря ветеринарної медицини серолога 1 категорії або лаборанта 1 
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категорії паразитологічного відділу Сумської регіональної державної 

лабораторії ветеринарної медицини. З даним наказом позивач 

ознайомлений 28 грудня 2012 р., з переведенням на запропоновані посади 

він не погодився. Наказом начальника Головного управління ветеринарної 

медицини в Сумській області від 1 березня 2013 р. № 12 звільнено К. з 

посади з 1 березня 2013 р. 

Згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП України трудовий договір може бути 

розірваний власником або уповноваженим ним органом лише у випадку 

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

реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, 

організації, скорочення чисельності або штату працівників. Як зазначено у 

ч. 4 ст. 36 КЗпП України, 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. У п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 

листопада 1992 р. № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» 

роз’яснено, що розглядаючи трудові спори, пов’язані зі звільненням на 

підставі п. 1 ч. 2 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, чи додержано 

власником або уповноваженим ним органом норм законодавства, що 

регулюють вивільнення працівника, які є докази щодо змін в організації 

виробництва і праці, про те, що працівник відмовився від переведення на 

іншу роботу або що власник або уповноважений ним орган не мав 

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

підприємстві, в установі, організації, чи не користувався вивільнюваний 
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працівник переважним правом на залишення на роботі та чи 

попереджувався він за 2 місяці про наступне вивільнення.  

За частинами 1, 2, 3 ст. 49-2 КЗпП України про наступне вивільнення 

працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 2 місяці. 

Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган 

пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, 

організації. Як зазначила колегія суддів судової палати у цивільних 

справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, нижчестоящі суди, дослідивши докази у справі, дали 

їм належну оцінку і з урахуванням встановлених обставин справ і вимог 

статей 10, 60 ЦПК України [100] обґрунтовано дійшли висновку, що 

звільнення позивача із займаної посади проведено з порушенням норм 

трудового законодавства, оскільки на момент звільнення позивача ніяких 

змін в організації виробництва і праці відповідача не відбулось, тому не 

було підстав для його звільнення у зв’язку зі скороченням чисельності 

працівників [101]. 

На противагу чинному КЗпП України, проект ТК України (§ 4 

«Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у зв’язку із 

скороченням» гл. 5 «Припинення трудових відносин» книги другої 

«Виникнення та припинення трудових відносин. Трудовий договір») 

(реєстр. № 1658, текст доопрацьований від 20 травня 2015 р.) підставою 

розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця визнає не зміни 

в організації виробництва і праці, а скорочення. За ч. 1 ст. 86 ТК України за 

наявності умов економічного, технологічного, структурного, 

організаційного характеру (ліквідація, злиття, поділ, перетворення, 

перепрофілювання, зміни в організації виробництва та праці, скорочення 

чисельності або штату працівників) трудовий договір може бути 

розірваний у зв’язку із скороченням. Безсумнівно, такий підхід 
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законотворця є більш виваженим. Учення про причинний зв’язок є одним 

із найбільш нерозроблених питань юридичної науки загалом і науки 

трудового права зокрема. Згідно з діалектичним матеріалізмом причинний 

зв’язок є однією з форм загальної взаємообумовленості всіх явищ 

матеріального світу, який нас оточує. Для характеристики причинності 

наводилася така цитата Ф. Енгельса: «Причина та наслідок є уявленнями, 

що мають значення тільки відносно наявного конкретного випадку; але як 

тільки ми будемо розглядати цей випадок у його загальному зв’язку з усіма 

світовими явищами, ці уявлення збігаються та перетинаються в уявленні 

універсальної взаємодії, в якій причина та наслідок постійно міняються 

місцями: те, що зараз чи тепер є причиною, стає наслідком та навпаки» 

[102, с. 341]. До критеріїв такого зв’язку звичайно відносять такі: а) 

наявність між двома явищами відносин створення або породження, тобто 

причина не просто передує наслідку в часі, але і створює його, генетично 

обумовлює його виникнення та існування; б) односпрямованість 

(незворотність); в) необхідність (однозначність) – якщо причина виникає у 

фіксованих внутрішніх та зовнішніх умовах, вона з необхідністю породжує 

певний наслідок, і це має місце незалежно від локалізації цього процесу в 

часі та просторі; г) просторова та часова безперервність (суміжність); д) 

загальність – причинний зв’язок охоплює всі явища матеріального світу 

(природу, суспільство, людину), а безпричинних явищ не існує; е) 

об’єктивність – відносини спричинення мають об’єктивний характер, 

тобто існують незалежно від волі та свідомості людей. При цьому, на 

думку Н. М. Ярмиш: «Породження причиною наслідку є єдиною ознакою 

причинного зв’язку, яка відноситься до неї самої, – онтологічною ознакою. 

Ознаки «необхідності» і «передування причини наслідку в часі» мають 

значення для вирішення питання про наявність або відсутність причинного 

зв’язку як етапи встановлення факту заподіяння, способів формування 

висновків про те, чи мало місце причинне відношення за конкретних 
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обставин. Указівка на «необхідність», а також на передування причини 

наслідку нічого не додає до онтологічної характеристики причинного 

зв’язку, а тому є в її визначенні зайвою. На основі такого підходу 

причинний зв’язок може бути визначено як такий зв’язок між двома 

явищами, при якому одне з них породило інше» [103, с. 6]. 

Наголосимо, що юридична наука у причинному зв’язку поєднує 

об’єктивну і суб’єктивну складові. Підтримаємо Л. Д. Донську, яка 

заявляє: «Причинний зв’язок, що розглядається як категорія правова, 

ніколи не є зв’язком суто об’єктивним, бо завжди зачіпає діяльність чи 

бездіяльність людини, але він ніколи повністю не позбавляється 

об’єктивного змісту… Навіть, коли наслідки дій чи бездіяльності особи 

настали виключно об’єктивно, відповідно до закономірностей природи, ці 

наслідки детерміновані дією чи бездіяльністю людини, що наділена 

свідомістю і волею» [104, с. 47]. При вирішенні трудового спору має 

значення і подальша свідома вольова діяльність особи, що вчинила певну 

дію, – ще один суб’єктивний фактор.  

Діяння може розглядатися як юридично значуща причина у 

випадках, якщо воно пов’язане необхідним причинним зв’язком із 

наслідками, або воно спричинило цей результат, або створило конкретну 

можливість його настання. Випадковий причинний зв’язок, тобто коли 

діяння не створювало реальної можливості настання наслідків і не 

викликало із необхідністю його настання, трудо-правового значення не 

має. М. І. Панов говорить, що діяння перебуває в причинному зв’язку з 

наслідком, коли воно з неминучістю викликає настання цього наслідку, 

створюючи реальну можливість настання наслідку, який органічно 

притаманний (реальна можливість) цьому діянню. З погляду правознавця, 

тільки у такому випадку має місце необхідний причинний зв’язок між 

суспільно небезпечним діянням і його наслідками [105, с. 124]. 

С. А. Тарарухін виокремлює такі критерії розмежування необхідних та 
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випадкових причинних зв’язків: а) чи був наслідок неминучим, що 

характерне для необхідного зв’язку, чи він міг і не настати, що властиве 

випадковому зв’язку; б) чи дійсно діями обвинувачуваного була створена 

небезпека настання наслідків (реальна можливість) чи для цього були 

необхідні інші обставини. У першому випадку причинний зв’язок 

необхідний, у другому – випадковий; в) чи є настання результату в даній 

ситуації типовим, що говорить про необхідний зв’язок, чи результат 

атиповий (має місце іноді), що властиво випадку; г) якщо результат 

пов’язаний із головним фактором, має місце необхідний зв’язок, із 

другорядними – випадковий [106, с. 101].  

За результатами аналізу норм вітчизняного законодавства про 

працю, присвячених розірванню трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 40 

КЗпП України (суттєвої відмінності процедур звільнення працівників у 

разі ліквідації юридичної особи та у випадку їх скорочення), опрацювання 

зарубіжного досвіду правового забезпечення у відповідній царині, а також 

керуючись вимогою необхідності причинно-наслідкових зв’язків у праві 

(при реорганізації підприємства, його перепрофілюванні тощо звільнення 

за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України можливе тільки у разі, якщо це 

супроводжується скороченням), вважаємо, що у проекті ТК України слід 

як самостійні закріпити такі підстави розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця: а) скорочення чисельності працівників; б) 

ліквідація юридичної особи або припинення діяльності роботодавця – 

фізичної особи. 

У подальшому визначимося у змістовному наповненні та 

співвідношенні категорій «скорочення чисельності» та «скорочення 

штату».  

Штат працівників – це сукупність посад, установлених штатним 

розписом підприємства. Тому якщо скорочення чисельності працівників 

передбачає їх звільнення, то скорочення штату являє собою зміну 
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штатного розпису за рахунок ліквідації певних посад або зменшення 

кількості штатних одиниць за певними посадами. При скороченні 

чисельності завжди відбувається скорочення штату, оскільки зміна 

чисельності працівників відображається відповідним чином у штатному 

розписі. А при скороченні штату чисельність може не тільки не 

зменшитись, а в окремих випадках навіть збільшитись, якщо, наприклад, 

одночасно із скороченням до штатного розпису вводяться нові посади. 

При цьому скорочення чисельності працівників повинне відбуватися 

виключно у випадках змін в організації виробництва і праці, перелік яких 

доцільно закріпити законодавчо. До спроб розуміння окремими 

науковцями (М. І. Балюк, С. Ю. Головіна, Г. С. Гончарова, 

М. В. Молодцов, О.В. Прудивус та ін.) вказаної категорії у трудовому 

праві як оціночної чи відносно визначеної слід поставитись негативно, 

адже це створює підґрунтя для зловживань з боку роботодавця, а також 

вносить невизначеність у діяльність судів, органів, що здійснюють 

контроль за дотриманням законодавства про працю, профспілок.  

В. М. Косович оцінкою називає складову частину пізнавального 

процесу, особливу його форму, оскільки в ході пізнання суб’єкт отримує 

інформацію про певні онтологічні властивості, риси, особливості 

дійсності, а в ході оцінки доповнює його знаннями про значення цієї 

дійсності для себе, для інших, для суспільства [107, с. 17]. 

Т. В. Кашаніна стверджує, що вперше термін «оціночні поняття» був 

використаний С. І. Вільнянським у 1956 р. [108], хоча визнання він 

отримав у праці В. М. Кудрявцева «Теоретичні основи кваліфікації 

злочинів» 1963 р. [109] [110, с. 6].  

В. Є. Жерьобкін під оціночними поняттями розуміє не визначені в 

законі, теорії або судовій практиці терміни правової науки [111, с. 129]. 

С. М. Черноус оціночне поняття трудового права трактує як абстрактну 

думку про властивості, якість і цінність явищ, дій, осіб тощо, яка у формі 
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слів загального вжитку або словосполучень використана в текстах норм 

трудового права, характеризує будь-який елемент трудових та тісно 

пов’язаних з ними відносин і в силу своїх логічних особливостей повно і 

остаточно не конкретизована в жодному нормативному акті як самим 

нормотворцем, так і уповноваженими ним суб’єктами, остаточна 

конкретизація якого здійснюється суб’єктом у процесі застосування норми, 

що містить його в кожному конкретному випадку, обумовлена 

об’єктивними і суб’єктивними чинниками, унаслідок чого здійснюється 

індивідуальне піднормативне регулювання трудових відносин [112, с. 88]. 

М. Й. Бару до особливостей оцінюючих понять відносив таке: а) 

вони не конкретизовані законодавцем або іншими компетентними 

органами; б) вони уточнюються у процесі правозастосування; в) вони 

дають можливість органу, що застосовує право, вільного розсуду, вільної 

оцінки фактів [113, с. 104]. О. М. Ярошенко сутність оціночного поняття 

вбачає у тому, що нормотворчі органи свідомо надають 

правозастосовувачу можливість вільної оцінки ситуації з огляду на 

конкретні обставини справи. На думку вченого, присутність у текстах 

трудо-правових нормативних актів оціночних понять є неминучою, однак 

це не свідчить про наявність прогалин у трудовому праві, оскільки не 

завжди можна дати належне юридичне визначення того чи іншого явища, 

що потребує правового регулювання [31, с. 309]. 

В. П. Пастухов має рацію, коли підкреслює, що велика кількість 

оціночних понять є недоліком трудового законодавства, через них 

ускладнюється правозастосовна практика [114, с. 32]. Підтримує його 

К. Ю. Мельник, який наполягає: «Оцінні поняття в трудовому праві 

повинні використовуватися якомога менше задля мінімізації суб’єктивізму 

в застосуванні законодавчих приписів…» [33, с. 268]. Для виправлення 

такого становища необхідно по можливості викласти правові норми в 

тексті нормативного акта в узагальненому вигляді, тобто у формі так 
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званого абстрактного визначення, або навести вичерпний перелік фактів та 

обставин, нормотворчі органи, без сумніву, зобов’язані це зробити. Норма 

права з оціночними поняттями має використовуватися, коли немає 

можливості викласти її в інший спосіб, оскільки це не будь-яка норма 

права, а лише та, що не конкретизована нормотворчими органами з 

об’єктивної причини – через неможливість вжиття іншої юридичної 

конструкції. І це абсолютно справедливо, адже право працівника на працю 

не може бути поставлено у залежність від суб’єктивних оцінок. Однак, 

формулюючи дефініцію таких категорій, слід пам’ятати, що тлумачення 

норм права, у тому числі й норм, що містять оціночні поняття, повинно а) 

відповідати загальним принципам права та б) бути спрямованим на 

охорону і захист трудових прав та свобод працівників.  

Виходячи із цього, коло випадків, коли відбуваються зміни в 

організації виробництва і праці, має отримати такий вигляд: реорганізація, 

консервація, банкрутство, реструктуризація або перепрофілювання 

підприємств, установ, організацій, уведення нових форм організації праці, 

раціоналізація робочих місць, упровадження передової техніки і 

технологій. 

За результатами теоретико-прикладного дослідження, проведеного в 

цьому підрозділі рукопису, зроблено такі попередні висновки і 

сформульовано наступні рекомендації: 

1. Чинне законодавство про працю і про зайнятість населення 

підставою масового вивільнення працівників визнає зміни в організації 

виробництва і праці. На противагу йому проект ТК України (§ 4 

«Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у зв’язку із 

скороченням» гл. 5 «Припинення трудових відносин» книги другої 

«Виникнення та припинення трудових відносин. Трудовий договір») 

(реєстр. № 1658, текст доопрацьований від 20 травня 2015 р.) підставою 

розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця визнає не зміни 
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в організації виробництва і праці, а скорочення. За ч. 1 ст. 86 ТК України за 

наявності умов економічного, технологічного, структурного, 

організаційного характеру (ліквідація, злиття, поділ, перетворення, 

перепрофілювання, зміни в організації виробництва та праці, скорочення 

чисельності або штату працівників) трудовий договір може бути 

розірваний у зв’язку із скороченням. Безсумнівно, такий підхід 

законотворця є більш виваженим. 

На підставі комплексного аналізу норм національного законодавства 

про працю, присвячених розірванню трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 40 

КЗпП України (суттєвої відмінності процедур звільнення працівників у 

разі ліквідації юридичної особи та у випадку їх скорочення), опрацювання 

зарубіжного досвіду правового забезпечення у відповідній царині, а також 

керуючись вимогою необхідності причинно-наслідкових зв’язків у праві 

(при реорганізації підприємства, його перепрофілюванні тощо звільнення 

за п. 1 ст. 40 КЗпП України можливе тільки у разі, якщо це 

супроводжується скороченням), обстоюється позиція, що у проекті ТК 

України слід як самостійні закріпити такі підстави розірвання трудового 

договору з ініціативи роботодавця:  

а) скорочення чисельності працівників;  

б) ліквідація юридичної особи або припинення діяльності 

роботодавця - фізичної особи. 

2. Штат працівників – це сукупність посад, установлених штатним 

розписом підприємства. Тому якщо скорочення чисельності працівників 

передбачає їх звільнення, то скорочення штату являє собою зміну 

штатного розпису за рахунок ліквідації певних посад або зменшення 

кількості штатних одиниць за певними посадами. При скороченні 

чисельності майже завжди відбувається скорочення штату, оскільки зміна 

чисельності працівників відображається у штатному розписі. А при 

скороченні штату чисельність може не тільки не зменшитись, а в окремих 

nau://ukr/322-08|st40/
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випадках навіть збільшитись, якщо, наприклад, одночасно із скороченням 

до штатного розпису вводяться нові посади. 

3. Скорочення чисельності працівників повинне відбуватися 

виключно у випадках змін в організації виробництва і праці, перелік яких 

має бути вичерпним і закріпленим законодавчо: реорганізація, консервація, 

банкрутство, реструктуризація або перепрофілювання підприємств, 

установ, організацій, уведення нових форм організації праці, 

раціоналізація робочих місць, упровадження передової техніки і 

технологій. 

4. До спроб розуміння окремими науковцями (М. І. Балюк, 

С. Ю. Головіна, Г. С. Гончарова, М. В. Молодцов, О. В. Прудивус та ін.) 

категорії «зміни в організації виробництва і праці» як оціночної чи 

відносно визначеної слід поставитись негативно, адже це створює 

підґрунтя для зловживань з боку роботодавця, а також вносить 

невизначеність у діяльність судів, органів, що здійснюють контроль за 

дотриманням законодавства про працю, профспілок.  

 

 

 

1.3. Юридично значущі критерії масових вивільнень працівників 

Відповідно до ч. 1 ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення» 

масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації 

юридичної особи) є одноразове або протягом: 

1) 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; 
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2) трьох місяців – вивільнення 20 і більше відсотків працівників на 

підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності 

працівників. 

Як бачимо, для визнання вивільнення масовим необхідним є 

поєднання кількісного (кількість звільнюваних працівників) і часового 

(проміжок часу, протягом якого відбулося таке вивільнення) критеріїв. 

Відсутність одного із них, навіть при серйозному перевищенні іншого, 

масового вивільнення не утворює. Приміром, не буде вважатися масовим 

звільнення протягом одного року 50 % працівників у юридичній особі із 

кількістю працівників 10 000 осіб. 

Характерно, що законодавство, яке діяло раніше, містило якісний і 

часовий критерії масового вивільнення та мало оціночний характер. 

Відповідно до п. 1 Положення про організацію роботи щодо сприяння 

зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників, 

затвердженого постановою КМУ від 31 грудня 1993 р. № 1090 [115], 

вивільнення працівників вважалося масовим на регіональному рівні, якщо 

внаслідок ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства 

(підприємств), скорочення чисельності або штату працівників на ринок 

праці протягом 30 календарних днів вийде стільки працівників 

підприємства (підприємств), що призведе до зростання безробіття на 

відповідній території понад рівень, передбачений територіальною 

програмою зайнятості населення. 

Загалом позитивно оцінюючи введення Законом України «Про 

зайнятість населення» кількісного і часового критеріїв масового 

вивільнення, висловимо деякі зауваження щодо змісту відповідних 

правових приписів.  

Так, не є зрозумілим, чим саме керувався законодавець, фіксуючи 

кількісні критерії. У даній ситуації доречніше за все було б скористатись 

усталеними, уже апробованими підходами. Як відомо, суб’єкти 
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господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої 

діяльності за рік можуть належати до суб’єктів малого підприємництва, у 

тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого 

підприємництва. За ч. 3 ст. 55 Господарського кодексу України суб’єктами 

мікропідприємництва є: фізичні особи, зареєстровані в установленому 

законом порядку як фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість 

працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та 

річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 

мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку 

України; юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість 

працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та 

річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 

мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку 

України. Суб’єктами малого підприємництва є: фізичні особи, 

зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – 

підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої 

діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену 

за середньорічним курсом Національного банку України; юридичні особи 

– суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та 

форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої 

діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену 

за середньорічним курсом Національного банку України.  

В. О. Сизоненко мале підприємництво розглядає як самостійну 

ініціативну діяльність малих підприємств і громадян-підприємців, що 

відбувається за рахунок власних або залучених коштів на власний ризик з 

метою отримання підприємницького доходу [116, с. 52]. Про роль малого 
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бізнесу в економіці свідчать його функції: спроможність швидко і з 

мінімальними витратами створювати нові робочі місця; надає ринковій 

економіці оперативну і необхідну гнучкість; уміння мобілізовувати значні 

фінансові і виробничі ресурси населення; активно впливає на формування 

конкурентоспроможного середовища (особливо для нашої високо-

монополізованої економіки); здійснює прорив по ряду найважливіших 

напрямів науково-технічного прогресу; створює передумови для 

практичної і найповнішої реалізації здібностей і творчого потенціалу 

кожного індивіда; пом’якшує соціальну напруженість і сприяє 

демократизації ринкових відносин [117, с. 24-25].  

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи – суб’єкти 

господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми 

власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої 

діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за 

середньорічним курсом Національного банку України.  

Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього 

підприємництва. 

Загальновідомо, що одним із головних факторів формування 

середнього класу є розвиток малого і середнього підприємництва, що 

гарантує стабільність економіки та підвищення рівня життя громадян. 

Сьогодні цілком очевидно, що успіх ринкових перетворень великою мірою 

визначатиметься тим, як удасться реалізувати потенціал цих різновидів 

підприємництва. У результаті відкриття власної справи та самозайнятості 

знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень доходів 

населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та збільшенню обсягу 

виробництва. Від розвитку підприємництва залежать відродження 

вітчизняного товаровиробника, створення цивілізованого внутрішнього 

ринку товарів і послуг. Створюючи нові робочі місця, підприємництво 
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сприяє якісному зростанню бюджетів різного рівня через збільшення 

податкових надходжень від розширення кола платоспроможних платників. 

Реагуючи на зміни економічної кон’юнктури більш ефективно, малий 

бізнес швидше пристосовується до нових умов, він здатний оперативно 

перебудовувати виробничий процес, налагоджувати виробництво нової 

номенклатури продукції, заповнюючи існуючі прогалини на ринку.  

В Україні частка малих і середніх підприємств у загальній їх 

кількості становить відповідно 94,3 % та 5,5 %, що в цілому відповідає 

рівню розвинутих країн світу. Так, у США, Японії, Великій Британії, 

Федеративній Республіці Німеччині, Італійській Республіці, Французькій 

Республіці серед підприємств близько 95 % є малими і середніми. Про 

місце і значення малого і середнього підприємництва свідчить також його 

частка в загальній кількості зайнятого населення та у валовому 

внутрішньому продукті. В Україні в малому і середньому підприємництві 

у 2012 р. було зайнято 5,2 млн осіб, що становить лише 25 % економічно 

активного населення працездатного віку. При цьому в країнах 

Європейського Союзу такий показник становить більш як 50 %, а в Японії 

– близько 80 %. У країнах Європейського Союзу малі і середні 

підприємства створюють 50-70 % внутрішнього валового продукту, в 

Україні такий показник майже в чотири рази нижчий. 

Концепція Загальнодержавної програми розвитку малого і 

середнього підприємництва на 2014–2024 роки, схвалена розпорядженням 

КМУ від 28 серпня 2013 р. № 641-р [118], основними причинами, що 

перешкоджають розвиткові малого і середнього підприємництва, називає 

такі: нестача внутрішніх фінансових ресурсів, складність доступу до 

зовнішніх джерел фінансування та залучення інвестицій; неналежний 

рівень розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва; ускладнений порядок проходження дозвільних 

(погоджувальних) процедур і, як наслідок, їх висока витратність; 
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недосконалість процедур здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності; складність процедур сертифікації і 

стандартизації товарів та послуг; нестабільність законодавства у сфері 

розвитку малого і середнього підприємництва, що не дає можливості 

суб’єктам підприємництва планувати свою діяльність на тривалий період; 

низький рівень відповідальності посадових осіб дозвільних органів та 

обізнаності підприємців про правові механізми їх захисту; недосконалість 

механізму партнерства між державою та малим і середнім 

підприємництвом; низький рівень активності суб’єктів малого і середнього 

підприємництва щодо захисту власних інтересів; неналежний рівень 

інформаційного, консультативного та методичного забезпечення 

підприємницької діяльності, у тому числі з питань сертифікації продукції 

та послуг, а також упровадження систем управління якістю; 

недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва; 

низький рівень залучення молоді та сільського населення до малого і 

середнього підприємництва. 

Правові та економічні засади державної політики у сфері підтримки 

та розвитку малого і середнього підприємництва визначає Закон України 

«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва 

в Україні» [119], ст. 3 якого метою державної політики у сфері розвитку 

малого і середнього підприємництва в Україні називає: 

– створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього 

підприємництва; 

– забезпечення розвитку суб’єктів малого і середнього 

підприємництва з метою формування конкурентного середовища та 

підвищення рівня їх конкурентоспроможності; 

– стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів 

малого і середнього підприємництва; 
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– сприяння провадженню суб’єктами малого і середнього 

підприємництва діяльності щодо просування вироблених ними товарів 

(робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і 

зовнішній ринки; 

– забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки 

підприємницької ініціативи громадян. 

Ще у 2000 р. Національна програма сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні [120] до основних шляхів удосконалення 

правового забезпечення розвитку малого підприємництва включила 

розробку нормативно-правової бази, яка регулює відносини між державою 

та підприємцями, роботодавцями і найманими працівниками, у тому числі 

і для забезпечення їх соціального захисту, встановила норми і правила 

здійснення підприємницької діяльності, регламентувала діяльність органів 

державної влади, їх посадових осіб щодо виконання ними відповідних 

повноважень у сфері розвитку малого підприємництва. 

Не залишає осторонь питання створення нових робочих місць 

суб’єктами малого підприємництва і законодавство України про зайнятість 

населення. Так, згідно зі ст. 27 Закону України «Про зайнятість населення» 

суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних 

строком не менше ніж на два роки за направленням територіальних органів 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції, на нові робочі місця в 

пріоритетних видах економічної діяльності, щомісяця компенсуються 

фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він 

сплачений. Компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на 

такі цілі в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту 

інвалідів (у разі працевлаштування інваліда, який зареєстрований в 
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установленому порядку як безробітний, але якому відповідно до 

законодавства допомога по безробіттю не призначається), протягом одного 

року з дня працевлаштування безробітного в порядку та за Переліком 

пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих 

місць суб’єктами малого підприємництва, затвердженим постановою КМУ 

від 15 квітня 2013 р. № 347 [121]. 

Переслідуючи мету створення необхідних умов для успішного 

започаткування і розвитку в Україні малого і середнього підприємництва, 

підвищення його конкурентоздатності, зростання чисельності зайнятих у 

ньому та їх доходів, узгодження положень законодавства про зайнятість 

населення і господарського законодавства, дотримуємось позиції щодо 

диференціації кількісного критерію масового вивільнення залежно від 

кількості працюючих суб’єкта господарювання відповідно до ч. 3 ст. 55 

Господарського кодексу України. З урахування цього ч. 1 ст. 48 Закону 

України «Про зайнятість населення» пропонуємо викласти в такій редакції: 

«Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку 

ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом: 

1) одного місяця: 

– вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в 

установі та організації з чисельністю від 10 до 50 працівників; 

– вивільнення 15 і більше відсотків працівників на підприємстві, в 

установі та організації з чисельністю від 51 до 249 працівників; 

– вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в 

установі та організації з чисельністю від 250 працівників; 

2) трьох місяців – вивільнення 30 і більше відсотків працівників на 

підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 51 працівника». 

На суб’єктів мікропідприємництва законодавчі приписи щодо 

порядку й умов проведення масових вивільнень поширюватися взагалі не 

повинні. 

nau://ukr/347-2013-п/
nau://ukr/347-2013-п/
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Якщо з кількісним критерієм масового вивільнення працівників усе 

достатньо зрозуміло, то щодо часового критерію висловимо свої 

міркування.  

Суспільство – це динамічне явище, що розвивається в часі і є 

об’єктивною, реальною формою. Час – це тривалість існування чого-

небудь, що вимірюється століттями, роками, місяцями, годинами, 

хвилинами. Ще І. Кант включив категорію «час» до пізнавального процесу. 

Час сприймався ним як форма свідомості, як результат процесу судження, 

мислення. Такий процес уідбувався, враховуючи досвід, і тому час 

поєднував досвід та мислення. Філософ досвід трактував як чуттєве 

сприйняття, а мислення – як дію розуму. За таким підходом час є 

суб’єктивною формою, що організовує внутрішнє бачення (сприйняття) 

[122, с. 138]. П. М. Рабінович робить висновок, у філософії, соціології та 

психології з’ясовано нові грані феномену часу, сконструйовано нові 

методологічно значущі темпоральні категорії і специфічні дослідницькі 

підходи. До них належать: розрізнення часу реального (часової реальності) 

та часу ідеального (поняття часу); виокремлення таких об’єктивних форм 

часу, як природної (час фізичний, геологічний, біологічний та ін.) і 

соціальної (зокрема, історичний, економічний час), від яких слід відрізняти 

суб’єктивні форми часу (час індивідуальний і час соціально-

психологічний); низка таких спеціальних понять, як послідовність, 

безперервність, регулярність, поступовість, інтенсивність, довготривалість 

та ін. [123, с. 21]. 

У правових приписах як засіб впливу на поведінку людей 

використовується не філософська категорія «час», а правова – «строк». 

Останнє поняття належить до суто юридичних, оскільки його застосування 

дозволяє визначити початок чи припинення певних правовідносин, їх 

характер, а також здійснити юридичну кваліфікацію дій особи.  
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С. В. Вишновецька наполягає, що немає жодної галузі права, норми 

якої так чи інакше не пов’язували б правові наслідки із плином часу, не 

обмежували б існування суб’єктивних прав і обов’язків певною тривалістю 

часу [124, с. 226]. Трудове право не є винятком із цієї аксіоми. Будь-який 

відрізок часу, що використовується в нормах законодавства про працю, не 

існує сам по собі, він завжди несе певне функціональне навантаження: з 

його настанням чи спливом закон пов’язує певні правові наслідки – 

виникнення, зміну чи припинення трудових прав та обов’язків.  

П. І. Жигалкін, піддавши вивченню строк у трудових 

правовідносинах, визначив його як відрізок часу (період, момент), що 

визначається законом чи у відповідності з вимогами закону вольовими 

діями людей, із закінченням або настанням якого норми права пов’язують 

певні юридичні наслідки [125, с. 6]. 

Оскільки за ч. 1 ст. 2 Закону України «Про зайнятість населення» 

відносини у сфері зайнятості населення регулюються Конституцією 

України, цим Законом, КЗпП України, Господарським та Цивільним 

кодексами України, Законом України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття» [126], іншими актами 

законодавства, то при обчисленні строків, які згадуються в законодавстві 

про зайнятість населення, за відсутності спеціальної норми слід керуватись 

положеннями трудового законодавства.  

За ст. 241-1 КЗпП України строки виникнення і припинення 

трудових прав та обов’язків обчислюються роками, місяцями, тижнями і 

днями. Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число 

останнього місяця строку. Якщо кінець такого строку припадає на такий 

місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній 

день цього місяця. 

На противагу чинному КЗпП України, в якому стаття «Обчислення 

строків, передбачених цим Кодексом» безпідставно включена у гл. XV 

nau://ukr/254к/96-ВР/
nau://ukr/254к/96-ВР/
nau://ukr/322-08/
nau://ukr/436-15/
nau://ukr/435-15/
nau://ukr/435-15/
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«Індивідуальні трудові спори», у проекті ТК України (реєстр. № 1658, 

текст доопрацьований від 20 травня 2015 р.) ст. 5 «Обчислення строків, 

пов’язаних з трудовими відносинами» обґрунтовано знаходиться у гл. 1 

«Основні положення» книги першої «Загальні положення». За проектом 

ТК України строки виникнення і припинення трудових прав та обов’язків 

обчислюються роками, місяцями, тижнями, днями і визначаються цим 

Кодексом, колективним договором, трудовим договором, рішенням суду. 

До строків звернення до органів з розгляду трудових спорів 

застосовуються положення цивільного законодавства щодо перебігу 

строків позовної давності. Обчислення строків, з якими цей Кодекс 

пов’язує виникнення трудових прав і обов’язків, починається з календарної 

дати, якою визначено початок виникнення таких прав і обов’язків. 

Обчислення строків, з якими цей Кодекс пов’язує припинення трудових 

прав і обов’язків, починається з наступного дня після календарної дати, 

якою визначено закінчення таких прав і обов’язків. Строки, що 

обчислюються роками, місяцями, закінчуються у відповідне число 

останнього року, місяця. У разі якщо закінчення строку, що обчислюється 

місяцями, припадає на місяць, який не має відповідного числа, відповідний 

строк закінчується в останній день цього місяця. Строк, що обчислюється 

тижнями, закінчується у відповідний день тижня. Якщо останній день 

відповідного строку припадає на день державного або релігійного свята чи 

вихідний день або на день, у який відповідно до встановленого режиму 

роботи не працюють служби чи працівники, щодо яких можуть вчинятися 

дії протягом зазначеного строку, днем закінчення строку вважається 

найближчий, що настає за ним, робочий день. 

За результатами теоретико-прикладного дослідження, проведеного в 

цьому підрозділі рукопису, зроблено такі попередні висновки і 

сформульовано наступні рекомендації: 
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1. Для визнання вивільнення працівників масовим необхідним є 

поєднання кількісного (кількість звільнюваних працівників) і часового 

(проміжок часу, протягом якого відбулося таке вивільнення) критеріїв. 

Відсутність одного із них, навіть при серйозному перевищенні іншого, 

масового вивільнення не утворює. Приміром, не буде вважатися масовим 

звільнення протягом одного року 50 % працівників у юридичній особі із 

кількістю працівників 10 000 осіб. 

2. Переслідуючи мету створення необхідних умов для успішного 

започаткування і розвитку в Україні малого і середнього підприємництва, 

підвищення його конкурентоздатності, зростання чисельності зайнятих у 

ньому та їх доходів, узгодження положень законодавства про зайнятість 

населення і господарського законодавства, дотримуємось позиції щодо 

диференціації кількісного критерію масового вивільнення залежно від 

кількості працюючих суб’єкта господарювання відповідно до ч. 3 ст. 55 

Господарського кодексу України. З урахування цього ч. 1 ст. 48 Закону 

України «Про зайнятість населення» пропонуємо викласти в такій редакції: 

«Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку 

ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом: 

1) одного місяця: 

– вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в 

установі та організації з чисельністю від 10 до 50 працівників; 

– вивільнення 15 і більше відсотків працівників на підприємстві, в 

установі та організації з чисельністю від 51 до 249 працівників; 

– вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в 

установі та організації з чисельністю від 250 працівників; 

2) трьох місяців – вивільнення 30 і більше відсотків працівників на 

підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 51 працівника». 
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На суб’єктів мікропідприємництва законодавчі приписи щодо 

порядку й умов проведення масових вивільнень поширюватися взагалі не 

повинні. 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

Комплексне опрацювання теоретико-правової складової масового 

вивільнення працівників дало можливість зробити наступні наукові 

висновки та сформулювати такі рекомендації: 

1. Суттєвими ознаками категорії «масове вивільнення працівників» є 

такі: 

– відбувається з ініціативи роботодавця; 

– правова підстава – скорочення чисельності працівників унаслідок 

змін в організації виробництва і праці; 

– відповідає певним кількісним і часовим юридично значущими 

критеріям; 

– проводиться з дотриманням законодавчо встановленої процедури; 

– супроводжується заходами із його запобігання і мінімізації 

негативних наслідків. 

2. Масове вивільнення працівників – це звільнення з ініціативи 

роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці, що тягне за 

собою одноразове або в межах встановленого періоду значне скорочення 

чисельності працівників, здійснюється у законодавчо визначеному порядку 

та зумовлює надання вивільнюваним особам додаткових соціально-

правових гарантій.  

Указане визначення слід закріпити у ст. 1 «Визначення термінів» 

Закону України «Про зайнятість населення». Нормативні дефініції 

розцінюємо як вагому частину понятійного інструментарію системи 
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трудового законодавства, що сприяє її формальній визначеності. 

Юридична практика щодо відносин у сфері праці потребує таких 

визначень, які дозволяють із найбільшим ступенем точності відмежовувати 

одну фактичну обставину від іншої. Норми-дефініції дозволяють 

виключити суперечливе тлумачення категорій законодавства про працю, 

забезпечують сутнісну і змістовну завершеність норм права, тим самим 

усуваючи прогалини і дозволяючи домогтися однаковості в розумінні і 

реалізації правових норм. 

3. Чинне законодавство про працю і про зайнятість населення 

підставою масового вивільнення працівників визнає зміни в організації 

виробництва і праці. На противагу йому проект ТК України (§ 4 

«Розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у зв’язку із 

скороченням» гл. 5 «Припинення трудових відносин» книги другої 

«Виникнення та припинення трудових відносин. Трудовий договір») 

(реєстр. № 1658, текст доопрацьований від 20 травня 2015 р.) підставою 

розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця визнає не зміни 

в організації виробництва і праці, а скорочення. За ч. 1 ст. 86 ТК України за 

наявності умов економічного, технологічного, структурного, 

організаційного характеру (ліквідація, злиття, поділ, перетворення, 

перепрофілювання, зміни в організації виробництва та праці, скорочення 

чисельності або штату працівників) трудовий договір може бути 

розірваний у зв’язку із скороченням. Безсумнівно, такий підхід 

законотворця є більш виваженим. 

На підставі комплексного аналізу норм національного законодавства 

про працю, присвячених розірванню трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 40 

КЗпП України (суттєвої відмінності процедур звільнення працівників у 

разі ліквідації юридичної особи та у випадку їх скорочення), опрацювання 

зарубіжного досвіду правового забезпечення у відповідній царині, а також 

керуючись вимогою необхідності причинно-наслідкових зв’язків у праві 



83 

 

(при реорганізації підприємства, його перепрофілюванні тощо звільнення 

за п. 1 ст. 40 КЗпП України можливе тільки у разі, якщо це 

супроводжується скороченням), обстоюється позиція, що у проекті ТК 

України слід як самостійні закріпити такі підстави розірвання трудового 

договору з ініціативи роботодавця: а) скорочення чисельності працівників; 

б) ліквідація юридичної особи або припинення діяльності роботодавця – 

фізичної особи. 

4. Штат працівників – це сукупність посад, установлених штатним 

розписом підприємства. Тому якщо скорочення чисельності працівників 

передбачає їх звільнення, то скорочення штату являє собою зміну 

штатного розпису за рахунок ліквідації певних посад або зменшення 

кількості штатних одиниць за певними посадами. При скороченні 

чисельності завжди відбувається скорочення штату, оскільки зміна 

чисельності працівників відображається відповідним чином у штатному 

розписі. 

Скорочення чисельності працівників повинне відбуватися виключно 

у випадках змін в організації виробництва і праці, перелік яких має бути 

вичерпним і закріпленим законодавчо: реорганізація, консервація, 

банкрутство, реструктуризація або перепрофілювання підприємств, 

установ, організацій, уведення нових форм організації праці, 

раціоналізація робочих місць, упровадження передової техніки і 

технологій. 

5. До спроб розуміння окремими науковцями (М. І. Балюк, 

С. Ю. Головіна, Г. С. Гончарова, М. В. Молодцов, О. В. Прудивус та ін.) 

категорії «зміни в організації виробництва і праці» як оціночної чи 

відносно визначеної слід поставитись негативно, адже це створює 

підґрунтя для зловживань з боку роботодавця, а також вносить 

невизначеність у діяльність судів, органів, що здійснюють контроль за 

дотриманням законодавства про працю, профспілок.  

nau://ukr/322-08|st40/
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6. Для визнання вивільнення працівників масовим необхідним є 

поєднання кількісного (кількість звільнюваних працівників) і часового 

(проміжок часу, протягом якого відбулося таке вивільнення) критеріїв. 

Відсутність одного із них, навіть при серйозному перевищенні іншого, 

масового вивільнення не утворює. Приміром, не буде вважатися масовим 

звільнення протягом одного року 50 % працівників у юридичній особі із 

кількістю працівників 10000 осіб. 

7. Переслідуючи мету створення необхідних умов для успішного 

започаткування і розвитку в Україні малого і середнього підприємництва, 

підвищення його конкурентоздатності, зростання чисельності зайнятих у 

ньому та їх доходів, узгодження положень законодавства про зайнятість 

населення і господарського законодавства, дотримуємось позиції щодо 

диференціації кількісного критерію масового вивільнення залежно від 

кількості працюючих суб’єкта господарювання відповідно до ч. 3 ст. 55 

Господарського кодексу України. З урахування цього ч. 1 ст. 48 Закону 

України «Про зайнятість населення» пропонуємо викласти в такій редакції: 

«Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку 

ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом: 

1) одного місяця: 

– вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в 

установі та організації з чисельністю від 10 до 50 працівників; 

– вивільнення 15 і більше відсотків працівників на підприємстві, в 

установі та організації з чисельністю від 51 до 249 працівників; 

– вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в 

установі та організації з чисельністю від 250 працівників; 

2) трьох місяців – вивільнення 30 і більше відсотків працівників на 

підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 51 працівника». 
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На суб’єктів мікропідприємництва законодавчі приписи щодо 

порядку й умов проведення масових вивільнень поширюватися взагалі не 

повинні. 
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РОЗДІЛ 2 

КОМПАРАТИВІСТСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАСОВИХ ВИВІЛЬНЕНЬ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

2.1. Становлення і розвиток правового регулювання масових 

вивільнень працівників в Україні 

Основним напрямом розвитку України у XXI ст. є проголошення 

курсу на сталий розвиток у контексті інтеграції держави у світову 

спільноту. Такі процеси є досить складними та тривалими. Їх динаміка 

багато в чому залежить від змін, що відбулися у певні історичні періоди. 

Вивчення історико-правових питань умов і порядку проведення масових 

вивільнень працівників з усіма його здобутками та недоліками надає 

можливість недопущення певних помилок при реформуванні та 

вдосконаленні трудового законодавства та законодавства про зайнятість 

населення. «Еволюція традицій відбувається за двома напрямами: по-

перше, це подолання старих традицій, і, по-друге, це становлення нових 

традицій. Виникнення нових традицій прямо не пов’язане з руйнацією 

старих традицій, оскільки можливі збагачення та розвиток традицій за 

змістом і формою. Традиції під час свого функціонування об’єктивно 

приводять до закріплення однаковості, усунення розмаїтості, викликаної 

випадковістю», – робить висновок С. В. Стасюк [127, с. 15]. При цьому 

підтримаємо Г. І. Рузавіна, в тому, що: «… історичний процес є не простою 

сукупністю або сумою подій минулого, а цілісний, системний погляд на 

минуле, в якому події виступають як взаємопов’язані та взаємодіючі 

елементи єдиного процесу історичного розвитку. Саме із цього 

взаємозв’язку подій виникає спадкоємність в історії і стає можливим 

виділення визначених стадій, етапів або епох історичного процесу» [128, с. 

99]. 
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Порівняльний історико-правовий метод дає змогу досліджувати події 

та факти у щільному зв’язку з тією історичною ситуацією, в якій вони 

виникли, й одночасно в контексті тих соціальних змін, що відбувалися на 

різних історичних етапах. Історичні порівняння, зіставлення, паралелі 

здатні прояснити загальні тенденції у становленні правового забезпечення 

масових вивільнень працівників в Україні. 

До подій 17–18 рр. ХХ ст. зміна в організації виробництва і праці як 

самостійна правова підстава розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця не розглядалася. «Законодавство не містило яких-небудь 

спеціальних норм, регулюючих звільнення працівників за вказаною 

підставою (і це зрозуміло: адже законодавчо передбачалася достатньо 

проста процедура відмови сторін від договору найму, укладеного на 

невизначений строк), як і не існувало спеціальних способів захисту прав 

працівників при звільненні», – наполягають Л. Ю. Величко, 

С. М. Прилипко й О. М. Ярошенко [129, с. 17]. 

Звільнення працівника з роботи на підприємстві, в установі чи 

господарстві у випадку повної або часткової їх ліквідації став уперше 

допускати КЗпП РСФРР 1918 р. [130], який за постановою Всеукрревкому 

«Про об’єднання діяльності УРСР і РСФРР» від 27 січня 1920 р. [131] 

поширювався й на територію України. Орган управління підприємством 

повинен був попередити працівника про майбутнє звільнення за цією 

підставою не пізніше чим за 2 тижні. Важливо, що одночасно про 

розірвання трудового договору сповіщався місцевий відділ розподілу 

робочої сили – владний орган, що забезпечував здійснення робітниками і 

службовцями права на працю. Звільнювана особа вважалася безробітною з 

моменту попередження й займала чергу в списках відділу розподілу 

робочої сили, продовжуючи виконувати свої обов’язки до закінчення 

попереджувального строку. Зазначені особи отримували право на надання 

їм постійної (на строк, що перевищує 2 тижні) роботи за їх спеціальністю, 
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в порядку черги, установленої для кожної спеціальності в списках відділу 

розподілу робочої сили. 

Постанова органів управління про звільнення працівника у випадку 

повної або часткової ліквідації підприємства могла бути оскаржена 

заінтересованою особою в місцевий відділ праці.  

Загальне положення про тариф 1920 р. [132] як підставу звільнення 

робітника або службовця від роботи на підприємстві, в установі чи 

господарстві називає не тільки повну чи часткову їх ліквідацію, а й 

скасування окремих робіт чи обов’язків. Звільнювана особа попереджалась 

про розірвання трудового договору за 2 тижні. У випадках, якщо такого 

попередження не було зроблено, звільнюваному сплачувалася вперед за 12 

діб вихідна допомога за відповідною поденною тарифною ставкою. 

За п. «а» ст. 47 КЗпП УРСР 1922 р. [133] трудовий договір, 

укладений на невизначений строк, а рівно строковий трудовий договір до 

закінчення його строку міг бути розірваний на вимогу наймача у випадку 

повної або часткової ліквідації підприємства, установи або господарства, а 

рівно скорочення робіт у них. Про звільнення за вказаною підставою 

роботодавець зобов’язаний був попередити працівника за 2 тижні. Наймач 

зобов’язувався виплатити працівникові вихідну допомогу в розмірі його 

двотижневого заробітку або попередити про заплановане звільнення за 2 

тижні. Уперше було зафіксовано, що протягом попереджувального строку 

працівник міг відлучатися для пошуку роботи зі збереженням заробітної 

плати. Загальна тривалість таких відлучок без відрахувань із заробітку не 

мала перевищувати 10-ти годин за два тижні.  

Інноваційною була норма ст. 93 КЗпП УРСР, за якою у випадку 

неплатоспроможності підприємства всі виплати робітникам і службовцям, 

що випливають з колективних і трудових договорів, повинні провадитися 

першочергово. Постановою ЦВК і РНК СРСР «Про черговість задоволення 

претензій» від 6 лютого 1929 р. [134] всі претензії були поділені на чотири 
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розряди. Перший включав претензії робітників і службовців, що 

випливають із законодавства про працю та з колективних і трудових 

договорів. 

27 квітня 1929 р. Наркомпраці УРСР спеціальною постановою [135] 

самостійною підставою розірвання трудового договору за ініціативою 

наймача визнав скорочення штатів робітників і службовців. 

О. М. Кафтанська та В. І. Нікітінський зазначають, що скорочення штатів, 

як правило, здійснюється у зв’язку з удосконаленням роботи 

адміністративно-управлінського апарату, а також з постійною 

механізацією виробничих процесів. Вивільнювані працівники 

переводяться на іншу роботу, в тому самому підприємстві або в інші 

підприємства. Скорочення штатів є одним із заходів щодо поліпшення й 

раціоналізації роботи підприємств і укомплектування їх найбільш 

кваліфікованими кадрами [136, с. 50-51]. Е. О. Кльонов скорочення штату 

робітників і службовців трактує як зменшення встановленої чисельності 

працівників підприємства з одночасним скороченням обсягу роботи (чи 

без такого), що провадиться адміністрацією з дотриманням установленого 

законом порядку з метою поліпшення організації апарату, раціоналізації 

роботи підприємства та залишення найбільш кваліфікованих працівників 

[137, с. 72]. 

На адміністрацію підприємства покладається обов’язок завчасно 

довести до відома фабзавмісцевкому інформацію про заплановані заходи 

щодо скорочення штатів (зокрема, про кількість ліквідовуваних штатних 

одиниць, посад або кваліфікацій). Скорочення провадиться з таким 

розрахунком, щоб зберегти на підприємстві кваліфікованих працівників 

шляхом відповідного перегрупування, погодженого з профспілковою 

організацією. Орган управління зобов’язаний перевести осіб, які 

підлягають скороченню, за наявності на те їх згоди на іншу роботу, якщо 
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така є на тому ж підприємстві, або ж на підприємство того ж 

господарського об’єднання, яке знаходиться на тій же території. 

При скороченні при рівних умовах продуктивності праці і 

кваліфікації віддається перевага для залишення на роботі: 

– сімейним особам, за наявності двох та більше утриманців; 

– особам, у сім’ї яких немає інших працівників, які мають 

самостійний заробіток; 

– особам начскладу робітничо-селянської Червоної Армії, 

звільненим у запас, у довгострокову відпустку або зовсім від служби; 

– робітникам-винахідникам; 

– особам, які навчаються на вечірніх робітфаках, у вечірніх 

індустріальних технікумах, вечірніх індустріально-технічних інститутах і 

підготовчих відділах при них, на курсах підготовки до вишів, технікумів і 

робітфаків, об’єднаннях груп по вищій технічній освіті. Це стосується 

працівників, які вчаться і зайняті на виробництві, виробничих 

підприємствах і у радгоспах, транспортних робітників і постійних 

будівельних робітників; 

– членам Всесоюзного товариства політкаторжан і засланців-

поселенців [138, с. 172-173]. 

Особи, звільнені за п. «а» ст. 47 КЗпП УРСР, отримали першочергове 

право на отримання допомоги по безробіттю.  

Пленум Верховного Суду України постановою № 13 «Про судову 

практику по цивільних трудових справах» від 13 вересня 1957 р. [139] 

роз’яснив таке:  

а) при вирішенні спорів, пов’язаних з проведенням на підприємстві, 

в установі, організації скорочення штатів, суди повинні виходити з 

виробничих інтересів установи, підприємства, організації, ураховуючи, що 

скорочення штатів є одним із заходів щодо поліпшення організації апарату 
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та раціоналізації роботи підприємств, а також укомплектування їх 

найбільш кваліфікованими кадрами; 

б) при розгляді позовів про поновлення на роботі осіб, звільнених за 

скороченням штату, суди зобов’язані перевірити, чи мало місце 

скорочення штату і чи дотримані норми трудового законодавства. У разі 

визнання звільнення працівника неправильним суд повинен відновити 

працівника на колишній роботі або посаді. За відсутності такої роботи або 

посади внаслідок скорочення штату або реорганізації апарату суд визнає 

звільнення неправильним, не відновлюючи працівника, і вказує в рішенні 

причину, за якої неможливо відновлення працівника на колишній роботі чи 

посаді. 

У першій редакції п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП УРСР, прийнятого 10 грудня 

1971 р., самостійною підставою розірвання трудового договору, 

укладеного на невизначений строк, а також строкового трудового договору 

до закінчення строку його дії з ініціативи адміністрації підприємства були 

визнані ліквідація підприємства, скорочення чисельності або штату 

працівників.  

Найбільш значущими положеннями постанови Пленуму Верховного 

Суду № 3 «Про застосування судами законодавства, що регулює 

укладення, зміну та припинення трудового договору» від 26 квітня 1984 р. 

[140] слід визнати такі: 

1. Вирішуючи позови про поновлення на роботі осіб, звільнених у 

зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників, суди повинні 

виходити з того, що скорочення штату є одним із заходів, спрямованих на 

поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також 

укомплектування їх найбільш кваліфікованими кадрами. Разом із тим суди 

зобов’язані з’ясовувати, чи було в дійсності скорочення чисельності або 

штату працівників, чи дотримані адміністрацією норми трудового 

законодавства, які регулюють порядок звільнення за цією підставою 
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(можливість переведення за згодою працівника на іншу роботу; переважне 

право на залишення на роботі та ін.). 

2. При розгляді справ про поновлення на роботі осіб, трудовий 

договір з якими розірвано у зв’язку зі скороченням чисельності або штату 

працівників, суд зобов’язаний витребувати від адміністрації докази, що 

свідчать про те, що працівник відмовився від переведення на іншу роботу, 

або про те, що адміністрація не мала можливості перевести працівника за 

його згодою на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, 

організації. У разі ліквідації підприємства, установи, організації обов’язок 

з переведення працівника за його згодою на іншу роботу покладається на 

це ж підприємство, установу, організацію і на вищестоящу організацію. 

3. У випадку, коли працівник був звільнений без законної підстави 

або з порушенням установленого порядку звільнення, але поновлення його 

на попередній роботі неможливе внаслідок ліквідації підприємства, 

установи, організації і відсутності можливості переведення на іншу роботу 

за його згодою, суд визнає звільнення неправильним і за позовом 

працівника зобов’язує ліквідаційну комісію або вищестоящий по 

відношенню до ліквідованого підприємства орган виплатити йому 

заробітну плату за час вимушеного прогулу, але не більш ніж за 3 місяці. 

Одночасно суд визнає працівника звільненим у зв’язку з ліквідацією 

підприємства, установи, організації. 

Відповідно до ст. 42 КЗпП УРСР при скороченні чисельності чи 

штату працівників переважне право на залишення на роботі надається 

робітникам і службовцям з більш високою кваліфікацією і продуктивністю 

праці. При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в 

залишенні на роботі надається: а) сімейним – при наявності двох і більше 

утриманців; б) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним 

заробітком; в) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на 

даному підприємстві, в установі, організації; г) працівникам, які 
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навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву 

від виробництва; д) інвалідам війни і членам сімей військовослужбовців і 

партизан, які загинули або пропали безвісті при захисті СРСР або при 

виконанні інших обов’язків військової служби; е) винахідники і 

раціоналізатори. Перевага в залишенні на роботі могла надаватися й іншим 

категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством СРСР і 

УРСР.  

На легальному рівні категорія «вивільнення працівників» уперше 

запроваджена спільною постановою ЦК КПРС, РМ СРСР та ВЦРПС від 22 

грудня 1987 р. № 1457 «Про забезпечення ефективної зайнятості 

населення, вдосконалення системи працевлаштування та посиленні 

соціальних гарантій для трудящих» [141]. У документі наголошується на 

необхідності проявляти турботу про працевлаштування вивільнюваних 

працівників, з тим щоб звести до мінімуму можливі перерви в роботі, 

тимчасові втрати у заробітній платі та інші труднощі у зв’язку зі змінами у 

трудовій діяльності. Адміністрації підприємств, організацій та установ, 

профспілковим комітетам разом із радами трудових колективів слід 

розглядати кожну кандидатуру на вивільнення окремо, на основі широкої 

гласності. При цьому слід інформувати працівників про можливість 

працевлаштування, перепідготовки та навчання новим професіям, 

спеціальностям, а також про діючі пільги та компенсації.  

Про наступне вивільнення працівник попереджається не пізніше ніж 

за 2 місяці. Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку зі 

скороченням чисельності або штату адміністрація пропонує працівникові 

іншу роботу на тому ж підприємстві. Якщо працівникові надається робота 

на тому ж підприємстві, то йому встановлюються умови оплати праці, 

пільги та компенсації за новою роботою відповідно до чинного 

законодавства. За відсутності роботи за відповідною професією чи 

спеціальністю, а також у разі відмови робітника або службовця від 
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переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві працівник за своїм 

розсудом звертається за сприянням в орган з працевлаштування або 

працевлаштовується самостійно. Одночасно адміністрація доводить до 

відома органу з працевлаштування інформацію про наступне вивільнення 

працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та 

розміру оплати праці. Орган з працевлаштування пропонує працівнику 

роботу в тій же самій чи іншій місцевості за його професією, 

спеціальністю, кваліфікацією, а за її відсутності здійснює підбір іншої 

роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. За 

необхідності працівника може бути направлено за його згодою на навчання 

новій професії (спеціальності) з наступним наданням йому роботи. 

Працівникам, які вивільняються з підприємств, при розірванні 

трудового договору у зв’язку із здійсненням заходів щодо скорочення 

чисельності або штату: а) виплачується вихідна допомога у розмірі 

середнього місячного заробітку; б) зберігається середня заробітна плата на 

період працевлаштування, але не більше двох місяців із дня звільнення, з 

урахуванням виплати місячної вихідної допомоги; в) зберігається середня 

заробітна плата на період працевлаштування, як виняток, і протягом 

третього місяця з дня звільнення за рішенням органу з працевлаштування 

за умови, якщо працівник завчасно (в 2-тижневий строк після звільнення) 

звернувся у цей орган і не був ним працевлаштований. Виплата місячної 

вихідної допомоги і середнього заробітку провадиться за попереднім 

місцем роботи. За зазначеними працівниками зберігається безперервний 

трудовий стаж, якщо перерва в роботі після звільнення не перевищила 3-х 

місяців. При реорганізації та ліквідації юридичних осіб за вивільненими 

працівниками зберігаються на період працевлаштування, але не більше ніж 

на 3 місяці середня заробітна плата з урахуванням виплати місячної 

вихідної допомоги і безперервний трудовий стаж. 
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За вивільненими з підприємств, організацій та установ (включаючи 

органи управління) працівниками зберігається безперервний стаж роботи 

для отримання процентних надбавок до заробітної плати, одноразової 

винагороди за вислугу років, а також інші пільги та виплати, пов’язані зі 

стажем роботи, якщо вони діють за новим місцем роботи. Таким 

працівникам за наявності безперервного трудового стажу щорічна 

відпустка надається незалежно від часу роботи на новому місці. 

При перенавчанні або підвищенні кваліфікації з відривом від 

виробництва за вивільнюваними робітниками і службовцями зберігається 

середня заробітна плата, обчислена виходячи із заробітку за попереднім 

місцем роботи, або доплачується різниця до середнього заробітку при 

перепідготовці без відриву від виробництва на весь період відповідно до 

встановлених строків навчання. Керівникам юридичних осіб було надано 

право проводити за погодженням з профспілковим комітетом робітникам, 

які стали до роботи за новою або суміжною професією, доплату до 

середнього заробітку за попереднім місцем роботи на період до 3-х 

місяців. Доплата скасовується, якщо робітник порушує трудову і 

виробничу дисципліну. Витрати з навчання та доплати працівникові до 

середнього заробітку несуть об’єднання, підприємство, організація, які 

уклали з працівником трудовий договір. 

При переході вивільнюваних працівників на інше підприємство 

питання поліпшення їх житлових умов вирішуються адміністрацією та 

профспілковим комітетом спільно з радою трудового колективу за новим 

місцем роботи. При цьому враховується час перебування працівника на 

обліку для поліпшення житлових умов за місцем роботи, а також загальний 

трудовий стаж і його ставлення до праці. Такі працівники можуть 

продовжувати користуватися дитячими дошкільними закладами, 

піонерськими таборами і медичним обслуговуванням за попереднім місцем 

роботи, якщо вони проживають у тому ж місті, районі. При переїзді 
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вивільнюваних працівників на нове місце роботи в іншу місцевість у 

порядку планового перерозподілу трудових ресурсів підприємства, 

організації та установи зобов’язані надати їм та членам їх сімей житлову 

площу відповідно до умов трудового договору. Надалі за згодою ради 

трудового колективу поліпшення їх житлових умов може здійснюватися з 

урахуванням часу постановки на чергу для поліпшення житлових умов за 

місцем роботи. 

У 1988 р. з метою працевлаштування, перенавчання і профорієнтації 

населення у союзних і автономних республіках, у краях, областях та 

великих містах були створені відповідні госпрозрахункові центри, а в 

інших районах і містах – госпрозрахункові бюро. Прийнято рішення 

сконцентрувати діяльність усіх ланок загальнодержавної системи 

працевлаштування, перенавчання і профорієнтації населення на вирішенні 

таких основних завдань: 

– організація обліку зайнятості та руху працездатного населення, 

створення банків даних про потреби і джерела робочої сили; 

– забезпечення широкого інформування населення про потребу в 

працівниках відповідних професій, спеціальностей і кваліфікації, а також 

про робочі місця, де можуть трудитися пенсіонери, інваліди, жінки, які 

мають дітей, учнівська молодь; 

– проведення роботи з працевлаштування незайнятого населення, а 

також вивільнюваних працівників з попереднім підбором їм місця роботи 

до розірвання трудового договору; 

– комплектування необхідними кадрами об’єднань, підприємств, 

організацій та установ, здійснення організованого перерозподілу робочої 

сили переважно з трудонадлишкових у трудонедостатні райони; 

– здійснення профорієнтаційної роботи та консультацій усіх груп 

населення, надання рекомендацій з підбору або зміни професії, 

спеціальності з урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів 
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особистості, організація в разі потреби підвищення кваліфікації та 

перенавчання працівників. 

Установлено, що центри і бюро з працевлаштування, перенавчання й 

профорієнтації населення працюють під керівництвом місцевих Рад 

народних депутатів та їх органів з праці на принципах госпрозрахунку, за 

договорами та у співпраці з юридичними особами. Розмір коштів, 

необхідних для функціонування і розвитку цих центрів, безпосередньо 

залежить від обсягу послуг, що надаються підприємствам і організаціям, а 

також від своєчасного і повного задоволення їх потреби у кадрах. 

Виконкомам місцевих Рад народних депутатів надано право виділяти 

таким центрам і бюро частину коштів, що утворюються за рахунок 

відрахувань плати за трудові ресурси, що вноситься юридичними особами 

в місцеві бюджети, для фінансування робіт, пов’язаних із забезпеченням 

повної та ефективної зайнятості населення та раціонального використання 

продуктивних сил регіону. 

18 липня 1988 р. Рада Міністрів Української РСР постановила 

створити госпрозрахункові центри з працевлаштування, перенавчання і 

профорієнтації і бюро з працевлаштування населення на території України 

[142]. 

27 травня 1988 р. Верховна Рада УРСР прийняла Закон «Про 

внесення до Кодексу законів про працю Української РСР змін і доповнень, 

пов’язаних з перебудовою управління економікою», яким доповнила КЗпП 

УРСР спеціальною главою ІІІ-А «Забезпечення зайнятості вивільнюваних 

працівників». У першій своїй редакції вона об’єднувала три статті: гарантії 

забезпечення права на працю вивільнюваним працівникам (ст. 49-1); 

порядок вивільнення працівників (ст. 49-2); пільги і компенсації 

вивільнюваним працівникам (ст. 49-3). Нормативно закріплювалося, що 

робітники і службовці можуть бути вивільнені з підприємств, установ, 

організацій, якщо їх діяльність припиняється, скорочується чисельність 



98 

 

або штат працівників. Право на працю вивільнюваним працівникам 

гарантується: наданням іншої роботи на тому ж підприємстві, в установі, 

організації; наданням роботи на іншому підприємстві, в установі, 

організації за тією ж професією, спеціальністю, кваліфікацією, а за її 

відсутності – іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і 

суспільних потреб; наданням можливості навчання новим професіям 

(спеціальностям) з наданням відповідної роботи. У решті своїх положень 

вищевказані зміни відтворювали відповідні директиви постанови № 1457 

«Про забезпечення ефективної зайнятості населення, вдосконалення 

системи працевлаштування та посилення соціальних гарантій для 

трудящих».  

З 1 березня 1991 р. правові, економічні та організаційні основи 

зайнятості населення і його захисту від безробіття, а також соціальні 

гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю став 

визначати Закон УРСР «Про зайнятість населення» [143]. Згідно із цим 

нормативним документом при вивільненні працівників у зв’язку із змінами 

в організації виробництва і праці підприємства, установи, організації в 

письмовій формі повідомляють про це державну службу зайнятості, 

вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, 

спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, не пізніш як за 2 місяці 

до вивільнення, а при реорганізації, перепрофілюванні та ліквідації 

підприємств, установ, організацій – за 6 місяців. У разі неподання цих 

даних стягується штраф у розмірі річної заробітної плати за кожного 

вивільненого працівника. Ці кошти зараховуються в державний фонд 

сприяння зайнятості і використовуються для фінансування заходів із 

працевлаштування та соціального захисту вивільнюваних працівників. 

Для працівників, які втратили роботу у зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці, установлювались особливі гарантії. 

Зокрема, таким працівникам за умови їх реєстрації в службі зайнятості 
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протягом десяти календарних днів після звільнення як таких, що шукають 

роботу, гарантуються: а) збереження за попереднім місцем роботи на 

період працевлаштування, але не більш як на три місяці середньої 

заробітної плати з урахуванням місячної вихідної допомоги та 

безперервного трудового стажу. У випадках, коли тримісячний строк 

минув і робота працівнику не була запропонована, йому надається статус 

безробітного; б) право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі 

75 % середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 

наступних трьох місяців та 50 % протягом наступних шести місяців, але не 

більше середньої заробітної плати, що склалася в республіці; в) 

збереження на новому місці роботи на весь період професійного 

перенавчання з відривом від виробництва середньої заробітної плати за 

попереднім місцем роботи; г) право на достроковий вихід на пенсію за 

півтора року до встановленого законодавством строку осіб 

передпенсійного віку, які мають встановлений законодавством про 

пенсійне забезпечення необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі 

на пільгових умовах). У разі відмови від двох пропозицій підходящої 

роботи протягом трьох місяців така особа втрачає право на збереження 

середньої заробітної плати до закінчення тримісячного періоду, а виплата 

допомоги по безробіттю відкладається. 

Для юридичних осіб, що забезпечують перенавчання вивільнених 

працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, при 

обчисленні податку з прибутку сума балансового прибутку зменшується на 

розмір витрат, пов’язаних з організацією професійної підготовки таких 

працівників. Якщо протягом двох років, які передують вивільненню, 

працівник не мав можливості підвищити свою кваліфікацію чи одержати 

суміжну професію за попереднім місцем роботи і якщо при 

працевлаштуванні йому необхідно підвищити кваліфікацію або пройти 

професійну перепідготовку, то витрати на ці заходи проводяться за 
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рахунок підприємства, установи, організації, з яких вивільнено працівника. 

У разі необхідності державна служба зайнятості може компенсувати 

підприємствам до 50 % витрат на організацію навчання прийнятих на 

роботу громадян, вивільнених з інших підприємств. Законодавством 

можуть передбачатися за рахунок бюджету республіки додаткові гарантії 

громадянам, вивільнюваним з підприємств, що підлягають ліквідації у 

зв’язку із здійсненням заходів щодо поліпшення екологічної обстановки 

або внаслідок стихійного лиха. 

З метою вдосконалення регулювання відносин у галузі праці при 

переході республіки до ринкової економіки український парламент 20 

березня 1991 р. вирішив п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України викласти в такій 

редакції, за якою трудовий договір міг бути розірваний власником або 

уповноваженим ним органом у випадку змін в організації виробництва і 

праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання 

підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату 

працівників. У гл. ІІІ-А Кодексу з’явилась додаткова стаття 49-4 

«Зайнятість населення» такого змісту: «Зайнятість суспільно корисною 

працею осіб, які припинили трудові відносини з підстав, передбачених цим 

Кодексом, при неможливості їх самостійного працевлаштування, 

забезпечується відповідно до Закону Української РСР «Про зайнятість 

населення»».  

Стаття 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом» у редакції від 14 травня 1992 р. 

передбачала, що звільнення працівників суб’єктів банкрутства провадиться 

відповідно до вимог КЗпП України. Питання працевлаштування 

звільнених працівників вирішуються відповідно до Закону України «Про 

зайнятість населення». За звільненими працівниками суб’єктів банкрутства 

зберігаються пільги і компенсації, передбачені ст. 26 Закону України"Про 

зайнятість населення». 
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31 грудня 1993 р. Кабінет Міністрів України затвердив Положення 

про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах 

масового вивільнення працівників, яким визначив комплекс заходів, які 

повинні здійснюватись підприємством, установою, організацією, місцевою 

державною адміністрацією, державною службою зайнятості в умовах 

масового вивільнення працівників. 

У разі виникнення загрози масового вивільнення працівників: 

а) підприємство, на якому передбачається вивільнення працівників, 

розробляє і здійснює заходи щодо: ліквідації збитковості підприємства, 

поліпшення його фінансового стану; переміщення працівників, які 

підлягають скороченню, на вільні робочі місця та вакантні посади 

підприємства або його філій; визначення видів і обсягів робіт, виконання 

яких може здійснюватись за рахунок організації оплачуваних громадських 

робіт, під час проведення реконструкції або перепрофілювання 

виробництва; підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників з 

урахуванням потреб підприємства; введення у разі потреби неповного 

робочого часу, гнучких графіків роботи; надання працівникам, які 

підлягають вивільненню, та членам їх сімей матеріальної допомоги, інших 

видів соціальної підтримки, передбачених законодавством, генеральною, 

галузевими та регіональними угодами і колективним договором; 

б) державна служба зайнятості надає допомогу підприємству, що 

проводить вивільнення працівників: в організації роботи з профорієнтації 

та соціально-психологічної адаптації вивільнюваних працівників; у 

проведенні семінарів і консультацій з питань законодавства про працю та 

зайнятість, пошуку роботи; у визначенні напрямів можливого 

працевлаштування, професійної підготовки або перепідготовки 

вивільнюваних працівників, у тому числі тих, які не здатні на рівних 

конкурувати на ринку праці і потребують соціального захисту, до настання 

терміну розірвання трудового договору; 
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в) місцева державна адміністрація: організовує проведення 

експертизи фінансового стану підприємств та ефективності здійснених 

заходів щодо зменшення чисельності вивільнюваних працівників; вирішує 

питання про надання таким підприємствам фінансової допомоги у вигляді 

пільгових кредитів, субсидій, відстрочки платежів до місцевих бюджетів 

тощо; вивчає питання про необхідність перепрофілювання або зміни 

форми власності підприємств чи окремих його виробництв; визначає 

напрями розширення в регіоні сфери прикладання праці за рахунок 

створення робочих місць у пріоритетних галузях народного господарства, 

розвитку малого бізнесу, підприємницької діяльності вивільнюваних 

працівників, фермерських господарств, організації громадських робіт 

тощо; організовує переселення вивільнюваних працівників у сільську 

місцевість та надання відповідної матеріальної, інших видів допомоги і 

пільг цим громадянам; за поданням державної служби зайнятості приймає 

рішення про зупинення або поетапне здійснення вивільнення працівників 

на термін до 6 місяців. 

Порядок фінансування з державного фонду сприяння зайнятості 

населення заходів, передбачених Положенням про організацію роботи 

щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення 

працівників, визначає спеціальна Інструкція, затверджена наказом 

Міністерства праці України від 26 липня 1994 р. № 41 [144]. Фінансування 

з державного фонду сприяння зайнятості населення витрат, пов’язаних із 

зупиненням або поетапним вивільненням працівників і наданням 

підприємствам допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів, 

здійснюється при можливому зростанні безробіття на відповідній території 

понад рівень, передбачений територіальною програмою зайнятості 

населення з урахуванням професійної структури вивільнюваних 

працівників, безробітних та новостворюваних робочих місць, і у зв’язку з 
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цим – ускладненням працевлаштування, здійсненням інших напрямів 

активного сприяння зайнятості вивільнюваних працівників. 

Власник підприємства або уповноважений ним орган згідно з 

рішенням місцевого органу державної виконавчої влади про зупинення або 

поетапне вивільнення працівників видає відповідний наказ по 

підприємству. У ньому передбачаються конкретні заходи щодо організації 

праці працівників, вивільнення яких зупинено, умови оплати праці на цей 

період, заходи щодо їх подальшої зайнятості на підприємстві після 

закінчення терміну, визначеного місцевим органом державної виконавчої 

влади. На основі рішення місцевого органу державної виконавчої влади і в 

десятиденний термін після видання відповідного наказу по підприємству 

між підприємством і обласним центром зайнятості укладається угода щодо 

фінансування за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості 

населення витрат, пов’язаних із зупиненням або поетапним вивільненням 

працівників.  

При тимчасовому погіршенні фінансового стану, що пов’язано із 

здійсненням перепрофілювання, реконструкції, конверсії виробництва, 

зміною форм власності і проведенням у зв’язку з цим вимушеного 

вивільнення працівників, підприємствам державної форми власності може 

надаватися безвідсоткова допомога на зворотній основі на збереження 

висококваліфікованих спеціалістів за рахунок коштів державного фонду 

сприяння зайнятості населення. До висококваліфікованих спеціалістів слід 

відносити робітників основного виробництва, які мають IV та вищий 

кваліфікаційний розряд, та працівників, які мають вищу кваліфікацію і 

займають посади провідних, головних спеціалістів, начальників відділів, 

лабораторій, інших структурних підрозділів підприємства. Допомога на 

збереження висококваліфікованих спеціалістів може надаватися на термін, 

визначений угодою, але не більше як 6 місяців. Сума допомоги на одного 

спеціаліста визначається із розміру його тарифної ставки на місяць.  
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19 січня 1995 р. КЗпП України було доповнено статтею 42-1 

«Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного 

прийняття на роботу» [145]. За нею працівник, з яким розірвано трудовий 

договір з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 цього Кодексу (крім випадку 

ліквідації підприємства, установи, організації), протягом одного року має 

право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на 

роботу, якщо власник або уповноважений ним орган провадить прийняття 

на роботу працівників аналогічної кваліфікації. Переважне право на 

укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу 

надається особам, зазначеним у ст. 42 КЗпП України, та в інших випадках, 

передбачених колективним договором. Умови відновлення соціально-

побутових пільг, які працівники мали до вивільнення, визначаються 

колективним договором.  

Через півроку зазнає змін гл. ІІІ-А «Забезпечення зайнятості 

вивільнюваних працівників» КЗпП України: із неї виключена ст. 49-1, яка 

містила гарантії забезпечення права на працю вивільнюваним працівникам 

[146]. 

З 30 червня 1999 р. окремою загальною підставою розірвання 

трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 

було визнано банкрутство підприємства [147], однак уже 24 грудня 1999 р. 

законодавець відмовився від такої новації і п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України 

після слова «реорганізації» доповнено словом «банкрутства» [148].  

У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про розмір 

внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального 

страхування» [149] 1 червня 2001 р. втратила чинність ст. 49-3 «Пільги і 

компенсації вивільнюваним працівникам». Указаний Закон спрямовувався 

на запровадження законів України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими похованням» [150] та «Про загальнообов’язкове 

nau://ukr/2240-14/
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державне соціальне страхування на випадок безробіття» шляхом 

визначення розмірів внесків до фондів з даних видів страхування та 

внесення змін до окремих законодавчих актів з метою приведення їх у 

відповідність до норм вищезазначених законів. 

На законодавчому рівні спеціальна норма, присвячена масовому 

вивільненню працівників з ініціативи роботодавця, уперше була 

зафіксована в Законі України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 

р., що визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації 

державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо 

захисту прав громадян на працю та реалізації їх прав на соціальний захист 

від безробіття. Процедуру утворення спеціальних комісій для вжиття 

заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового 

вивільнення працівників та організації їх діяльності визначила постанова 

КМУ від 22 квітня 2013 р., № 305 [151]. 

Мотивуючи необхідністю реформування загальнообов’язкового 

державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці, 

парламент України 28 грудня 2014 р. [152] запровадив такі новації:  

– одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в 

організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган 

пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в 

установі, організації. За відсутності роботи за відповідною професією чи 

спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу 

роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник на 

власний розсуд звертається за допомогою до державної служби зайнятості 

або працевлаштовується самостійно. У разі, якщо вивільнення є масовим 

відповідно до статті 48 Закону України «Про зайнятість населення», 

власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної 

служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників; 

nau://ukr/1533-14/
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– державна служба зайнятості інформує працівників про роботу в тій 

самій чи іншій місцевості за їх професіями, спеціальностями, 

кваліфікаціями, а у разі їх відсутності – здійснює підбір іншої роботи з 

урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. У разі потреби 

особу може бути направлено за її згодою на професійну перепідготовку 

або підвищення кваліфікації відповідно до законодавства. 

Ураховуючи вищезазначені тенденції, дотримуємось позиції, що 

становлення і розвиток правового регулювання масових вивільнень 

працівників в Україні включає такі періоди: 

1-й (до 1971 р.) – самостійними підставами розірвання трудового 

договору з ініціативи адміністрації визнаються: а) повна або часткова 

ліквідація підприємства – 1918 р. (КЗпП УСРР); б) скасування окремих 

робіт чи обов’язків – 1920 р. (Загальне положення про тариф); скорочення 

штатів робітників і службовців – 1929 р. (постанова Наркомату праці УРСР 

«Про порядок звільнення робітників і службовців за скороченням штатів» 

від 27 квітня 1929 р.). Скорочення розглядається як один із заходів а) 

поліпшення організації управлінського апарату, б) раціоналізації роботи 

підприємств, а також в) укомплектування їх найбільш кваліфікованими 

кадрами. Наймач зобов’язується попередити працівника про заплановане 

звільнення за 2 тижні, у противному разі він виплачує вихідну допомогу в 

розмірі двотижневого заробітку. Протягом попереджувального строку 

працівник може відлучатися для пошуку роботи зі збереженням заробітку. 

На адміністрацію покладається обов’язок завчасно довести до відома 

фабзавмісцевкому інформацію про заплановані заходи щодо скорочення 

штатів. Скорочення провадиться шляхом перегрупування, погодженого з 

профспілковою організацією. Орган управління зобов’язаний перевести 

осіб, які підлягають скороченню, за наявності на те їх згоди на іншу 

роботу, якщо така є на тому ж підприємстві, або ж на підприємство того ж 

господарського об’єднання в межах певної території. Легальне закріплення 
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отримує інститут переваги для залишення на роботі при звільненні за 

розглядуваною підставою. 

2-й (1972-1987) – КЗпП України 1971 р. ліквідацію підприємства, 

скорочення чисельності або штату працівників закріплює як самостійну 

підставу розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації 

підприємства. Про наступне вивільнення працівник попереджається не 

пізніше ніж за 2 місяці. Порядок звільнення включає також можливість 

переведення працівника за його згодою на іншу роботу, а також переважне 

право на залишення на роботі. Останнє надається робітникам і службовцям 

з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці, а за умови їх 

рівності – категоріям осіб, передбаченим законодавством. Адміністрація 

підприємства доводить до відома органу з працевлаштування інформацію 

про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, 

спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці. Звільнюваним 

працівникам: а) виплачується вихідна допомога в розмірі середнього 

місячного заробітку; б) зберігається середня заробітна плата на період 

працевлаштування. Якщо перерва в роботі після звільнення не перевищила 

трьох місяців за працівником зберігається безперервний трудовий стаж. 

При необхідності працівника може бути направлено за його згодою на 

навчання новій професії (спеціальності) з наступним наданням йому 

роботи. У цей час за працівником зберігається середня заробітна плата за 

попереднім місцем роботи. 

3-й (1988–1993) – 27 травня 1988 р. КЗпП УРСР доповнюється 

спеціально главою ІІІ-А «Забезпечення зайнятості вивільнюваних 

працівників», яка присвячена а) гарантіям забезпечення права на працю 

вивільнюваним працівникам, б) порядку вивільнення працівників, в) 

пільгам і компенсаціям вивільнюваним працівникам. До категорії 

вивільнених належать працівники, трудовий договір з якими розірваний 

унаслідок змін в організації виробництва і праці. Право на працю 
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вивільнюваним особам гарантується: наданням іншої роботи на тому ж 

підприємстві; наданням роботи на іншому підприємстві за тією ж 

професією, спеціальністю, кваліфікацією, а за її відсутності – іншої роботи 

з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб; наданням 

можливості навчання новим професіям (спеціальностям) з наданням 

відповідної роботи.  

Про вивільнення працівників роботодавець у письмовій формі 

завчасно повідомляє державну службу зайнятості, указуючи підстави і 

строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, 

розмір оплати праці. За умови своєчасної реєстрації в службі зайнятості 

вивільненим громадянам гарантуються: а) збереження за попереднім 

місцем роботи на період працевлаштування середнього заробітку; б) право 

на одержання допомоги по безробіттю; в) збереження на новому місці 

роботи на весь період професійного перенавчання з відривом від 

виробництва середнього заробітку за попереднім місцем роботи; г) право 

на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого 

законодавством строку.  

Для юридичних осіб, що забезпечують перенавчання вивільнених 

осіб, при обчисленні податку з прибутку сума балансового прибутку 

зменшується на розмір витрат, пов’язаних з організацією професійної 

підготовки таких працівників. За необхідності служба зайнятості може 

компенсувати підприємствам до 50 % витрат на організацію навчання 

прийнятих ними на роботу вивільнених іншими осіб. 

4-й (1994–2012) – уперше легальне закріплення знаходить категорія 

«масове вивільнення працівників на регіональному рівні». Унаслідок змін 

в організації виробництва і праці на ринок праці протягом 30 календарних 

днів вийшло стільки працівників підприємства (підприємств), що призвело 

до зростання безробіття на відповідній території понад рівень, 

передбачений територіальною програмою зайнятості населення. У разі 
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виникнення загрози масового вивільнення на підприємство, місцеву 

державну адміністрацію, державну службу зайнятості покладається 

обов’язок комплексного реагування. Так, підприємство, на якому 

передбачається вивільнення, розробляє і здійснює заходи щодо: ліквідації 

збитковості підприємства, поліпшення його фінансового стану; 

переміщення і переведення працівників на вільні робочі місця та вакантні 

посади; визначення видів і обсягів робіт, виконання яких може 

здійснюватись за рахунок організації оплачуваних громадських робіт, під 

час проведення реконструкції або перепрофілювання виробництва; 

підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників; уведення неповного 

робочого часу, гнучких графіків роботи; надання вивільнюваним 

працівникам і членам їх сімей матеріальної допомоги та інших видів 

соціальної підтримки.  

Банкрутство визнається одним із різновидів змін в організації 

виробництва і праці. Нормативне закріплення отримує переважне право на 

укладення трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу. 

Пільги і компенсації вивільнюваним працівникам починають 

надаватися в межах загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття. 

5-й (2013 р. – до цього часу) – уперше норма, присвячена масовому 

вивільненню працівників з ініціативи роботодавця, фіксується в Законі 

України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р., що визначає 

правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян 

на працю та реалізації їх прав на соціальний захист від безробіття. 

Окреслені юридично значущі кількісні і часові критерії масового 

вивільнення. Сучасного вигляду набуває система заходів запобігання 

масовим вивільненням і мінімізації їх негативних наслідків (уточнюється 

роль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, сторін 
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соціального діалогу щодо цього; конкретизується значення колективних 

договорів і угод; запроваджуються спеціальні комісії для вжиття заходів 

щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового 

вивільнення працівників). 

 

 

2.2. Міжнародний досвід правового регулювання масових вивільнень 

працівників 

Проголошення незалежності України створило умови для її 

трансформації у демократичну, соціальну і правову державу, головним 

обов’язком якої є забезпечення прав і свобод громадян, інтеграція в 

міжнародно-правову систему захисту прав людини. Це переконливо 

свідчить про необхідність пошуку нової наукової парадигми у форматі 

суспільство – держава – права людини. «Глобалізація правового простору 

сприяє створенню єдиного правового поля, нівелюючи особливості 

національних правових систем», – наголошує О. А. Кульбашна [153, с. 

142-143]. Правий О. М. Ярошенко, на думку якого: «Уніфікацію права 

можна назвати головним інструментом глобалізаційного процесу. 

Особливого значення набуває уніфікація норм матеріального права. Саме 

вони, регулюючи суспільні відносини, забезпечують єдиний правовий 

режим і дають можливість створити єдиний правовий простір» [48, с. 64]. 

Початок третього тисячоліття ознаменувався для України новими 

реаліями суспільного життя – у внутрішній і зовнішній політиці держави 

пріоритетного напряму набуло прагнення України до інтеграції в 

Європейський Союз, а отже – введення її до європейської архітектури прав 

людини. Європейський вибір – це водночас і рух до стандартів реальної 

демократії, інформаційного суспільства, соціально орієнтованого 

ринкового господарства, що базуєьтся на засадах верховенства права, 

забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Досягнення цієї мети 
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можливе лише при засвоєнні змісту європейського права в цій сфері. Одна 

і, можливо, головна з проблем цього процесу – безсистемність підходу до 

даної проблеми. 

Безсумнівно, важливим у контексті захисту прав людини є вивчення 

міжнародно-правового досвіду з питань масових вивільнень працівників. 

Ще Конвенція МОП № 158 «Про припинення трудових відносин з 

ініціативи роботодавця» 1982 р. у спеціальному розділі ІІІ об’єднала 

положення, що стосуються припинення трудових відносин з економічних, 

технологічних, структурних або аналогічних причин. Коли роботодавець 

планує припинення трудових відносин з цих причин, він: 

a) своєчасно надає відповідним представникам працівників 

інформацію щодо цього питання, зокрема інформацію про причини 

передбачуваних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може 

торкнутися, та строк, протягом якого їх буде проведено; 

б) якомога раніше надає можливість відповідним представникам 

працівників провести консультації про заходи запобігання звільненням або 

зведення кількості їх до мінімуму та про заходи щодо пом’якшення 

несприятливих наслідків будь-якого звільнення для відповідних 

працівників, зокрема такі, як надання іншої роботи. 

Коли роботодавець планує провести звільнення, він завчасно 

повідомляє про це компетентний орган, надаючи йому відповідну 

інформацію, зокрема письмовий виклад підстав звільнення, відомості про 

кількість і категорії працівників, яких воно може торкнутися, та строк, 

протягом якого його намічено здійснити. Однак національне законодавство 

може обмежувати застосування вказаних приписів випадками, коли 

чисельність працівників, яких планується звільнити, становить 

щонайменше певну кількість або процент працівників.  

Конкретизує і розвиває окреслені вище загальновизнані стандарти 

Рекомендація МОП № 166 «Щодо припинення трудових відносин з 
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ініціативи роботодавця» 1982 р. За нею всі заінтересовані сторони повинні 

прагнути до запобігання чи зведення до мінімуму випадків припинення 

трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного 

чи аналогічного плану без шкоди для ефективної роботи підприємства, а 

також до пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого припинення 

трудових відносин для відповідних працівників. У разі потреби 

компетентний орган повинен надавати сторонам допомогу у вирішенні 

проблем, що виникли внаслідок звільнення.  

Коли роботодавець планує здійснити значні зміни виробництва, 

програми, організації, структури чи технології, котрі можуть призвести до 

припинення трудових відносин, він повинен завчасно провести з 

відповідними представниками працівників консультації, зокрема, щодо 

здійснення таких змін, їх можливих наслідків та щодо заходів запобігання 

несприятливим наслідкам таких змін чи їх пом’якшення. Заходи, які треба 

розглянути з метою запобігання припиненню трудових відносин або 

зведення їх кількості до мінімуму, можуть, зокрема, містити обмеження 

найняття на роботу, розтягування скорочення чисельності працівників на 

певний період часу, щоб сприяти природному скороченню штату, 

переведенням усередині підприємства, підготовці й перепідготовці кадрів, 

добровільному виходу на пенсію до досягнення пенсійного віку з 

відповідним забезпеченням доходу, обмеженню надурочних робіт і 

скороченню нормальної тривалості робочого часу. Якщо тимчасове 

скорочення нормальної тривалості робочого часу могло б відвернути 

звільнення у зв’язку з тимчасовими економічними труднощами або звести 

їх кількість до мінімуму, то треба розглянути можливість часткової 

компенсації втрат у заробітній платі за невідпрацьовані нормальні години 

робочого часу.  
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Відбір роботодавцем звільнюваних працівників має проводитись на 

основі критеріїв, які визначаються завчасно і належним чином ураховують 

як інтереси підприємства, так і інтереси працівників. 

Працівникам, з якими трудові відносини було припинено, має 

надаватися певна перевага першочергового прийняття назад на роботу, 

якщо роботодавець знову наймає працівників аналогічної кваліфікації і 

якщо працівники у певний строк після звільнення висловили бажання 

повернутися на колишнє місце роботи. Таку черговість прийняття назад на 

роботу може бути обмежено певним строком. 

У разі припинення трудових відносин треба заходами, які 

відповідають умовам кожної країни і яких вживає компетентний орган, по 

змозі у співробітництві з роботодавцем і відповідними представниками 

працівників, сприяти найскорішому влаштуванню звільнених працівників 

на іншій роботі та за потреби набуттю ними професійної підготовки чи 

перепідготовки. Роботодавець повинен по можливості допомагати 

звільненим працівникам у пошуку іншої відповідної роботи, наприклад, 

шляхом прямих контактів з іншими роботодавцями. З метою пом’якшення 

несприятливих наслідків звільнення треба брати до уваги захист доходу 

протягом будь-якого терміну професійної підготовки чи перепідготовки і 

часткову або повну компенсацію витрат, пов’язаних із професійною 

підготовкою чи перепідготовкою, а також із пошуками та влаштуванням на 

іншій роботі, яка потребує зміни місця проживання.  

Для сприяння звільненим працівникам у здобутті іншої підхожої 

роботи чи професійної підготовки або перепідготовки до уваги береться 

Рекомендація МОП № 195 «Про розвиток людських ресурсів: освіта, 

підготовка кадрів і безперервне навчання» 2004 р. [154]. 

Розділ IV Рекомендації МОП № 169 «Щодо політики в галузі 

зайнятості» 1984 р. [155] одним із основних елементів політики 

національного розвитку визнає сприяння розробленню технології як засобу 

http://zakon.rada.gov.ua/go/993_532
http://zakon.rada.gov.ua/go/993_532
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збільшення виробничого потенціалу і досягнення основних цілей розвитку, 

якими є створення можливостей працевлаштування та задоволення 

основних потреб. Політика в галузі технології повинна з урахуванням 

рівня економічного розвитку сприяти поліпшенню умов праці і 

скороченню тривалості робочого часу, а також містити заходи, що 

перешкоджають втраті робочих місць. Державам за допомогою 

відповідних заходів слід намагатися забезпечувати, щоб: a) системи освіти 

і професійної підготовки, серед них програми перепідготовки, надавали 

працівникам достатні можливості для пристосування до змін у галузі 

зайнятості, спричинених технологічними змінами; б) приділяти особливу 

увагу якомога кращому використанню тих, що є, і майбутніх професій; в) 

усувати в максимально можливій мірі негативний вплив технологічних 

змін на зайнятість, умови праці й життя, а також на гігієну та безпеку 

праці, зокрема, за допомогою врахування на стадії розроблення нової 

технології вимог ергономіки, безпеки та гігієни праці. Членам МОП слід, 

наскільки це можливо, заохочувати підприємства, якщо вони 

впроваджують у свої процеси технологічні зміни, котрі можуть значно 

вплинути на працівників підприємства, до того, щоб: залучати працівників 

та їх представників до планування, впровадження та використання нової 

технології, тобто інформувати їх про можливості і вплив такої нової 

технології та завчасно консультуватися з ними з метою укладення 

договорів; сприяти кращій організації режиму робочого часу та кращому 

розподілові зайнятості; запобігати несприятливому впливу технологічних 

змін на працівників і в максимально можливій мірі пом’якшувати його; 

сприяти капіталовкладенням у технологію, яка прямо і непрямо сприяла б 

створенню робочих місць та поступовому розширенню виробництва, а 

також задоволенню основних потреб населення.  

Проблема задоволення вимог найманих працівників у випадку 

банкрутства підприємця відбита в Конвенції МОП № 173 «Про захист 
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вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця» 1992 р. 

[156]. 19 жовтня 2005 р. Верховна Рада України постановила ратифікувати 

цей міжнародний документ із такими застереженням: «Україна бере на 

себе зобов’язання, які випливають із частини II цієї Конвенції, що 

передбачає захист вимог працівників за допомогою надання привілею» 

[157]. 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 їх частка. Задоволення вимог, які висунуті працівниками до 

свого роботодавця і які випливають із трудових відносин, може 

забезпечувати також установа-гарант, якщо роботодавець не може 

здійснити виплату через неплатоспроможність.  

Погодимось із В. О. Радіоновою-Водяницькою, яка обґрунтувала 

необхідність ратифікації Конвенції МОП № 173 в частині створення 

гарантійних страхових фондів. У випадку початку процедури банкрутства 

працюючі одержують право вимоги до зазначеного фонду не виплаченої на 

момент відкриття ліквідаційної процедури своєї зарплати. Виконавши 

обов’язок з оплати праці, розмір якої, як правило, обмежений певним 

періодом і сумою, фонд здобуває право вимоги зазначеної заборгованості 

до боржника в привілейованому порядку. Така система дозволяє 

забезпечити максимальну зворотність коштів фонду і, як наслідок, – 

економію його ресурсів. Усе це дає можливість знизити внески або 

субсидії на утримання фонду до мінімуму, що дозволяє заповнити втрати 

від неможливості стягнення заборгованості з деяких боржників. На думку 

правознавця, включення фонду в існуючу в країні систему державного 

соціального страхування робить можливим знизити витрати на утримання 

й функціонування самого фонду [79, с. 110-112]. 
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Відповідно до ст. 1 Директиви Ради Європейського Союзу 98/59/ЄС 

від 20 липня 1998 р. про зближення законодавств держав-членів, що 

відносяться до скорочень штатів [158], колективним є звільнення, що 

проводиться роботодавцем за одним або кількома мотивами, не 

пов’язаними з особистістю працівників, коли число звільнень в залежності 

від варіанта, обраного державами-членами, становить: 

а) або протягом періоду в тридцять днів: 

– щонайменше 10 в установах, де зазвичай працюють більше 20, але 

менше 100 працівників, 

– щонайменше 10 % від загальної кількості працівників в установах, 

де зазвичай працюють від 100 працівників, але менш 300, 

– щонайменше 30 в установах, де зазвичай працюють не менше 300 

працівників; 

б) або протягом періоду в дев’яносто днів: як мінімум, 20 незалежно 

від кількості працівників, зазвичай працюючих у відповідних установах. 

Для розрахунку числа звільнень до останніх прирівнюються 

припинення трудового договору з ініціативи роботодавця в силу одного 

або декількох мотивів, не пов’язаних з особистістю працівників, за умови, 

що кількість звільнень становить не менше п’яти. 

Однак розглядувана Директива не застосовується до: а) скорочення 

штату в рамках трудових договорів, укладених на певний строк чи для 

виконання певного завдання, якщо тільки ці скорочення не відбуваються 

до закінчення строку дії або до завершення виконання подібних договорів; 

б) працівників публічної адміністрації або публічно-правових установ; в) 

екіпажів морських суден. 

Коли роботодавець планує здійснити скорочення штатів, він 

зобов’язаний завчасно провести консультації з представниками 

працівників з метою досягнення домовленості. Предметом консультацій 

служать принаймні такі питання: можливості уникнути скорочення штатів 
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або зменшити його масштаби, а також можливості пом’якшити наслідки 

скорочень шляхом використання супутніх соціальних заходів, метою яких 

є, зокрема, допомога в забезпеченні іншою роботою або в професійній 

перепідготовці вивільнених осіб. Для того щоб забезпечити представникам 

працівників можливість формулювати конструктивні пропозиції, 

роботодавець зобов’язаний своєчасно в ході консультацій: а) надавати їм 

будь-які корисні відомості; б) у всіх випадках повідомляти їм у письмовій 

формі: мотиви проекту скорочення штатів; кількість і категорії 

працівників, які підлягають звільненню; кількість і категорії працівників, 

які зазвичай зайняті відповідною трудовою діяльністю; період часу, 

протягом якого планується здійснити звільнення; намічені критерії відбору 

працівників, які підлягають скороченню, у тій мірі, в якій встановлення 

даних критеріїв віднесено до компетенції роботодавця; передбачуваний 

метод розрахунку будь-якої можливої компенсації у зв’язку зі звільненням. 

Про будь-який проект скорочення штатів роботодавець зобов’язаний 

у письмовій формі повідомляти компетентний орган публічної влади. Таке 

повідомлення повинно містити всі корисні відомості щодо проекту 

скорочення штатів та консультацій з представниками працівників, зокрема: 

мотиви скорочення, кількість працівників, які підлягають звільненню, 

кількість працівників, які зазвичай зайняті відповідною трудовою 

діяльністю, і період часу, протягом якого планується здійснити звільнення. 

При цьому представники працівників можуть направляти компетентному 

органу публічної влади свої можливі зауваження. 

Скорочення штатів, про проект якого був повідомлений 

компетентний орган публічної влади, вступає в дію не раніше ніж через 

тридцять днів після повідомлення без шкоди для положень, що регулюють 

індивідуальні права працівників щодо строків попереднього сповіщення. 

Компетентний орган публічної влади використовує цей строк для пошуку 

рішень проблем, що викликаються планованим скороченням штатів. Якщо 
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початковий термін, коротший за шістдесят днів, то держави можуть надати 

компетентному органу публічної влади право продовжувати даний строк 

до шістдесяти днів з моменту повідомлення, коли проблеми, що 

викликаються планованими скороченнями штатів, ризикують не знайти 

рішення в рамках початкового строку. 

Не оминає проблему масових вивільнень працівників і законодавство 

окремих держав світу. 

Закон Республіки Бєларусь «Про зайнятість населення Республіки 

Бєларусь» [159] у ст. 10 проголошує, що держава створює умови для 

повної зайнятості населення, а державна політика в цій царині спрямована 

на попередження масового безробіття. 

Постановою Міністерства праці та соціального захисту Республіки 

Бєларусь від 2 квітня 2009 р. № 47 «Про критерії масового вивільнення 

працівників» [160] встановлено, що:  

а) масовим вивільненням працівників вважається розірвання 

наймачем з працівниками трудових договорів, укладених на невизначений 

строк, а також строкових трудових договорів до закінчення строку їх дії у 

випадках ліквідації організації, скорочення чисельності або штату 

працівників за критеріями, визначеними нижче; 

б) масове вивільнення працівників у організації визначається у 

випадках:  

– ліквідації організації зі списочною чисельністю працівників 25 осіб 

і більше;  

– якщо кількість вивільнюваних працівників при скороченні 

чисельності або штату працівників визначена такими параметрами: 

Списочна чисельність 

працівників організації в 

середньому за останній 

звітний місяць (чоловік) 

Питома вага працівників, 

що вивільняються від 

облікової чисельності 

організації (відсотків) 

Календарний період, 

протягом якого 

здійснюється вивільнення 

працівників (місяців) 

До 1000 20 (але не менше 25 

чоловік) 

1 
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Від 1001 до 2000 15 1 

Від 2001 до 5000 10 1 

Від 5001 до 10000 10 2 

Понад 10000 5 2 

– масове вивільнення працівників у адміністративно-територіальних 

одиницях визначається параметрами:  

Адміністративно-

територіальні одиниці 

Питома вага працівників, що 

вивільняються з організацій, 

розташованих на території 

адміністративно-територіальної 

одиниці, від числа зайнятих в економіці 

адміністративно-територіальної одиниці 

за останній звітний період (відсотків) 

Календарний 

період, протягом 

якого здійснюється 

вивільнення 

працівників 

(місяців) 

Область (м. Мінськ), 

місто обласного 

підпорядкування 

1 2 

Район, місто районного 

підпорядкування, 

селище міського типу 

2 2 

Наймачі зобов’язані: 

а) своєчасно (не пізніше ніж за три місяці) подавати до органів з 

праці, зайнятості та соціального захисту і профспілок письмову 

інформацію про можливі масові звільнення працівників (категорії і 

чисельність працівників, яких вони можуть торкнутися, строки, протягом 

яких намічено їх здійснити); 

б) не менше ніж за два місяці до масового вивільнення працівників у 

зв’язку з ліквідацією організації, припиненням діяльності індивідуального 

підприємця, скороченням чисельності або штату працівників письмово 

повідомляти про це органи з праці, зайнятості та соціального захисту за 

місцем знаходження наймача із зазначенням прізвища, професії 

(спеціальності), кваліфікації та розміру оплати праці вивільнюваних осіб.  

При цьому масове вивільнення, пов’язане з раціоналізацією 

виробництва, удосконаленням організації праці, ліквідацією, 

реорганізацією організацій, повним або частковим припиненням 

виробництва з ініціативи наймача, власника або уповноваженого ним 

органу управління, може здійснюватися лише за умови попереднього 
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повідомлення в письмовій формі відповідних профспілок і проведення з 

ними переговорів з питання дотримання прав працівників. Пропозиції 

профспілок у зв’язку з масовим вивільненням працівників, спрямовані у 

відповідні місцеві виконавчі і розпорядчі органи і наймачам, підлягають 

розгляду в порядку, установленому законодавством. У разі масового 

вивільнення працівників та труднощів у їх подальшому працевлаштуванні 

місцеві виконавчі і розпорядчі органи за пропозицією органів державної 

служби зайнятості населення, профспілок можуть призупиняти на строк до 

шести місяців рішення про вивільнення працівників або приймати рішення 

про проведення поетапного їх вивільнення протягом одного року, 

здійснюючи фінансування даних заходів за рахунок коштів місцевих 

бюджетів і державного фонду сприяння зайнятості. 

Принципово важливо, що за ч. 2 ст. 360 ТК Республіки Бєларусь 

[161] генеральна угода може містити положення не тільки про розвиток 

соціального партнерства та співробітництва, сприяння укладенню 

колективних договорів, попередження трудових конфліктів і страйків, а й 

заборону масових звільнень. 

Відповідно до ст. 116 ТК Республіки Вірменія [162] у разі ліквідації 

або скорочення чисельності працівників організації роботодавець не 

пізніше ніж за три місяці до розірвання трудових договорів зобов’язаний 

подати Державній службі зайнятості Республіки Вірменія та представнику 

працівників дані про чисельність звільнюваних працівників, якщо 

протягом двох місяців передбачається звільнення з роботи більше 10 % від 

загальної кількості працівників, але не менше 10 працівників. Якщо масові 

звільнення обумовлені визнанням роботодавця банкрутом, дані про 

працівників подаються Державній службі зайнятості протягом трьох днів з 

дня винесення судом рішення про визнання роботодавця банкрутом. 

Випадки звільнення осіб, працюючих за трудовим договором, укладеним 

на визначений строк, і за сезонним трудовим договором, якщо звільнення 
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проведені без порушення зазначених у договорах строків, масовими не 

вважаються. 

Стаття 78 ТК Киргизької Республіки [163] масовим звільненням 

визнає скорочення не менше 25 % працівників в організаціях чисельністю 

до 50 осіб і не менше 15 % в організаціях чисельністю понад 50 чоловік 

протягом 2 місяців поспіль. 

При загрозі масових вивільнень роботодавець зобов’язаний за 

погодженням з профспілкою чи іншим представницьким органом 

працівників та відповідним державним органом прийняти спеціальні 

заходи, що передбачають: 

– обмеження або тимчасове припинення прийому нових працівників, 

звільнення сумісників; 

– скасування застосування надурочних робіт; 

– зміну істотних умов праці; 

– поетапне вивільнення працівників; 

– інші заходи, якщо вони передбачені колективним договором, 

угодою. 

З причин, пов’язаних зі змінами в технології, організації 

виробництва і праці, скороченням обсягів робіт (продукції, послуг), 

допускається зміна істотних умов праці при продовженні працівником 

роботи без зміни трудової функції (професії, спеціальності, кваліфікації, 

посади). 

У випадку, якщо обставини зміни в технології, організації 

виробництва і праці, скорочення обсягів робіт можуть спричинити масове 

звільнення працівників, роботодавець з метою збереження робочих місць 

має право за погодженням з представницьким органом працівників, а в разі 

його відсутності – з письмової згоди працівника ввести режим неповного 

робочого часу на строк до 6 місяців без дотримання 1-місячного строку 

попередження. При цьому тривалість робочого часу не може бути меншою 
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половини місячної норми робочого часу, а оплата праці – менш 1/2 

тарифної ставки (окладу). 

Згідно зі ч. 1 ст. 42 ТК в колективний договір можуть включатися 

взаємні зобов’язання працівників і роботодавця, у тому числі і про 

запобігання масовим звільненням. 

Порівняно з киргизьким законодавством, ТК Республіки 

Таджикистан [164] до заходів, що здійснює роботодавець для 

попередження масових звільнень працівників, додатково відносить 

тимчасове призупинення виробництва (п. 4 ч. 1 ст. 42). У випадку, якщо 

підприємство зазнає труднощів виробничого, економічного, 

технологічного чи організаційного характеру, роботодавець за 

погодженням з відповідним представницьким органом працівників 

підприємства може тимчасово призупинити роботу окремих підрозділів 

(цехів, дільниць, бригад) без проведення заходів щодо скорочення 

чисельності або штатів працівників. Тимчасове призупинення 

підприємства вважається простоєм не з вини працівника та при 

неможливості переведення працівника на іншу роботу оплачується в 

розмірі його тарифної ставки (окладу). Забороняється тимчасове 

призупинення роботи без оплати простою, якщо у роботодавця немає 

можливості для переведення працівників на іншу роботу. 

Значна увага питанням колективного звільнення приділена Законом 

Латвійської Республіки «Про працю» [165]. Колективним звільненням 

визнається таке зменшення чисельності працівників, коли кількість 

скорочуваних працівників протягом 30 днів становить: 

а) не менше п’яти працівників, якщо роботодавець зазвичай 

забезпечує зайнятість на підприємстві більше 20, але менше 50 

працівників; 

б) не менше 10 працівників, якщо роботодавець зазвичай забезпечує 

зайнятість на підприємстві щонайменше 50, але менше 100 працівників; 
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в) не менше 10 % від кількості працівників, якщо роботодавець 

зазвичай забезпечує зайнятість на підприємстві щонайменше 100, але 

менше 300 працівників; 

г) не менше 30 працівників, якщо роботодавець зазвичай забезпечує 

зайнятість на підприємстві 300 і більше працівників. 

При обчисленні кількості скорочуваних працівників ураховуються 

також ті випадки припинення трудових правових відносин, коли 

роботодавець не розірвав трудовий договір, але трудові правові відносини 

припинені на інших підставах, які не пов’язані з поведінкою або 

здібностями працівника і яким сприяв роботодавець. 

Однак вищезазначені приписи про колективне звільнення не 

поширюються на екіпажі суден далекого плавання, а також працівників, 

зайнятих у закладах державного управління. 

Роботодавець, який запланував здійснення колективного звільнення, 

своєчасно розпочинає проведення консультацій з представниками 

працівників з метою досягнення домовленості про кількість працівників, 

які підлягають колективному звільненню, процедуру звільнення, а також 

соціальні гарантії вивільнюваних осіб. Під час проведення консультацій 

роботодавець і представники працівників розглядають усі можливості, 

яким чином уникнути колективного звільнення зайнятих на підприємстві 

працівників або зменшити кількість працівників, які підлягають йому, і 

яким чином пом’якшити наслідки такого звільнення шляхом здійснення 

соціальних заходів, що створюють можливість надалі здійснювати 

зайнятість або перекваліфікувати звільнених працівників. Для 

забезпечення представникам працівників можливості внесення пропозицій 

роботодавець завчасно їх інформує про колективне звільнення і в 

письмовій формі сповіщає про причини колективного звільнення, кількість 

скорочуваних працівників із вказівкою а) професій і кваліфікації цих 

працівників, б) кількості звичайно зайнятих на підприємстві працівників, 
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в) періоду часу, в який передбачено здійснити звільнення, та г) порядку 

обчислення вихідної допомоги, якщо він відрізняється від установленого 

законодавством. Указані обов’язки повинні виконуватися незалежно від 

того, чи приймається рішення про колективне звільнення роботодавцем 

або контролюючим його суб’єктом. Не допускається застереження про 

зв’язок невиконання обов’язку інформування, проведення консультацій і 

сповіщення з ненаданням контролюючим підприємством необхідної 

інформації.  

Роботодавець, який запланував колективне звільнення, не пізніше 

ніж за 60 днів у письмовій формі повідомляє про це Державне агентство 

зайнятості та самоврядування, на адміністративній території якого 

підприємство знаходиться. У повідомленні вказуються ім’я, прізвище 

(найменування) роботодавця, місцезнаходження і вид діяльності 

підприємства, причини запланованого звільнення, кількість скорочуваних 

працівників із вказівкою професії і кваліфікації кожного працівника, 

кількість зазвичай зайнятих на підприємстві працівників і період часу, за 

який передбачено здійснити звільнення, а також подається інформація про 

консультації з представниками працівників. Копія повідомлення 

направляється роботодавцем також представникам працівників. Державне 

агентство може затребувати від роботодавця також іншу інформацію, що 

стосується майбутнього звільнення. 

Роботодавець може розпочати колективне звільнення не раніше ніж 

через 60 днів після подання повідомлення в Державне агентство зайнятості 

і самоврядування, якщо роботодавець і представники працівників не 

домовилися про більш пізній строк початку звільнення. У виняткових 

випадках Держагентство може продовжити цей строк до 75 днів. Про 

продовження строку і його причини агентство у письмовій формі 

повідомляє роботодавця та представників працівників за два тижні. 
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Відповідно до розд. 6 ТК Чеської Республіки [166] термін 

«колективне звільнення» означає розірвання роботодавцем трудових 

відносин шляхом вручення повідомлень про звільнення з попередженням 

за 30 календарних днів на підставі повного або часткового закриття 

підприємства, переведення підприємства або його частини в інше місце, 

якщо в працівнику відпадає необхідність у результаті рішення роботодавця 

про зміну напряму діяльності, заміни технологічного обладнання, 

скорочення кількості працівників з метою підвищення продуктивності або 

при інших організаційних змінах: 

а) з десятьма працівниками, якщо у роботодавця зайнято від 20 до 

100 працівників; 

б) з 10 % працівників, якщо у роботодавця зайнято від 101 до 300 

працівників; 

в) з 30 працівниками, якщо у роботодавця зайнято понад 300 

працівників. 

Якщо роботодавець на зазначених вище умовах розриває трудові 

відносини щонайменше з п’ятьма працівниками, то в загальну кількість 

працівників, яка згадується вище, повинні включатися і ті працівники, з 

якими роботодавець розірвав трудові відносини на підставі тих же причин 

за взаємною згодою.  

Перед тим як вручати повідомлення про звільнення окремим 

працівникам, підприємець зобов’язаний своєчасно, найпізніше – за 30 днів, 

повідомити про це профспілкову організацію чи раду підприємства. При 

цьому він зобов’язаний надати інформацію про: причини колективного 

звільнення; кількість надлишкових працівників і скорочуваних посад; 

загальну кількість працівників у роботодавця (на підприємстві 

роботодавця) і структуру штатного розкладу; час, коли планується 

колективне звільнення; пропоновані критерії відбору кандидатів на 

звільнення; вихідну допомогу і, по ситуації, інші компенсації 
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скорочуваним працівникам. Мета консультацій з профспілковою 

організацією або радою підприємства полягає в досягненні згоди щодо 

заходів, спрямованих на запобігання або скорочення масштабу 

колективних звільнень, а також на пом’якшення їх негативних наслідків 

для працівників, особливо в тому, що стосується пошуку можливостей по 

наданню їм підходящої роботи на інших робочих місцях (в інших 

структурах) того ж роботодавця. 

У той же час роботодавець повинен письмово поінформувати 

відповідний орган з охорони праці про попереджувальні й запобіжні 

заходи, причини, якими викликані ці заходи, загальну кількість 

працівників, кількість вивільнюваних працівників і скорочуваних посад, 

час, коли планується колективне звільнення, пропоновані критерії відбору 

кандидатів на звільнення, а згодом – про початок консультацій з 

профспілковою організацією або радою підприємства. Один примірник 

такої письмової інформації роботодавець повинен подати профспілковій 

організації або раді підприємства. Роботодавець зобов’язаний вислати 

рекомендованим листом до органу з охорони праці письмовий звіт щодо 

рішення, пов’язаного з колективним звільненням, і результатів 

консультацій. У цьому звіті роботодавець указує загальну кількість 

працівників, кількість вивільнюваних працівників і їх посади. Один 

примірник цього звіту повинен бути поданий у профспілкову організацію 

або в раду підприємства. Останні мають право негайно висловити свою 

думку з приводу отриманого від підприємця письмового звіту і довести цю 

думку до органу з охорони праці. Якщо стосовно власності роботодавця 

винесено судову постанову про банкрутство, то роботодавець повинен 

подати письмовий звіт до органу з охорони праці тільки на вимогу 

останнього. Якщо на підприємстві роботодавця не сформована ні 

профспілкова організація, ні рада підприємства, або якщо вони були 

сформовані, але практично не діють, то роботодавець повинен 
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відпрацювати обов’язкові процедури, про які йдеться вище, індивідуально 

з кожним працівником, який підпадає під колективне звільнення.  

Трудові відносини працівника, який підпадає під колективне 

скорочення, повинні розриватися шляхом повідомлення про звільнення не 

раніше закінчення 30 календарних днів з дня надходження звіту 

підприємця до відповідного органу з охорони праці, крім випадків, коли 

сам працівник не наполягає на дотриманні цього строку. Те ж саме 

стосується випадків винесення судової постанови про банкрутство 

роботодавця або порушення стосовно нього судового провадження щодо 

врегулювання домовленостей з кредиторами. 

Схожі норми щодо колективних звільнень містяться й у Трудовому 

кодексі Республіки Болгарія [167]. 

За результатами теоретико-прикладного дослідження, проведеного в 

цьому підрозділі рукопису, зроблено такі попередні висновки і 

сформульовано наступні рекомендації: 

1. Проголошення незалежності України створило умови для її 

трансформації в демократичну, соціальну і правову державу, головним 

обов’язком якої є забезпечення прав і свобод громадян, інтеграція в 

міжнародно-правову систему захисту прав людини.  

У свою чергу, початок третього тисячоліття ознаменувався для 

України новими реаліями суспільного життя – у внутрішній і зовнішній 

політиці держави пріоритетного напряму набуло прагнення до інтеграції в 

Європейський Союз. Однак європейський вибір є не тільки рухом до 

стандартів реальної демократії, соціально орієнтованого ринкового 

господарства, а й ефективного забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина.  

Указане переконливо свідчить про необхідність пошуку нової 

наукової парадигми у форматі суспільство – держава – права людини 
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загалом і захисту прав найманих працівників у випадку масових 

вивільнень зокрема. 

2. Ураховуючи значну суспільно-державну значущість, питання 

припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця з економічних, 

технологічних, структурних або аналогічних причин і заходи запобігання і 

мінімізації негативних наслідків масових (колективних) вивільнень стали 

об’єктом регламентування в документах МОП (Конвенції і Рекомендації 

«Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця» 1982 р., 

«Про політику в галузі зайнятості» 1984 р., «Про захист вимог працівників 

у випадку неплатоспроможності роботодавця» 1992 р., «Про розвиток 

людських ресурсів: освіта, підготовка кадрів і безперервне навчання» 2004 

р. та ін.), Європейського Союзу (Директива Ради Європейського Союзу 

98/59/ЄС від 20 липня 1998 р. про зближення законодавств держав-членів, 

що відносяться до скорочень штатів), а також окремих держав. 

3. Колективним визнається визначене державою число звільнень, що 

проводяться роботодавцем протягом визначеного періоду з економічних, 

технологічних, структурних або аналогічних причин, не пов’язаних з 

особистістю працівників. В окремих випадках, якщо число розірвань 

трудового договору перевищує певну встановлену величину, до звільнень, 

які належать до категорії масових, можуть бути прирівняні й інші випадки 

припинення трудових відносин з підстав, не пов’язаних з особистістю 

працівника. 

Однак вимоги щодо умов і порядку масових звільнень не 

застосовуються до: а) скорочення штату в рамках трудових договорів, 

укладених на певний строк чи для виконання певного завданн, якщо тільки 

ці скорочення не відбуваються до закінчення строку дії або до завершення 

виконання подібних договорів; б) працівників публічної адміністрації або 

публічно-правових установ; в) екіпажів морських суден. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/993_532
http://zakon.rada.gov.ua/go/993_532
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4. На роботодавця, який планує провести колективне звільнення, 

покладаються дві основні групи обов’язків: 

– провести з представницьким органом працівників консультації 

щодо заходів, спрямованих на запобігання або скорочення масштабу 

вивільнень, а також на пом’якшення їх негативних наслідків. Якщо на 

підприємстві представницький орган не створений або якщо він був 

сформований, але практично не діє, то роботодавець повинен провести 

консультаційні процедури індивідуально з кожною особою, яка підпадає 

під звільнення; 

– письмово проінформувати компетентний орган державної влади 

про причини, які викликали масове вивільнення, кількість вивільнюваних 

працівників, час, коли планується звільнення, попереджувальні й запобіжні 

заходи, пропоновані критерії відбору кандидатів на звільнення, а згодом – 

про початок консультацій з представницьким органом працівників. 

Невиконання цих обов’язків позбавляє роботодавця права на 

проведення масового вивільнення працівників. 

5. До заходів із запобігання і мінімізації колективних вивільнень 

належать: 

– обмеження або тимчасове припинення прийому нових працівників, 

звільнення сумісників; 

– тимчасове призупинення виробництва; 

– скасування застосування надурочних робіт; 

– зміна істотних умов праці; 

– уведення неповного робочого часу; 

– поетапне вивільнення працівників; 

– інші заходи, передбачені колективними договорами й угодами. 

Роботодавець повинен по можливості допомагати вивільненим ним 

особам у пошуку іншої підходящої роботи, у тому числі і шляхом прямих 

контактів з іншими наймачами. 
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У випадку неплатоспроможності роботодавця вимоги працівників а) 

захищаються за допомогою привілею (їх задовольняють за рахунок активів 

неплатоспроможного роботодавця до того, як непривілейованим 

кредиторам може бути виплачена їх частка) або б) їх забезпечує спеціальна 

установа-гарант (наприклад, фонд гарантування виплат працівникам). 

6. Відбір роботодавцем звільнюваних працівників проводиться з 

урахуванням критеріїв, що визначаються завчасно і належно враховують 

як інтереси наймача, так і інтереси працівників. Як правило, указані 

критерії та пільгові категорії працівників визначаються державою у 

національному законодавстві. 

Вивільненим у ході масового вивільнення працівникам надається 

право першочергового прийняття назад на роботу, якщо роботодавець 

наймає фахівців відповідної професійно-кваліфікаційної групи і якщо 

працівники протягом певного строку після звільнення висловили у 

встановленій формі бажання повернутися на колишнє місце роботи. Таку 

черговість прийняття на роботу можна обмежити певним строком. 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

Комплексне компаративістське дослідження нормативно-правового 

регулювання масових вивільнень працівників дало можливість зробити 

наступні наукові висновки та сформулювати наступні рекомендації: 

1. Становлення і розвиток правового регулювання масових 

вивільнень працівників в Україні включає наступні періоди: 

1-й (до 1971 р.) – самостійними підставами розірвання трудового 

договору з ініціативи адміністрації визнаються: а) повна або часткова 

ліквідація підприємства – 1918 р. (КЗпП); б) скасування окремих робіт чи 

обов’язків – 1920 р. (Загальне положення про тариф); скорочення штатів 
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робітників і службовців – 1929 р. (постанова Наркомату праці УРСР «Про 

порядок звільнення робітників і службовців за скороченням штатів» від 27 

квітня 1929 р.). Скорочення розглядається як один із заходів а) поліпшення 

організації управлінського апарату, б) раціоналізації роботи підприємств, а 

також в) укомплектування їх найбільш кваліфікованими кадрами. Наймач 

зобов’язується попередити працівника про заплановане звільнення за 2 

тижні, у противному разі він виплачує вихідну допомогу в розмірі 

двотижневого заробітку. Протягом попереджувального строку працівник 

може відлучатися для пошуку роботи зі збереженням заробітку. На 

адміністрацію покладається обов’язок завчасно довести до відома 

фабзавмісцевкому інформацію про заплановані заходи щодо скорочення 

штатів. Скорочення провадиться шляхом перегрупування, погодженого з 

профспілковою організацією. Орган управління зобов’язаний перевести 

осіб, які підлягають скороченню, за наявності на те їх згоди на іншу 

роботу, якщо така є на тому ж підприємстві, або ж на підприємство того ж 

господарського об’єднання в межах певної території. Легальне закріплення 

отримує інститут переваги для залишення на роботі при звільненні за 

розглядуваною підставою. 

2-й (1972−1987 р.р.) – КЗпП України 1971 р. ліквідацію 

підприємства, скорочення чисельності або штату працівників закріплює як 

самостійну підставу розірвання трудового договору з ініціативи 

адміністрації підприємства. Про наступне вивільнення працівник 

попереджається не пізніше ніж за 2 місяці. Порядок звільнення включає 

також можливість переведення працівника за його згодою на іншу роботу, 

а також переважне право на залишення на роботі. Останнє надається 

робітникам і службовцям з більш високою кваліфікацією і продуктивністю 

праці за умови їх рівності категоріям осіб, передбаченим законодавством. 

Адміністрація підприємства доводить до відома органу з 

працевлаштування інформацію про наступне вивільнення працівника із 
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зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати 

праці. Звільнюваним працівникам: а) виплачується вихідна допомога в 

розмірі середнього місячного заробітку; б) зберігається середня заробітна 

плата на період працевлаштування. Якщо перерва в роботі після 

звільнення не перевищила трьох місяців, за працівником зберігається 

безперервний трудовий стаж. При необхідності працівника може бути 

направлено за його згодою на навчання новій професії (спеціальності) з 

наступним наданням йому роботи. У цей час за працівником зберігається 

середня заробітна плата за попереднім місцем роботи. 

3-й (1988−1993 р.р.) – 27 травня 1988 р. КЗпП доповнюється 

спеціальною главою ІІІ-А «Забезпечення зайнятості вивільнюваних 

працівників», яка присвячена а) гарантіям забезпечення права на працю 

вивільнюваним працівникам, б) порядку вивільнення працівників, в) 

пільгам і компенсаціям вивільнюваним працівникам. До категорії 

вивільнених належать працівники, трудовий договір з якими розірваний 

внаслідок змін в організації виробництва і праці. Право на працю 

вивільнюваним особам гарантується: наданням іншої роботи на тому ж 

підприємстві; наданням роботи на іншому підприємстві за тією ж 

професією, спеціальністю, кваліфікацією, а за її відсутності – іншої роботи 

з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб; наданням 

можливості навчання новим професіям (спеціальностям) з наданням 

відповідної роботи.  

Про вивільнення працівників роботодавець у письмовій формі 

завчасно повідомляє державну службу зайнятості, указуючи підстави і 

строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, 

розмір оплати праці. За умови своєчасної реєстрації в службі зайнятості 

вивільненим громадянам гарантуються: а) збереження за попереднім 

місцем роботи на період працевлаштування середнього заробітку; б) право 

на одержання допомоги по безробіттю; в) збереження на новому місці 
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роботи на весь період професійного перенавчання з відривом від 

виробництва середнього заробітку за попереднім місцем роботи; г) право 

на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого 

законодавством строку.  

Для юридичних осіб, що забезпечують перенавчання вивільнених 

осіб, при обчисленні податку з прибутку сума балансового прибутку 

зменшується на розмір витрат, пов’язаних з організацією професійної 

підготовки таких працівників. За необхідності служба зайнятості може 

компенсувати підприємствам до 50 % витрат на організацію навчання 

прийнятих ними на роботу вивільнених іншими осіб. 

4-й (1994−2012 р.р.) – уперше легальне закріплення знаходить 

категорія «масове вивільнення працівників на регіональному рівні».  

Унаслідок змін в організації виробництва і праці на ринок праці протягом 

30 календарних днів вийшло стільки працівників підприємства 

(підприємств), що призвело до зростання безробіття на відповідній 

території понад рівень, передбачений територіальною програмою 

зайнятості населення. У разі виникнення загрози масового вивільнення на 

підприємство, місцеву державну адміністрацію, державну службу 

зайнятості покладається обов’язок комплексного реагування. Так, 

підприємство, на якому передбачається вивільнення, розробляє і здійснює 

заходи щодо: ліквідації збитковості підприємства, поліпшення його 

фінансового стану; переміщення і переведення працівників на вільні 

робочі місця та вакантні посади; визначення видів і обсягів робіт, 

виконання яких може здійснюватись за рахунок організації оплачуваних 

громадських робіт, під час проведення реконструкції або 

перепрофілювання виробництва; підвищення кваліфікації, перепідготовки 

працівників; уведення неповного робочого часу, гнучких графіків роботи; 

надання вивільнюваним працівникам і членам їх сімей матеріальної 

допомоги та інших видів соціальної підтримки.  
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Банкрутство визнається одним із різновидів змін в організації 

виробництва і праці. Нормативне закріплення отримує переважне право на 

укладення трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу. 

Пільги і компенсації вивільнюваним працівникам починають 

надаватися в межах загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття. 

5-й (2013 р. – до цього часу) – уперше норма, присвячена масовому 

вивільненню працівників з ініціативи роботодавця, фіксується в Законі 

України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р., що визначає 

правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян 

на працю та реалізації їх прав на соціальний захист від безробіття. 

Окреслені юридично значущі кількісні і часові критерії масового 

вивільнення. Сучасного вигляду набуває система заходів запобігання 

масовим вивільненням і мінімізації їх негативних наслідків (уточнюється 

роль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, сторін 

соціального діалогу щодо цього; конкретизується значення колективних 

договорів і угод; запроваджуються спеціальні комісії для вжиття заходів 

щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового 

вивільнення працівників). 

2. Ураховуючи значну суспільно-державну значущість, питання 

припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця з економічних, 

технологічних, структурних або аналогічних причин і заходи запобігання і 

мінімізації негативних наслідків масових (колективних) вивільнень стали 

об’єктом регламентування в документах МОП (Конвенції і Рекомендації 

«Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця» 1982 р., 

«Про політику в галузі зайнятості» 1984 р., «Про захист вимог працівників 

у випадку неплатоспроможності роботодавця» 1992 р., «Про розвиток 

людських ресурсів: освіта, підготовка кадрів і безперервне навчання» 2004 

http://zakon.rada.gov.ua/go/993_532
http://zakon.rada.gov.ua/go/993_532
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р. та ін.), Європейського Союзу (Директива Ради Європейського Союзу 

98/59/ЄС від 20 липня 1998 р. про зближення законодавств держав-членів, 

що відносяться до скорочень штатів), а також окремих держав. 

3. Колективним визнається визначене державою число звільнень, що 

проводяться роботодавцем протягом визначеного періоду з економічних, 

технологічних, структурних або аналогічних причин, не пов’язаних з 

особистістю працівників. В окремих випадках, якщо число розірвань 

трудового договору перевищує певну встановлену величину, до звільнень, 

які належать до категорії масових, можуть бути прирівняні й інші випадки 

припинення трудових відносин з підстав, не пов’язаних з особистістю 

працівника. 

Однак вимоги щодо умов і порядку масових звільнень не 

застосовуються до: а) скорочення штату в рамках трудових договорів, 

укладених на певний строк чи для виконання певного завдання, якщо 

тільки ці скорочення не відбуваються до закінчення строку дії або до 

завершення виконання подібних договорів; б) працівників публічної 

адміністрації або публічно-правових установ; в) екіпажів морських суден. 

4. На роботодавця, який планує провести колективне звільнення, 

покладаються дві основні групи обов’язків: 

– провести з представницьким органом працівників консультації 

щодо заходів, спрямованих на запобігання або скорочення масштабу 

вивільнень, а також на пом’якшення їх негативних наслідків. Якщо на 

підприємстві представницький орган не створений або якщо він був 

сформований, але практично не діє, то роботодавець повинен провести 

консультаційні процедури індивідуально з кожною особою, як підпадає під 

звільнення; 

– письмово проінформувати компетентний орган державної влади 

про причини, які викликали масове вивільнення, кількість вивільнюваних 

працівників, час, коли планується звільнення, попереджувальні й запобіжні 
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заходи, пропоновані критерії відбору кандидатів на звільнення, а згодом – 

про початок консультацій з представницьким органом працівників. 

Невиконання цих обов’язків позбавляє роботодавця права на 

проведення масового вивільнення працівників. 

5. До заходів із запобігання і мінімізації колективних вивільнень 

належать: 

– обмеження або тимчасове припинення прийому нових працівників, 

звільнення сумісників; 

– тимчасове призупинення виробництва; 

– скасування застосування надурочних робіт; 

– зміна істотних умов праці; 

– уведення неповного робочого часу; 

– поетапне вивільнення працівників; 

– інші заходи, передбачені колективними договорами й угодами. 

Роботодавець повинен по можливості допомагати вивільненим ним 

особам у пошуку іншої підходящої роботи, у тому числі і шляхом прямих 

контактів з іншими наймачами. 

У випадку неплатоспроможності роботодавця вимоги працівників а) 

захищаються за допомогою привілею (їх задовольняють за рахунок активів 

неплатоспроможного роботодавця до того, як непривілейованим 

кредиторам може бути виплачена їх частка) або б) їх забезпечує спеціальна 

установа-гарант (наприклад, фонд гарантування виплат працівникам). 

6. Відбір роботодавцем звільнюваних працівників проводиться з 

урахуванням критеріїв, що визначаються завчасно і належно враховують 

як інтереси наймача, так і інтереси працівників. Як правило, указані 

критерії та пільгові категорії працівників визначаються державою в 

національному законодавстві. 

Вивільненим у ході масового вивільнення працівникам надається 

право першочергового прийняття назад на роботу, якщо роботодавець 
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наймає фахівців відповідної професійно-кваліфікаційної групи і якщо 

працівники протягом певного строку після звільнення висловили у 

встановленій формі бажання повернутися на колишнє місце роботи. Таку 

черговість прийняття на роботу можна обмежити певним строком. 
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ 

МАСОВИХ ВИВІЛЬНЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ І ШЛЯХИ 

ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

3.1. Юридична процедура масового вивільнення працівників 

Реалізація майже всіх засобів соціального регулювання потребує 

наявності процедур і відповідних процедурних норм. Невід’ємним 

елементом нормативно-правового регулювання царини будь-яких 

суспільних відносин також є процедурний механізм. Для реалізації 

практично всіх різновидів матеріальних норм у трудовому праві, у тому 

числі й щодо масових вивільнень працівників, необхідними також є 

процедури. Навіть найкраще законодавство про працю без належної 

процедури його реалізації заздалегідь приречене на невиконання. Не 

випадково М. В. Фесюра основними порушеннями трудових прав 

працівників під час ліквідації, реорганізації та банкрутства підприємства, 

установи, організації називає такі: а) порушення вимог щодо 

попередження працівників роботодавцем про вивільнення або звільнення 

під час ліквідації, реорганізації та банкрутства підприємства, установи, 

організації, котре має бути офіційним та здійсненим у визначені трудовим 

законодавством строки; б) порушення вимог, передбачених ст. 42 КЗпП 

України щодо переважного права на залишення на роботі, яке надається 

працівникам з більш високою кваліфікацією й продуктивністю праці при 

скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в 

організації виробництва і праці й реорганізації підприємства, установи, 

організації; в) неправильне визначення підстав розірвання трудового 

договору під час ліквідації, реорганізації та банкрутства підприємства, 

установи, організації роботодавцем; г) незаконне звільнення працівника з 

ініціативи власника або вповноваженого ним органу в період його 
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тимчасової непрацездатності, а також під час відпустки. Проте ці правила 

не поширюються на випадок повної ліквідації підприємства, установи чи 

організації; д) порушення роботодавцем законних вимог трудового 

законодавства щодо порядку вивільнення працівників; е) здійснення 

роботодавцем фіктивного банкрутства, відсутність доказів щодо змін 

організації виробництва і праці, на підставі котрих здійснилося скорочення 

чисельності або штату працівників; є) порушення роботодавцем законних 

вимог трудового законодавства щодо порядку переведення працівників на 

іншу роботу; ж) порушення роботодавцем вимог державного 

законодавства щодо порядку надання працівникові юридичних гарантій 

при звільненні або вивільненні при ліквідації, реорганізації та банкрутства 

підприємства, установи, організації; з) неналежне виконання роботодавцем 

обов’язку сприяти працевлаштуванню звільнених або вивільнених 

працівників у разі ліквідації, реорганізації та банкрутстві підприємства, 

установи, організації [168, с. 176-177]. Йому вторить В. Шишкін, 

указуючи, що роботодавцеві належить пройти досить тернистий шлях від 

прийняття рішення про звільнення працівника за цією підставою до 

фактичного розірвання трудового договору з ним. Досить великий обсяг 

роботи необхідно провести для належної формалізації розриву трудових 

відносин і дотримання всіх установлених законом вимог і процедур [169, c. 

8]. 

Як пересвідчуємось, майже всі зазначені порушення трудових прав 

працівників у випадку їх звільнення за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України 

вказують на необхідність чіткого й послідовного дотримання правової 

процедури припинення трудових правовідносин за вказаною підставою. 

Процедура завжди високо оцінювалася вченими-правознавцями. Так, 

А. М. Васильєв зауважував, що юридична регламентація діяльності щодо 

перетворення норм права в життя виступає фактором, що запобігає 

перекрученням правових приписів у процесі їх реалізації, перешкоджає 
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обмеженню прав і законних інтересів громадян і організацій, 

використанню суб’єктами своїх прав і волевиявлень на шкоду правам 

інших суб’єктів або інтересам суспільства, зловживанню суб’єктивним 

правом та ін. [170, с. 22]. 

М. І. Байтін та О. В. Яковенко обґрунтовують, що юридична 

процедура має бути визначена як особливий нормативно встановлений 

порядок здійснення юридичної діяльності, який забезпечує реалізацію 

норм матеріального права та заснованих на них матеріальних 

правовідносин, що охороняються від порушень правовими санкціями [171, 

с. 7]. В. М. Протасов виокремлює такі системні характеристики юридичної 

процедури: юридична процедура орієнтована на досягнення конкретного 

правового результату; юридична процедура складається, з одного боку, із 

актів поведінки, що постійно змінюють один одного, а з другого боку, 

являє собою діяльність, яка внутрішньо структурована правовими 

відносинами; юридична процедура наділена моделлю свого розвитку, 

попередньо встановленою на нормативному або на індивідуальному 

рівнях; юридична процедура має ієрархічну будову; юридична процедура 

постійно перебуває в динаміці свого розвитку; юридична процедура має 

службовий характер, виступає засобом реалізації основного, головного для 

неї правовідношення [172, с. 243]. 

Перед безпосереднім висвітленням юридичної процедури 

проведення масових вивільнень працівників висловимо такі засадничі 

міркування: 

а) найважливіше визначитись не в тому, що потрібно робити, а в 

тому, яким чином це робити; 

б) ефективність здійснення будь-якої юридично значущої діяльності 

засновується на науково виробленій правовій процедурі, що забезпечує 

послідовність та ефективність відповідної діяльності в цілому. 
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Юридичною процедурою масового вивільнення працівників є 

встановлений трудовим законодавством, законодавством про зайнятість 

населення, а також колективними договорами й угодами, укладеними на 

національному, галузевому та регіональному рівнях, і гарантований 

державою за допомогою правових, економічних та організаційних заходів 

порядок діяльності та взаємодії сторін соціального діалогу в ході масового 

вивільнення працівників, спрямований на їх запобігання і мінімізацію 

негативних наслідків.  

Незважаючи на безумовне право роботодавця визначати чисельність 

і штат працівників, процедура звільнення працівника у випадку 

скорочення має чітко відповідати законодавчим вимогам. І якщо при 

виникненні спору між працівником і роботодавцем суд не вправі 

обговорювати питання про доцільність скорочення чисельності або штату 

працівників, то наявність підстав для звільнення і дотримання відповідної 

процедури він перевірить обов’язково. Пленум Верховного Суду України у 

п. 19 постанови «Про практику розгляду судами трудових спорів» звертає 

увагу судів на те, що вони повинні з’ясувати, чи дійсно мало місце 

скорочення чисельності або штату працівників, чи додержано 

роботодавцем норм законодавства, що регулюють вивільнення працівника, 

які є докази щодо змін в організації виробництва і праці, про те, що 

працівник відмовився від переведення на іншу роботу або що 

роботодавець не мав можливості перевести працівника за його згодою на 

іншу роботу на тому ж підприємстві, чи не користувався вивільнюваний 

працівник переважним правом на залишення на роботі та чи 

попереджували його за два місяці про наступне вивільнення. Іншими 

словами, при звільненні працівників має бути дотриманий певний порядок, 

установлений трудовим законодавством. 

Принциповою ознакою всіх без винятку юридичних процедур є їх 

системність. 

mhtml:file://C:/nau_user/NAUFile%20Скорочення%20чисельності%20або%20штату%20працівників_%20крок%20за%20кроком.mht!nau://ukr/v0009700-92
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Системою є множина пов’язаних між собою елементів, що має той 

чи інший вид ії ступінь упорядкованості за певними якостями і зв’язками 

та відносно стійку єдність, яка характеризується внутрішньою цілісністю, 

виражена у відносній автономності поведінки й існуванні цієї множини в 

навколишньому середовищі. 

О. Г. Старіш системний підхід визнає розглядом складних, але 

цілісних за своєю сутністю об’єктів як систем, тобто сукупностей 

взаємодіючих елементів, спрямованих на виявлення і вивчення типів 

зв’язків між елементами системи та зведення їх у єдину теоретичну 

картину. Системний підхід базується на основному положенні загальної 

теорії систем, відповідно до якого будь-який достатньо складний об’єкт із 

великою кількістю внутрішніх зв’язків прагне структуруватися, тобто 

розділитися на підсистеми, що порівняно слабо взаємодіють одна з одною. 

Він спрямований, з одного боку, на виявлення структури, а з другого боку 

– на розкриття цілісності системи [173, с. 24].  

Вивчення процедури масових вивільнень з позицій системності має 

не лише наукову вагу, але й практичну, адже вона розглядається як 

органічне утворення, у якому існують елементи, нерозривно пов’язані 

один із одним, взаємодіючі між собою. Крім елементів та їх зв’язків, 

необхідно визначити характер таких зв’язків, їх зміст, системоутворюючі 

фактори, установити процеси, які проходять усередині системи. 

Юридичну процедуру масових вивільнень працівників утворюють 

загальні та спеціальні складові.  

С. І. Головащук термін «загальний» трактує як той, а) що стосується 

всіх, усього, поширюється на всіх, усе, б) який містить тільки 

найголовніше, основне, без подробиць [174, с. 147]. С. І. Ожегов та 

Н. Ю. Шведова слово «загальний» визначають як: а) властивий усім, той, 

що стосується всіх; б) використовуваний спільно, колективний, 

приналежний всім; в) взаємний, співпадаючий з ким- або чим-небудь; г) 
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цілий, уесь; д) той, що стосується основ чого-небудь; е) той, що містить 

найбільш істотне, без подробиць [57, с. 440-441].  

Загальними є ті складові юридичної процедури, що поширюються на 

всі випадки розірвання трудового договору власником або уповноваженим 

ним органом у випадку змін в організації виробництва і праці, у тому числі 

і на масові вивільнення працівників. 

В. Василенко процедуру звільнення за скороченням штату 

схематично показує так: приймається рішення про скорочення чисельності 

працівників, не пізніше ніж за два місяці до звільнення співробітників 

попереджають про наступне вивільнення і звільняють, виплативши всі 

передбачені законодавством компенсації [175, с. 40]. 

С. Логінова переконує, що звільнення за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП 

України буде законним, якщо власник або уповноважений ним орган: 

– дійсно провів скорочення чисельності або штату; 

– урахував переважне право на залишення працівника на роботі; 

– запропонував працівнику перейти на іншу роботу на тому ж 

підприємстві; 

– надав працівникові гарантії, передбачені чинним законодавством; 

– отримав згоду від профспілкового органу (представника 

профспілки) на звільнення працівника [176, с. 32]. 

Ю. Єліч, провівши узагальнення, робить висновок, що при звільненні 

при скороченні чисельності необхідно дотриматись жорстких умов та 

врахувати певні наслідки: 

1. Обґрунтування необхідності в скороченні штату. 

2. Урахування переважного права деяких працівників на залишення 

на роботі та недопущення звільнення. 

3. Попередження за 2 місяці робітників про скорочення чисельності. 

4. Надання відповідної інформації у службу зайнятості – за 2 місяці 

до звільнення та за фактом звільнення протягом 10 днів. 



144 

 

5. Пропонування іншої роботи на тому ж підприємстві. 

6. Погодження з профспілкою скорочення чисельності/штату за 3 

місяці до запланованих звільнень (попереднє) та за 1 місяць до фактичних 

звільнень конкретних працівників. 

7. Виплата вихідної допомоги. 

8. Переважне право на укладення трудового договору зі звільненим 

працівником протягом одного року [177, с. 6]. 

Піддавши критичному аналізу позицію Ю. Єліч, П. Ходаковський 

обстоює позицію, що для уникнення можливих конфліктів та судових 

позовів з боку працівників, звільнених за п. 1 ст. 40 КЗпП України, 

роботодавцю слід забезпечити максимально повний пакет документів, що 

засвідчуватиме дотримання процедури скорочення чисельності або штату 

працівників, а саме: рішення уповноваженого органу про скорочення 

чисельності або штату працівників; повідомлення первинної профспілкової 

організації про заплановане вивільнення; документ первинної 

профспілкової організації про надання згоди на вивільнення; накази про 

зміни в організації виробництва і праці, необхідність скорочення штату або 

чисельності працівників, внесення змін до штатного розпису із 

зазначенням посад, що підлягають скороченню; новий штатний розпис з 

відповідними змінами; порівняльні таблиці із визначенням осіб, що мають 

переважне право на залишення на роботі або щодо яких встановлено 

заборону звільнення; звіт про заплановане вивільнення працівників за 

формою № 4-ПН (план), наданий державній службі зайнятості; звіт про 

фактичне вивільнення працівників за формою № 4-ПН (факт), наданий 

державній службі зайнятості; персональне повідомлення працівника про 

заплановане звільнення у зв’язку зі скороченням із пропозицією про 

можливість (або відсутність можливості) переведення на іншу роботу на 

підприємстві із підписом працівника про ознайомлення і датою вручення; 

письмове документування факту відмови працівника від пропозиції 
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переведення на іншу роботу; накази про звільнення з підписами звільнених 

працівників про їх ознайомлення; відповідні акти у випадку відмови 

працівника поставити підпис про ознайомлення з наказом, вручення 

повідомлення; наказ про звільнення; розрахунково-платіжна відомість про 

виплату вихідної допомоги [177, с. 6]. 

Ю. Видиборець говорить про таку послідовність дій при припиненні 

трудових правовідносин за розглядуваною підставою: 

Крок 1. Прийняти рішення щодо скорочення чисельності або штату 

працівників. Повідомити первинну профспілкову організацію про 

заплановане звільнення працівників. 

Крок 2. Оформити рішення про скорочення наказом про внесення 

змін до штатного розпису. 

Крок 3. З’ясувати, чи є серед працівників, посади яких скорочуються, 

особи, щодо яких установлено обмеження на звільнення. 

Крок 4. Урахувати переважне право на залишення на роботі. 

Крок 5. Повідомити державну службу зайнятості про заплановане 

вивільнення працівників. 

Крок 6. Попередити працівників про наступне вивільнення. 

Крок 7. Запропонувати працівникам переведення на іншу роботу. 

Крок 8. Отримати згоду виборного органу (профспілкового 

представника) первинної профспілкової організації на звільнення 

працівників. 

Крок 9. Оформити наказ про звільнення працівників. 

Крок 10. Видати працівнику трудову книжку, копію наказу про 

звільнення, провести розрахунок. 

Крок 11. Повідомити державну службу зайнятості про фактичне 

вивільнення працівників [178, с. 16]. 

Як бачимо, підходи правознавців до загальних складових юридичної 

процедури масових вивільнень працівників майже повторюються. 
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Відмінності полягають переважно в конкретизації окремих стадій. Однак 

не можемо погодитись із виокремленням як загального етапу 

розглядуваної процедури проведення роботодавцем у порядку ч. 2 ст. 49-4 

КЗпП України та ч. 3 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» [179] консультації з професійними спілками про 

заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму 

або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення. Ця 

процедура, безсумнівно, є спеціальною, адже фактично має відношення не 

до всіх випадків розірвання трудового договору внаслідок скорочення 

чисельності працівників, а тільки до частини із них – звільнення 

працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи 

аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною 

форми власності підприємства, установи, організації.  

Таким чином, загальними є такі складові юридичної процедури 

масового вивільнення працівників: обґрунтування необхідності в 

скороченні чисельності працівників; персональне попередження за 2 місяці 

про наступне вивільнення працівників; визначення переважного права на 

залишення на роботі; пропонування іншої роботи на тому ж підприємстві; 

отримання попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової 

організації (профспілкового представника) на звільнення працівника; 

виплата вихідної допомоги і надання працівникові інших гарантій та 

компенсацій, передбачених чинним законодавством, колективними 

угодами та договорами; використання переважного права на укладення 

трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу. 

Для більш яскравої ілюстрації цього законодавчого припису 

наведемо приклад із судової практики. 

М. звернулася до Тернівського районного суду м. Кривого Рогу з 

позовом до Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

туризму, краєзнавства та екскурсій «Меридіан»» про визнання незаконним 
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наказу про звільнення незаконним, поновлення на роботі, стягнення 

середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування 

моральної шкоди. Рішенням місцевого суду від 25 лютого 2014 р., 

залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської 

області від 22 травня 2014 р., у задоволенні позову відмовлено. 

Установлено, що з 3 грудня 2001 р. М. працювала на посаді педагога-

організатора підліткового клубу «Дружба» Центру туризму, краєзнавства 

та екскурсій відділу освіти виконкому Тернівської районної ради у м. 

Кривому Розі (далі – ЦТКЕ «Меридіан»). За наказом відділу освіти 

виконкому Тернівської районної у м. Кривому Розі ради від 20 травня 2011 

р. № 281 директорів позашкільних навчальних закладів зобов’язано 

переглянути мережу гуртків для роботи у 2011−2012 навчальному році у 

відповідності до запитів дітей та їх батьків, надання додаткових освітніх 

послуг старшокласникам, а також переглянути штатні розписи 

позашкільних навчальних закладів відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 11 березня 2010 р. № 202 [180]. 30 травня 2011 

р. ЦТКЕ «Меридіан» було видано наказ № 171 «Про приведення штатного 

розпису закладу у відповідність до нормативно-правової бази», згідно з 

яким з 1 вересня 2011 р. скорочено дві посади педагога-організатора клубів 

школяра за місцем мешкання, одну з яких займала М., а також введено 

посади завідувача структурно відокремленого підрозділу в кількості 1,5 

штатної одиниці і педагога-організатора в кількості 0,5 штатної одиниці. 

Наказом ЦТКЕ «Меридіан» від 7 червня 2011 р. № 315 «Про зміну 

істотних умов праці» М. попереджено про звільнення з роботи з 1 вересня 

2011 р. у зв’язку з ліквідацією посади педагога-організатора підліткового 

клубу та запропоновано їй роботу прибиральника службових приміщень. Із 

цим наказом позивача було ознайомлено 8 червня 2011 р. і складено акт 

про те, що М відмовилася підписати повідомлення про звільнення з 

роботи. Наказом ЦТКЕ «Меридіан» від 20 вересня 2011 р. № 342 М. 

nau://ukr/v0202290-10/
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звільнено з посади педагога-організатора клубу школяра з 20 вересня 2011 

р. на підставі норми п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України у зв’язку зі скороченням 

посади. 

Ухвалюючи рішення про відмову в задоволенні позову, суд першої 

інстанції, з яким погодився апеляційний суд, виходив із того, що 

роботодавцем дотримано вимог законодавства про працю щодо 

вивільнення працівників. Однак колегія суддів судової палати у цивільних 

справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ уважає, що із таким висновком повністю погодитися 

не можна, оскільки він не відповідає закону та не ґрунтується на доказах, 

наявних у матеріалах справи. 

За п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на 

невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення 

строку його чинності можуть бути розірвані власником або 

уповноваженим ним органом у випадку змін в організації виробництва і 

праці, в тому числі ліквідації, банкрутства або перепрофілювання 

підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату 

працівників. Розглядаючи трудові спори, пов’язані зі звільненням за цією 

підставою, суди мають з’ясувати питання про те, зокрема, чи додержано 

власником або уповноваженим ним органом норми законодавства, що 

регулюють вивільнення працівника, які є докази про те, що працівник 

відмовився від переведення на іншу роботу або що власник або 

уповноважений ним орган не мав можливості перевести працівника з його 

згоди на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, чи не 

користувався вивільнюваний працівник переважним правом на залишення 

на роботі та чи попереджувався він за 2 місяці про наступне вивільнення. 

Відповідно до ч. 2 ст. 40 КЗпП України звільнення з підстави, зазначеної у 

п. 1 ч. 1 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, 

за його згодою, на іншу роботу. При скороченні чисельності чи штату 
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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 (ч. 1 ст. 42 КЗпП).  

Із наказу ЦТКЕ «Меридіан» від 7 червня 2011 р. № 315 убачається, 

що посада завідувача структурно відокремленого підрозділу вводиться 

замість посади педагога-організатора. Крім цього, штатний розпис 

відповідача у попередній редакції передбачав дві посади педагога-

організатора клубів школяра за місцем мешкання, натомість у новій 

редакції ним передбачено наявність посади завідувача структурно 

відокремленого підрозділу в кількості 1,5 штатні одиниці та педагога-

організатора в кількості 0,5 штатні одиниці. Одночасно з попередженням 

про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці М. 

запропоновано роботу прибиральника службових приміщень. Разом із цим, 

посаду педагога-організатора повністю скорочено не було, а штатний 

розпис передбачав для цієї посади 0,5 штатні одиниці. Суд першої 

інстанції належним чином не з’ясував, чи запропоновано М. посаду 

педагога-організатора, яку скорочено не було, та в порушення вимог ч. 2 

ст. 49-2 КЗпП України не перевірив, чи мав позивач при вивільненні 

працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці 

переважне право на залишення на роботі згідно зі ст. 42 КЗпП України. 

Також суд не звернув уваги, що профспілковий комітет ЦКТЕ «Меридіан» 

20 вересня 2011 р. не надав згоду на звільнення М. з посади педагога-

організатора у зв’язку з неможливістю розглянути це питання через 

відсутність обґрунтованого подання відповідача про розірвання трудового 

договору з працівником, як це передбачено ст. 43 КЗпП України та ст. 39 

Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 

[181]. 

Категорію спеціальних утворюють ті складові юридичної процедури, 

що поширюються виключно на масові вивільнення працівників. 
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С. І. Ожегов та Н. Ю. Шведова терміном «спеціальний» позначають: 

а) особливий, виключно для чого-небудь призначений; б) той, що 

стосується окремої галузі чого-небудь, приналежний тій чи іншій 

спеціальності [57, с. 755]. О. М. Захаренко, Л. М. Комарова й І. В. Нечаєва 

термін «спеціальний» трактують як а) особливий, призначений для якої-

небудь певної цілі, б) той, що стосується певної сфери суспільного життя, 

окремої галузі виробництва, науки, техніки, мистецтва [182, с. 792]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 49-4 КЗпП України 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 звільнення. 

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. Схожий, 

однак не ідентичний припис міститься у ч. 3 ст. 22 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»: «У разі, 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 пізніше як за три місяці до 

намічуваних звільнень надати первинним профспілковим організаціям 

інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію 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 
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зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих 

наслідків будь-яких звільнень». Як бачимо, між наведеними нормами є 

одна істотна відмінність: у першому випадку йдеться про звільнення 

працівників унаслідок ліквідації, реорганізації підприємств, зміни форм 

власності або часткового зупинення виробництва, що тягнуть за собою 

скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, а у 

другому – звільнення працівників з причин економічного, технологічного, 

структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, 

реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, 

організації. Натомість п. 2 ч. 3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість 

населення» зобов’язує роботодавця вживати заходів для запобігання 

масовим вивільненням, у тому числі шляхом проведення консультацій з 

профспілками з метою розроблення відповідних заходів, спрямованих на 

пом’якшення їх наслідків і зменшення чисельності вивільнених 

працівників. У цій ситуації логічним виглядає приведення вищезгаданих 

норм КЗпП України та Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» у відповідність із Законом України «Про зайнятість 

населення» як основного нормативно-правового акта, що визначає правові, 

економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері 

зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на 

працю і реалізації їх прав на соціальний захист від безробіття та внесення 

до них змін, за якими роботодавець проводить консультації з первинною 

профспілковою організацію тільки у випадку масового вивільнення 

працівників. 

Згідно з ч. 4 ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності» профспілки мають право вносити пропозиції 

державним органам, органам місцевого самоврядування, роботодавцям, їх 

об’єднанням про перенесення термінів, тимчасове припинення або 
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скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників, які є 

обов’язковими для розгляду. 

Наголосимо, що за статтями 48 і 51 Закону України «Про зайнятість 

населення» професійні спілки залучаються до соціального діалогу з питань 

розроблення комплексу заходів щодо забезпечення зайнятості працівників, 

які підлягають вивільненню, а залучення їх до обговорення можливості та 

господарської необхідності провести масове скорочення штатів 

законодавством не передбачено. 

Частина 3 ст. 49-2 КЗпП України та п. 4 ч. 3 ст. 50 Закону України 

«Про зайнятість населення» покладають на роботодавців обов’язок 

подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції, інформацію про 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 незалежно від форми власності, виду діяльності та 

господарювання за два місяці до вивільнення. Згідно з Порядком подання 

форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення 

працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці», 

затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 31 

травня 2013 р. № 317 [183], вказана інформація подається підприємствами 

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. У звіті має міститися така інформація: а) найменування 

професії (посади) відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, 

затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. № 327 [184]; б) 

nau://ukr/5067-17|st48
nau://ukr/5067-17|st51
nau://ukr/5067-17|st51
nau://ukr/z0989-13/
nau://ukr/z0989-13/
nau://vb375609-05/
nau://ukr/v0327609-10
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кількість осіб, яких передбачається вивільнити; в) дата наказу, яким було 

попереджено працівників про заплановане вивільнення; г) дата 

запланованого вивільнення працівників. 

Органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування за 

участю сторін соціального діалогу розробляється комплекс заходів щодо 

забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню. 

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. Основними завданнями комісії є: 

розроблення комплексу заходів для підприємства, на якому передбачається 

масове вивільнення працівників, спрямованих на зменшення чисельності 

вивільнюваних працівників; підготовка пропозицій щодо внесення змін до 

територіальних та місцевих програм зайнятості населення. Комісія 

відповідно до покладених на неї завдань, окрім іншого, розглядає питання 

щодо можливості надання підприємствам, на яких передбачається масове 

вивільнення працівників, фінансової допомоги у формі пільгових кредитів, 

відстрочення платежів до місцевих бюджетів, а також вивчає питання 

щодо перепрофілювання або зміни форми власності підприємства. 

Таким чином, спеціальними є такі складові юридичної процедури 

масового вивільнення працівників: надання роботодавцем завчасної (не 

пізніше як за 3 місяці) інформації про заплановане масове вивільнення 

первинним профспілковим організаціям; подання роботодавцем завчасної 

(не пізніше як за 2 місяці) інформації про заплановане масове вивільнення 

територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції; розробка органами виконавчої влади й органами місцевого 
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самоврядування за участю сторін соціального діалогу комплексу заходів 

щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню; 

утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання 

різкому зростанню безробіття. 

За результатами теоретико-прикладного дослідження, проведеного у 

цього підрозділі рукопису, зроблено такі попередні висновки і 

сформульовано наступні рекомендації: 

1. Юридичною процедурою масового вивільнення працівників є 

встановлений трудовим законодавством, законодавством про зайнятість 

населення, а також колективними договорами й угодами, укладеними на 

національному, галузевому та регіональному рівнях, і гарантований 

державою за допомогою правових, економічних та організаційних заходів 

порядок діяльності та взаємодії сторін соціального діалогу в ході масового 

вивільнення працівників, спрямований на їх запобігання і мінімізацію 

негативних наслідків.  

Вивчення юридичної процедури масових вивільнень з позицій 

системності має не лише наукову вагу, а й практичну, адже вона 

розглядається як органічне утворення, у якому існують елементи, 

нерозривно пов’язані один із одним, взаємодіючі між собою. Крім 

елементів та їх зв’язків, необхідно визначити характер таких зв’язків, їх 

зміст, системоутворюючі фактори, установити процеси, які проходять 

усередині системи. 

2. Юридичну процедуру масових вивільнень працівників утворюють: 

а) загальні складові – ті, що поширюються на всі випадки розірвання 

трудового договору власником або уповноваженим ним органом у випадку 

змін в організації виробництва і праці, у тому числі й на масові 

вивільнення працівників; 

б) спеціальні складові – ті, що поширюються виключно на випадки 

масових вивільнень працівників. 
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3. До загальних належать такі складові юридичної процедури 

масового вивільнення працівників: обґрунтування необхідності в 

скороченні чисельності працівників; персональне попередження за 2 місяці 

про наступне вивільнення працівників; визначення переважного права на 

залишення на роботі; пропонування іншої роботи на тому ж підприємстві; 

отримання попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової 

організації (профспілкового представника) на звільнення працівника; 

виплата вихідної допомоги і надання працівникові інших гарантій та 

компенсацій, передбачених чинним законодавством, колективними 

угодами та договорами; використання переважного права на укладення 

трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу. 

4. До спеціальних належать такі складові юридичної процедури 

масового вивільнення працівників: надання роботодавцем завчасної (не 

пізніше як за 3 місяці) інформації про заплановане масове вивільнення 

первинним профспілковим організаціям; подання роботодавцем завчасної 

(не пізніше як за 2 місяці) інформації про заплановане масове вивільнення 

територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової 

міграції; розробка органами виконавчої влади й органами місцевого 

самоврядування за участю сторін соціального діалогу комплексу заходів 

щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню; 

утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання 

різкому зростанню безробіття. 

5. Частина 2 ст. 49-4 КЗпП України та ч. 3 ст. 22 Закону України 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» присвячені одному 

і тому самому питанню щодо забезпечення зайнятості вивільнюваних осіб. 

Однак між приписами цих законодавчих актів є одна істотна відмінність: у 

першому випадку йдеться про звільнення працівників унаслідок ліквідації, 

реорганізації підприємств, зміни форм власності або часткового зупинення 
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виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату 

працівників, погіршення умов праці, а у другому – звільнення працівників 

з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного 

характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми 

власності підприємства, установи, організації. Натомість п. 2 ч. 3 ст. 50 

Закону України «Про зайнятість населення» зобов’язує роботодавця 

вживати заходів для запобігання масовим вивільненням, у тому числі 

шляхом проведення консультацій з профспілками з метою розроблення 

відповідних заходів, спрямованих на пом’якшення їх наслідків і 

зменшення чисельності вивільнених працівників. У цій ситуації логічним 

виглядає приведення положень КЗпП України та Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» у відповідність із 

Законом України «Про зайнятість населення» як основним нормативно-

правовим актом, що визначає правові, економічні та організаційні засади 

реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії 

держави щодо захисту прав громадян на працю і реалізації їх прав на 

соціальний захист від безробіття та внесення до них змін, за якими 

роботодавець проводить консультації з первинною профспілковою 

організацією тільки у випадку масового вивільнення працівників. 

 

 

 

3.2. Заходи запобігання і мінімізації негативних наслідків масових 

вивільнень працівників 

Метою правового регулювання трудових і пов’язаних із ними 

відносин в Україні є забезпечення реалізації трудових прав і гарантій 

працівників, створення належних умов праці, забезпечення захисту прав та 

інтересів працівників і роботодавців. За ч. 2 КЗпП України саме 
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законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну 

охорону трудових прав працівників. 

Правий В. С. Венедиктов, який вважає, що сьогодні нагальною є 

потреба реформування законодавчого регулювання праці, підготовки 

відповідних концептуальних підходів до його оновлення, перегляду 

сутності і змісту трудових правовідносин та кодифікації трудового 

законодавства в цілому. Чинне національне трудове законодавство 

характеризується нестабільністю, безсистемністю, суперечностями, 

дублюванням, наявною великою кількістю відсильних норм; закони часто 

змінюються та доповнюються, що суттєво змінює зміст та спрямування 

політики України у сфері трудових відносин. Не всі закони передбачають 

джерела фінансування і механізм реалізації прав, що призводять до 

перетворення положень законодавства в пусті декларації. Усе це знижує 

ефективність правового регулювання та утруднює правозастосовну 

діяльність [185, с. 9].  

Вторить йому О. М. Обушенко, на переконання якого розвинута та 

продумана система трудового права є необхідною умовою ефективного 

використання людських ресурсів, ефективності і стабільності економіки та 

держави. Трудове право містить норми, які відбивають потреби 

економічного і соціального розвитку, досягнення сучасної цивілізації, 

ступінь зрілості громадянського суспільства, способи запобігання 

конфліктам у сфері праці та мінімізації їх наслідків. З часу проголошення 

незалежності відбулися значні зміни як у суспільстві та правовій системі 

держави, так і свідомості людей. Трудове законодавство перестало 

ефективно регулювати суспільні відносини, і на даний час уже стоїть 

завдання не постійного його доповнення чи коригування, а створення 

нового, стабільного. Проблема створення концепції трудових відносин для 

України має дві взаємопов’язані складові. З об’єктивного боку розробка й 

прийняття нових норм викликана змінами в правовому і соціально-
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економічному житті держави. Із суб’єктивного боку необхідно чітко 

визначитись із формою та змістом того, що хочемо отримати, ураховуючи 

як власний, так і міжнародний досвід та задеклароване бажання 

євроінтеграції національного законодавства [186, с. 38]. 

Усвідомлюючи значний негативний вплив масових вивільнень 

працівників на ринок праці як систему правових, соціально-трудових, 

економічних та організаційних відносин, що виникають між особами, які 

шукають роботу, працівниками, професійними спілками, роботодавцями та 

їх організаціями, органами державної влади у сфері задоволення потреби 

працівників у зайнятості, а роботодавців – у найманні працівників 

відповідно до законодавства, чинне законодавство передбачає систему 

заходів щодо їх запобігання і мінімізації негативних наслідків. У зв’язку із 

цим подальша теоретична розробка та створення умов для практичного 

впровадження дієвого механізму надання гарантій працівникам при 

масовому звільненні є пріоритетними завданнями трудового 

законодавства. 

«Правові гарантії працівникам при масовому звільненні являють 

собою сукупність засобів, способів і процедур, що створюють умови, за 

яких працівник може реально користуватися передбаченими трудовим 

законодавством правами, захищати і відстоювати їх на законній підставі», 

– формулює Г. О. Насиковська [187, с. 167]. На погляд науковця, «сутність 

правових гарантій працівникам при масовому звільненні визначається їх 

правово метою, яка полягає в запобіганні зниженню рівня соціально-

правового захисту працівників при проведенні процедури масового 

звільнення» [187, с. 168]. 

Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості 

населення в умовах масового вивільнення працівників, затверджене 

постановою КМУ від 31 грудня 1993 р. № 1090, у розд. ІІ уперше 

закріпило переліки заходів сприяння зайнятості населення у разі загрози 
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масового вивільнення працівників, здійснюваних роботодавцем і місцевою 

державною адміністрацію. Так, підприємство, на якому передбачається 

вивільнення працівників, розробляло і здійснювало заходи щодо: ліквідації 

збитковості підприємства, поліпшення його фінансового стану; 

переміщення працівників, які підлягають скороченню, на вільні робочі 

місця та вакантні посади підприємства або його філій; визначення видів і 

обсягів робіт, виконання яких може здійснюватись за рахунок організації 

оплачуваних громадських робіт, під час проведення реконструкції або 

перепрофілювання виробництва; підвищення кваліфікації, перепідготовки 

працівників з урахуванням потреб підприємства; введення у разі потреби 

неповного робочого часу, гнучких графіків роботи; надання працівникам, 

які підлягають вивільненню, та членам їх сімей матеріальної допомоги, 

інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством, 

генеральною, галузевими та регіональними угодами і колективним 

договором. У свою чергу, місцева державна адміністрація: організовує 

проведення експертизи фінансового стану підприємств та ефективності 

здійснених заходів щодо зменшення чисельності вивільнюваних 

працівників; вирішує питання про надання таким підприємствам 

фінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів, субсидій, відстрочки 

платежів до місцевих бюджетів тощо; вивчає питання про необхідність 

перепрофілювання або зміни форми власності підприємств чи окремих 

його виробництв; визначає напрями розширення в регіоні сфери 

прикладання праці за рахунок створення робочих місць у пріоритетних 

галузях народного господарства, розвитку малого бізнесу, 

підприємницької діяльності вивільнюваних працівників, фермерських 

господарств, організації громадських робіт тощо; організовує переселення 

вивільнюваних працівників (за їх бажанням) у сільську місцевість та 

надання відповідної матеріальної, інших видів допомоги і пільг цим 

громадянам; за поданням державної служби зайнятості приймає рішення 
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про зупинення (або поетапне здійснення) вивільнення працівників на 

термін до 6 місяців.  

Натомість чинний Закон України «Про зайнятість населення» і 

нормативно-правові акти прийняті в його розвиток, від такого підходу 

відмовились. Положення про організацію роботи щодо сприяння 

зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників від 31 

грудня 1993 р. визнано таким, що втратило чинність, постановою КМУ від 

22 квітня 2013 р. № 305 «Про затвердження Порядку утворення 

спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому 

зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників».  

За ч. 2 ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення» вирішення 

питання щодо заходів із запобігання масовим вивільненням та з мінімізації 

їх негативних наслідків повністю покладено на сторін соціального діалогу 

через інститут колективних договорів та угод, укладених на 

національному, галузевому та регіональному рівнях. 

Цивілізовані відносини в соціально-трудовій сфері мають 

забезпечувати узгодження та захист інтересів найманих працівників, 

роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування 

шляхом досягнення консенсусу, розробки та здійснення узгодженої 

політики. При цьому йдеться не про злиття інтересів, а про досягнення 

оптимального балансу між ними, про створення такої обстановки, за якої 

кожен роботодавець зміг би забезпечити стабільне отримання прибутку, а 

найманий працівник – гідні умови свого існування, які б відповідали 

певному рівню якості життя. Така форма суспільних відносин у соціально-

трудовій сфері отримала назву «соціальний діалог» (соціальне 

партнерство). 

Соціальний діалог – процес визначення та зближення позицій, 

досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень 

сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, 
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роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної 

та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних 

відносин (ст. 1 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» [188]). 

На думку О. А. Трюхан, поняття соціального діалогу у сфері праці 

можна характеризувати як абсолютно визначене і центральне. У його 

змісті виділяються чотири характерні ознаки: предмет – система 

колективних трудових відносин; суб’єкти – сторони й інші учасники: 

працівники (їх представники), роботодавці (їх представники), органи 

державної влади, органи місцевого самоврядування, інші органи та особи; 

мета – забезпечення узгодження інтересів сторін (суб’єктів); характер 

відносин, що регулюються, – трудові і пов’язані з ними соціально-

економічні відносини. Виходячи із цього, соціальний діалог у сфері праці 

правознавець пропонує визначити як систему колективних трудових 

відносин між працівниками (їх представниками), роботодавцями (їх 

представниками), органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, іншими учасниками цих відносин, що засновані на 

взаємному врахуванні та узгодженні інтересів сторін (суб’єктів) при 

регулюванні трудових та пов’язаних з ними соціально-економічних 

відносин, а також при вирішенні трудових спорів [189, с. 26-27]. 

Як правовий інститут соціальний діалог являє собою сукупність 

правових норм, що визначають поняття, предмет, суб’єкти, принципи, 

систему, організаційно-правові форми соціального діалогу, 

відповідальність його сторін. Законодавство України про соціальний 

діалог базується на Конституції України і складається із законів України 

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

гарантії діяльності», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і 

гарантії їх діяльності» [190], «Про колективні договори і угоди», «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [191], 

трудового законодавства, інших нормативно-правових актів. 

nau://ukr/254к/96-ВР/
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Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про соціальний діалог в 

Україні» до сторін соціального діалогу належать: 

а) на національному рівні – профспілкова сторона, суб’єктами якої є 

об’єднання професійних спілок, які мають статус всеукраїнських; сторона 

роботодавців, суб’єктами якої є об’єднання організацій роботодавців, які 

мають статус всеукраїнських; сторона органів виконавчої влади, суб’єктом 

якої є Кабінет Міністрів України; 

б) на галузевому рівні – профспілкова сторона, суб’єктами якої є 

всеукраїнські профспілки та їх об’єднання, що діють у межах певного виду 

або кількох видів економічної діяльності; сторона роботодавців, 

суб’єктами якої є всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, що 

діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності; 

сторона органів виконавчої влади, суб’єктами якої є відповідні центральні 

органи виконавчої влади; 

в) на територіальному рівні – профспілкова сторона, суб’єктами якої 

є профспілки відповідного рівня та їх об’єднання, що діють на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона 

роботодавців, суб’єктами якої є організації роботодавців та їх об’єднання, 

що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

сторона органів виконавчої влади, суб’єктами якої є місцеві органи 

виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. На території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці стороною соціального діалогу можуть бути органи 

місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених 

законодавством; 

г) на локальному рівні – сторона працівників, суб’єктами якої є 

первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності – вільно обрані 

для ведення колективних переговорів представники (представник) 

працівників; сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець та/або 

уповноважені представники роботодавця. 

Центральною формою соціального діалогу є колективні переговори, 

за результатами яких укладаються колективні договори та угоди: на 
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національному рівні – генеральна угода; на галузевому рівні – галузеві 

(міжгалузеві) угоди; на територіальному рівні – територіальні угоди; на 

локальному рівні – колективні договори. 

«Джерела трудового права, що охоплюють своїм регулюванням 

відносини соціального партнерства, посідають чільне місце в системі 

джерел трудового права, структуруючись на певному її рівні в силу 

спільності ознак, що характеризують їх як нормативні договори й угоди 

(соціально-партнерські акти). Вирізнення цього структурного рівня дає 

можливість з’ясувати співвідношення і взаємозалежність між його 

джерелами та джерелами інших рівнів системи джерел трудового права. У 

конвенціях і рекомендаціях МОП закріплено принцип багаторівневого 

співробітництва (територіального, галузевого, професійного). Виходячи з 

цього, за територіально-галузевою ознакою можна виокремити наступні 

рівні системи соціального партнерства: а) загальнодержавний, що об’єднує 

Генеральну й галузеві угоди, які становлять підвалини регламентування 

відносин у сфері праці в Україні; б) регіональний, що становить 

регіональні угоди, які впорядковують відносини у сфері праці певних 

територіальних утворень; в) конкретної організації – це колективні 

договори, що регулюють виробничі, трудові й соціально-економічні 

відносини й узгоджують інтереси працівників і роботодавців», – 

обґрунтовує О. М. Ярошенко [192, с. 160-161]. 

Безсумнівно, найважливішим у соціально-партнерських актах є їх 

зміст. Він має бути зорієнтованим на максимальне використання 

можливостей та засобів підприємства з метою піднесення рівня трудових 

та соціальних гарантій, які надаються працівникам з найважливіших для 

них питань.  

За ст. 8 Закону України «Про колективні договори і угоди» угодою 

на державному рівні регулюються основні принципи і норми реалізації 

соціально-економічної політики і трудових відносин, зокрема щодо: 

nau://ukr/3356-12/
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гарантій праці і забезпечення продуктивної зайнятості; мінімальних 

соціальних гарантій оплати праці і доходів усіх груп і верств населення, які 

забезпечували б достатній рівень життя; розміру прожиткового мінімуму, 

мінімальних нормативів; соціального страхування; трудових відносин, 

режиму роботи і відпочинку; умов охорони праці і навколишнього 

природного середовища; задоволення духовних потреб населення; умов 

зростання фондів оплати праці та встановлення міжгалузевих 

співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків. Угодою на галузевому рівні регулюються галузеві 

норми, зокрема щодо: нормування і оплати праці, встановлення для 

підприємств галузі (підгалузі) мінімальних гарантій заробітної плати 

відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки по мінімальній 

межі та мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, 

умов праці окремих професійних груп і категорій працівників галузі 

(підгалузі); встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, 

пільг у сфері праці і зайнятості; трудових відносин; умов і охорони праці; 

житлово-побутового, медичного, культурного обслуговування, організації 

оздоровлення і відпочинку; умов зростання фондів оплати праці; 

встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті 

праці; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Угоди 

на регіональному рівні регулюють норми соціального захисту найманих 

працівників підприємств, включають вищі порівняно з генеральною 

угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги. 

«У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання 

сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних 

відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення 

продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форми, 

системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат 

(доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, 
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пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні 

прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, 

тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення 

житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації 

оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової 

чи інших представницьких організацій трудящих; умов регулювання 

фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) 

співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків», – указується у ст. 13 КЗпП України та ст. 7 Закону 

України «Про колективні договори і угоди». 

У перерахованих актах соціального партнерства можуть бути 

визначені і заходи із запобігання масовим вивільненням працівників і з 

мінімізації їх негативних наслідків.  

Пунктом 6 Порядку утворення спеціальних комісій для вжиття 

заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового 

вивільнення працівників, затвердженого постановою КМУ від 22 квітня 

2013 р. № 305, розробка комплексу заходів для підприємства, на якому 

передбачається масове вивільнення працівників, спрямованих на 

зменшення чисельності вивільнюваних працівників, покладена також і на 

спеціальні комісії. Комісія: а) аналізує здійснені роботодавцями заходи 

щодо зменшення чисельності вивільнюваних працівників; б) розглядає 

питання щодо можливості надання підприємствам, на яких передбачається 

масове вивільнення працівників, фінансової допомоги у формі пільгових 

кредитів, відстрочення платежів до місцевих бюджетів; в) вивчає питання 

щодо перепрофілювання або зміни форми власності підприємства; г) подає 

пропозиції щодо: 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 

nau://ukr/3356-12/
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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.  

Конкретної відповіді на питання, які саме заходи слід вважати 

такими, що запобігають масовому вивільненню працівників і мінімізують 

його негативні наслідки, чинне законодавство про працю та законодавство 

про зайнятість населення не містять. Така ситуація є неприйнятною й у цій 

вельми важливій царині створює підґрунтя для порушення роботодавцями 

прав найманих працівників.  

Розуміючи це, розробники проекту ТК України (реєстр. № 1658, 

текст доопрацьований від 20 травня 2015 р.) спробували усунути цей 

недолік, віднісши до запобіжних заходів у разі виникнення загрози масових 

звільнень працівників у зв’язку із скороченням: 

– обмеження або припинення прийняття на роботу нових 

працівників; 

– обмеження надурочних робіт та робіт у вихідні дні; 

– зупинення роботи окремих структурних підрозділів чи юридичної 

особи в цілому з наданням працівникам за їх згодою відпусток без 

збереження заробітної плати або з частковим її збереженням на строк до 

двох місяців; 

– запровадження для працівників окремих структурних підрозділів 

або юридичної особи в цілому режиму неповного робочого часу на строк, 

що не перевищує шести місяців, але не менше половини від норми 

робочого часу; 

– поетапне звільнення працівників у зв’язку із скороченням; 

– надання працівникам можливості навчання, перенавчання або 

підвищення кваліфікації; 
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– інші передбачені колективними угодами і договором заходи, 

рекомендовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його 

територіальними органами, а також за підсумками консультацій з виборним 

органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником). 

Загалом підтримуючи такий підхід, висловимо декілька міркувань 

щодо його вдосконалення. Так, надання працівникам можливості навчання, 

перенавчання або підвищення кваліфікації навряд чи можна вважати 

заходом запобігання масовим вивільненням чи мінімізації їх негативних 

наслідків, адже за ст. 1 Закону України «Про професійний розвиток 

працівників» [193] професійне навчання працівників – це процес 

цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань, розвиток 

необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність 

праці, максимально якісно виконувати функціональні обов’язки, освоювати 

нові види професійної діяльності, що включає первинну професійну 

підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників 

відповідно до потреб виробництва. Тобто є не чим іншим, як формою 

професійного розвитку працівників. Останній, на погляд О. М. Кримської, 

є складним процесом, спрямованим на виявлення потенційних здібностей 

працівника у певній професійній діяльності задля їх розвинення й 

постійного вдосконалення з метою відповідності виробничим потребам, 

які постійно підвищуються [194, с. 28-29]. Розвиває такий підхід 

А. С. Барський, який переконує, що основними функціями професійного 

розвитку працівників є: а) освітня – формування у працівників нових або 

вдосконалення наявних професійних знань, умінь і навичок; б) статусна – 

набуття додаткових можливостей для кар’єрного просування й відзначення 

заохоченнями; в) економічна – зростання продуктивності праці, 

підвищення якості виробленої продукції й надаваних послуг, зниження 
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рівня виробничого травматизму; г) інноваційна – створення умов для 

формування, поширення і впровадження ідей, спрямованих на вирішення 

професійних завдань якісно нового класу; д) виховна – формування 

життєвих установок щодо правил поведінки, спрямованих на підвищення 

престижності певної професії, збільшення авторитету роботи на даному 

підприємстві, в установі або організації і зміцнення репутації їх 

працівників; е) розвиваюча – формування працівника як особистості, 

створення умов для його самореалізації [195, с. 63-64]. Закон України «Про 

зайнятість населення» у ст. 5 професійну орієнтацію з метою 

самовизначення та реалізації здатності особи до праці, а також професійне 

навчання відповідно до здібностей та з урахуванням потреб ринку праці 

визнає гарантіями держави у сфері зайнятості населення. Частина 2 ст. 24 

цього законодавчого документа до заходів щодо сприяння зайнятості 

населення відносить професійну орієнтацію і професійне навчання. 

Система професійного навчання охоплює: а) осіб, які проходять первинну 

професійну підготовку в навчальних закладах та інших установах, що 

здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників і 

фахівців; б) працівників, які проходять первинну професійну підготовку, 

перепідготовку і підвищення кваліфікації впродовж трудової діяльності; в) 

безробітних, які шукають роботу і потребують первинної професійної 

підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації. 

Дієвими заходами запобігання колективним вивільненням слід також 

визнати звільнення і заборону прийняття на роботу працівників-

сумісників. За ч. 2 ст. 21 КЗпП України працівник має право реалізувати 

свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення 

трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, 

в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, 

колективним договором або угодою сторін. Н. В. Веренич до властивостей, 

іманентно притаманних останньому, відносить такі, як: сумісництво 
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припускає виконання поряд з основною роботою іншої роботи, причому 

кількість таких «інших робіт» нормативно не обмежена; усі роботи за 

сумісництвом здійснюються на основі трудового договору чи контракту; ці 

трудові договори можуть укладатися із суб’єктами всіх форм власності й у 

різних сферах суспільного виробництва, за винятком випадків, спеціально 

передбачених законодавством, колективним договором чи угодою сторін; 

виконання всіх додаткових робіт на тому чи іншому підприємстві, в 

установі, організації, а також за наймом у фізичної особи здійснюється 

лише у вільний від основної роботи час; і основна, і додаткова робота 

(роботи) повинні бути оплачуваними й оплачуватися відповідно до норм і 

тарифів дійсної системи оплати праці; усі роботи, що виконуються за 

сумісництвом, повинні мати регулярний, систематичний характер; 

громадянин України, який уклав один чи кілька трудових договорів на 

роботу за сумісництвом у вільний від основної роботи час, може 

виконувати їх як працівник і як службовець [196, с. 13]. Тобто сумісництво 

є такою формою організації праці, за якою працівники у вільний від 

основної роботи час виконують на умовах трудового договору додаткову 

систематично оплачувану роботу на тому чи іншому підприємстві, 

установі, організації або у роботодавця−фізичної особи. Виходячи із цього, 

не можна вважати сумісництвом роботу працівника за умови розширення 

зон обслуговування або тимчасового заміщення відсутнього колеги, у 

випадках, коли роботи виконуються разом з основною роботою у свій 

робочий час. Уводячи заборону на прийняття на роботу сумісників та 

звільняючи вже прийнятих осіб, роботодавець тим самим запобігає 

масовим вивільненням працівників, для яких дане підприємство є 

основним місцем роботи. У сумісників же у будь-якому разі залишається 

дохід за їх основним місцем роботи. 

Ще однією формою запобігання колективним вивільненням слід 

визнати заборону суміщення професій (посад). В. А. Глозман указане 
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правове явище називає особливим різновидом трудових правовідносин, за 

яких «…працівник на підставі трудового договору на одному й тому 

самому підприємстві, в установі, організації виконує роботу різних 

професій або здійснює службові функції за декількома посадами в межах 

однієї встановленої одиниці робочого часу. Суміщення професій і посад 

надає значний економічний та соціальний ефект, створює умови для 

охорони здоров’я, сприяє підвищенню продуктивності праці в усіх сферах 

народного господарства» [197, с. 3]. «Для поняття суміщення професій чи 

посад як форми організації праці не має значення, суміщаються професії 

або посади у зв’язку з вивільненням робітників і службовців, що 

виконували відповідні роботи, або з їх тимчасовою відсутністю... 

Суміщення можливе також за вакантними професіями і посадами, адже це 

дозволяє виконати встановлені завдання й зобов’язання наявним складом 

без прийняття нових постійних або тимчасових працівників», – зазначає М. 

Є. Панкін [198, с. 5]. Як бачимо, основна відмінність між розглядуваними 

правовими термінами полягає в тому, що при сумісництві особа може 

працювати у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому 

підприємстві, а суміщення передбачає виконання в межах свого робочого 

часу додаткової роботи за іншою професією (посадою). Упорядковуючи 

роботу при суміщенні професій (посад), тим самим даємо можливість 

забезпечити роботою більшу кількість працівників підприємства. 

Крім того, переконані, що рішення щодо заходів із запобігання 

масовим вивільненням працівників і мінімізації їх негативних наслідків 

мають приймати власник або уповноважений ним орган, однак за 

обов’язкового їх погодження з виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником). І це закономірно, адже 

профспілки, їх об’єднання захищають право громадян на працю, беруть 

участь у розробленні та здійсненні державної політики в  галузі трудових 

відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту. Профспілкові 
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організації на підприємствах представляють інтереси своїх членів і 

захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Захисна 

функція профспілок спрямована на безпосереднє відтворення 

профспілками прав та законних інтересів працівників, на припинення й 

усунення протиправних дій окремих посадових осіб, які порушили трудове 

чи інше законодавство у сфері праці, включаючи питання покращення умов 

праці. При цьому, як вважає О. І. Лисяк, у процесі реалізації захисної 

функції слід розрізняти дві особливості: по-перше, профспілки покликані 

охороняти права та законні інтереси працівників, попереджуючи їх 

порушення; по-друге, вони зобов’язані захищати ці права та інтереси в тих 

випадках, коли вони все ж (незважаючи на охорону) виявились 

порушеними, і по можливості домагатися їх поновлення [199, с. 56]. Однак, 

якщо захист трудових прав означає сприяння профспілок здійсненню 

повноважень, наданих працівникам, то інтереси останніх, відстоювані 

профспілками в галузі трудових відносин, можуть мати як індивідуальний, 

так і колективний характер. 

За результатами теоретико-прикладного дослідження, проведеного в 

цьому підрозділі рукопису, зроблено такі попередні висновки і 

сформульовано наступні рекомендації: 

1. Конкретної відповіді на питання, які саме заходи слід вважати 

такими, що запобігають масовому вивільненню працівників і мінімізують 

його негативні наслідки, чинне законодавство про працю та законодавство 

про зайнятість населення не містять. Така ситуація є неприйнятною й у цій 

вельми важливій царині створює підґрунтя для порушення роботодавцями 

прав найманих працівників. Виходом із неї є законодавче закріплення 

переліку заходів запобігання і мінімізації негативних наслідків масових 

вивільнень працівників:  

– обмеження або тимчасове припинення прийому на роботу нових 

працівників; 
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– заборона прийняття на роботу сумісників і звільнення вже 

працюючих сумісників; 

– заборона суміщення професій (посад); 

– тимчасове зупинення роботи всієї юридичної особи чи її окремих 

структурних підрозділів; 

– скасування застосування надурочних робіт; 

– зміна істотних умов праці; 

– уведення неповного робочого часу; 

– поетапне вивільнення працівників; 

– інші заходи, передбачені колективними договорами й угодами. 

2. Рішення щодо заходів із запобігання масовим вивільненням 

працівників і мінімізації їх негативних наслідків має приймати 

роботодавець, однак за обов’язкового його погодження з виборним 

органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником). І це закономірно, адже профспілки, їх об’єднання 

захищають право громадян на працю, беруть участь у розробленні та 

здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, 

охорони праці, соціального захисту. Профспілкові організації на 

підприємствах представляють інтереси своїх членів і захищають їх 

трудові, соціально-економічні права та інтереси. 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

Комплексне теоретико-прикладне опрацювання сучасного стану 

правового регулювання проведення масових вивільнень працівників в 

Україні і шляхів його вдосконалення дало можливість зробити такі наукові 

висновки та сформулювати такі рекомендації: 
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1. Юридичною процедурою масового вивільнення працівників є 

встановлений трудовим законодавством, законодавством про зайнятість 

населення, а також колективними договорами й угодами, укладеними на 

національному, галузевому та регіональному рівнях, і гарантований 

державою за допомогою правових, економічних та організаційних заходів 

порядок діяльності та взаємодії сторін соціального діалогу в ході масового 

вивільнення працівників, спрямований на їх запобігання і мінімізацію 

негативних наслідків.  

2. Юридичну процедуру масових вивільнень працівників утворюють: 

а) загальні складові – ті, що поширюються на всі випадки розірвання 

трудового договору власником або уповноваженим ним органом у випадку 

змін в організації виробництва і праці, у тому числі і на масові вивільнення 

працівників. До них належать: обґрунтування необхідності в скороченні 

чисельності працівників; персональне попередження за 2 місяці про 

наступне вивільнення працівників; визначення переважного права на 

залишення на роботі; пропонування іншої роботи на тому ж підприємстві; 

отримання попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової 

організації (профспілкового представника) на звільнення працівника; 

виплата вихідної допомоги і надання працівникові інших гарантій та 

компенсацій, передбачених чинним законодавством, колективними 

угодами та договорами; використання переважного право на укладення 

трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу; 

б) спеціальні складові – ті, що поширюються виключно на випадки 

масових вивільнень працівників. До них належать: надання роботодавцем 

завчасної (не пізніше як за 3 місяці) інформації про заплановане масове 

вивільнення первинним профспілковим організаціям; подання 

роботодавцем завчасної (не пізніше як за 2 місяці) інформації про 

заплановане масове вивільнення територіальним органам центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
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зайнятості населення та трудової міграції; розробка органами виконавчої 

влади й органами місцевого самоврядування за участю сторін соціального 

діалогу комплексу заходів щодо забезпечення зайнятості працівників, які 

підлягають вивільненню; утворення спеціальних комісій для вжиття 

заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття. 

3. Частина 2 ст. 49-4 КЗпП України та ч. 3 ст. 22 Закону України 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» присвячені одному 

і тому самому питанню щодо забезпечення зайнятості вивільнюваних осіб. 

Однак між приписами цих законодавчих актів є одна істотна відмінність: у 

першому випадку йдеться про звільнення працівників унаслідок ліквідації, 

реорганізації підприємств, зміни форм власності або часткового зупинення 

виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату 

працівників, погіршення умов праці, а у другому – звільнення працівників 

з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного 

характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми 

власності підприємства, установи, організації. Натомість п. 2 ч. 3 ст. 50 

Закону України «Про зайнятість населення» зобов’язує роботодавця 

вживати заходів для запобігання масовим вивільненням, у тому числі 

шляхом проведення консультацій з профспілками з метою розроблення 

відповідних заходів, спрямованих на пом’якшення їх наслідків і 

зменшення чисельності вивільнених працівників. У цій ситуації логічним 

виглядає приведення положень КЗпП України та Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» у відповідність із 

Законом України «Про зайнятість населення» як основним нормативно-

правовим актом, що визначає правові, економічні та організаційні засади 

реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії 

держави щодо захисту прав громадян на працю і реалізації їх прав на 

соціальний захист від безробіття та внесення до них змін, за якими 
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роботодавець проводить консультації з первинною профспілковою 

організацією тільки у випадку масового вивільнення працівників. 

4. Конкретної відповіді на питання, які саме заходи слід вважати 

такими, що запобігають масовому вивільненню працівників і мінімізують 

його негативні наслідки, чинне законодавство про працю та законодавство 

про зайнятість населення не містять. Така ситуація є неприйнятною й у цій 

вельми важливій царині створює підґрунтя для порушення роботодавцями 

прав найманих працівників. Виходом із неї є законодавче закріплення 

переліку заходів запобігання і мінімізації негативних наслідків масових 

вивільнень працівників:  

– обмеження або тимчасове припинення прийому на роботу нових 

працівників; 

– заборона прийняття на роботу сумісників і звільнення вже 

працюючих сумісників; 

– заборона суміщення професій (посад); 

– тимчасове зупинення роботи всієї юридичної особи чи її окремих 

структурних підрозділів; 

– скасування застосування надурочних робіт; 

– зміна істотних умов праці; 

– уведення неповного робочого часу; 

– поетапне вивільнення працівників; 

– інші заходи, передбачені колективними договорами й угодами. 

5. Рішення щодо заходів із запобігання масовим вивільненням 

працівників і мінімізації їх негативних наслідків має приймати 

роботодавець, однак за обов’язкового його погодження з виборним 

органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником). І це закономірно, адже профспілки, їх об’єднання 

захищають право громадян на працю, беруть участь у розробленні та 

здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, 
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охорони праці, соціального захисту. Профспілкові організації на 

підприємствах представляють інтереси своїх членів і захищають їх 

трудові, соціально-економічні права та інтереси. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає в тому, щоб з урахуванням теоретичних 

напрацювань вітчизняних і зарубіжних учених, аналізу національних і 

міжнародних нормативних документів у сфері праці та зайнятості 

населення, вивчення відповідної правозастосовної практики встановити 

особливості правового регулювання масових вивільнень працівників 

України і запропонувати дієвий механізм соціально-правового захисту 

вивільнюваних працівників, а також, як наслідок, підготувати практичні 

рекомендації і пропозиції з удосконалення нормативного забезпечення в 

цій царині. У результаті дослідження отримані такі основні результати: 

1. Суттєвими ознаками категорії «масове вивільнення працівників» є 

такі: 

– відбувається з ініціативи роботодавця; 

– правова підстава – скорочення чисельності працівників унаслідок 

змін в організації виробництва і праці; 

– відповідає певним кількісним і часовим юридично значущими 

критеріям; 

– проводиться з дотриманням законодавчо встановленої процедури; 

– супроводжується заходами із його запобігання і мінімізації 

негативних наслідків. 

Відповідно масове вивільнення працівників – це звільнення з 

ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці, 

що тягне за собою одноразове або в межах установленого періоду значне 

скорочення чисельності працівників, здійснюється в законодавчо 

визначеному порядку та зумовлює надання вивільнюваним особам 

додаткових соціально-правових гарантій.  

2. На підставі комплексного аналізу норм національного 

законодавства про працю, присвячених розірванню трудового договору за 
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п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України (суттєвої відмінності процедур звільнення 

працівників у разі ліквідації юридичної особи та у випадку їх скорочення), 

опрацювання зарубіжного досвіду правового забезпечення у відповідній 

царині, а також керуючись вимогою необхідності причинно-наслідкових 

зв’язків у праві (при реорганізації підприємства, його перепрофілюванні 

тощо звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП України можливе тільки у разі, якщо 

це супроводжується скороченням), обстоюється позиція, що у проекті 

Трудового кодексу України слід як самостійні закріпити такі підстави 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: а) скорочення 

чисельності працівників; б) ліквідація юридичної особи або припинення 

діяльності роботодавця−фізичної особи. 

3. Скорочення чисельності працівників повинне відбуватися 

виключно у випадках змін в організації виробництва і праці, перелік яких 

має бути вичерпним і закріпленим законодавчо: реорганізація, консервація, 

банкрутство, реструктуризація або перепрофілювання підприємств, 

установ, організацій, уведення нових форм організації праці, 

раціоналізація робочих місць, упровадження передової техніки і 

технологій. 

4. Для визнання вивільнення працівників масовим необхідним є 

поєднання кількісного (кілкість звільнюваних працівників) і часового 

(проміжок часу, протягом якого відбулося таке вивільнення) критеріїв. 

Відсутність одного із них, навіть при серйозному перевищенні іншого, 

масового вивільнення не утворює.  

5. Переслідуючи мету створення необхідних умов для успішного 

започаткування і розвитку в Україні малого і середнього підприємництва, 

підвищення його конкурентоздатності, зростання чисельності зайнятих у 

ньому та їх доходів, узгодження положень законодавства про зайнятість 

населення і господарського законодавства, дотримуємось позиції щодо 

диференціації кількісного критерію масового вивільнення залежно від 

nau://ukr/322-08|st40/
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кількості працюючих суб’єкта господарювання відповідно до ч. 3 ст. 55 

Господарського кодексу України. З урахування цього ч. 1 ст. 48 Закону 

України «Про зайнятість населення» пропонуємо викласти в такій редакції: 

«Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку 

ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом: 

1) одного місяця: 

- вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в 

установі та організації з чисельністю від 10 до 50 працівників; 

- вивільнення 15 і більше відсотків працівників на підприємстві, в 

установі та організації з чисельністю від 51 до 249 працівників; 

- вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в 

установі та організації з чисельністю від 250 працівників; 

2) трьох місяців – вивільнення 30 і більше відсотків працівників на 

підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 51 працівника». 

На суб’єктів мікропідприємництва законодавчі приписи щодо 

порядку й умов проведення масових вивільнень поширюватися взагалі не 

повинні. 

6. Становлення і розвиток правового регулювання масових 

вивільнень працівників в Україні включає такі періоди: 1-й (до 1971 р.); 2-

й (1972−1987 ); 3-й (1988−1993); 4-й (1994−2012); 5-й (2013 р. – до цього 

часу). Виокремлені й піддані аналізу суттєві тенденції кожного із цих 

періодів. 

7. Ураховуючи значну суспільно-державну значущість, питання 

припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця з економічних, 

технологічних, структурних або аналогічних причин і заходи запобігання і 

мінімізації негативних наслідків масових (колективних) вивільнень стали 

об’єктом врегламентування в документах МОП (Конвенції і Рекомендації 

«Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця» 1982 р., 

«Про політику в галузі зайнятості» 1984 р., «Про захист вимог працівників 
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у випадку неплатоспроможності роботодавця» 1992 р., «Про розвиток 

людських ресурсів: освіта, підготовка кадрів і безперервне навчання» 2004 

р. та ін.), Європейського Союзу (Директива Ради Європейського Союзу 

98/59/ЄС від 20 липня 1998 р. про зближення законодавств держав-членів, 

що відносяться до скорочень штатів), а також окремих держав. 

Колективним визнається визначене державою число звільнень, що 

проводяться роботодавцем протягом визначеного періоду з економічних, 

технологічних, структурних або аналогічних причин, не пов’язаних з 

особистістю працівників. Однак вимоги щодо умов і порядку масових 

звільнень не застосовуються до: а) скорочення штату в рамках трудових 

договорів, укладених на певний строк чи для виконання певного завдання, 

якщо тільки ці скорочення не відбуваються до закінчення строку дії або до 

завершення виконання подібних договорів; б) працівників публічної 

адміністрації або публічно-правових установ; в) екіпажів морських суден. 

8. Юридичною процедурою масового вивільнення працівників є 

встановлений трудовим законодавством, законодавством про зайнятість 

населення, а також колективними договорами й угодами, укладеними на 

національному, галузевому та регіональному рівнях, і гарантований 

державою за допомогою правових, економічних та організаційних заходів 

порядок діяльності та взаємодії сторін соціального діалогу в ході масового 

вивільнення працівників, спрямований на їх запобігання і мінімізацію 

негативних наслідків.  

Указану процедуру утворюють: а) загальні складові – ті, що 

поширюються на всі випадки розірвання трудового договору власником 

або уповноваженим ним органом у випадку змін в організації виробництва 

і праці, у тому числі й на масові вивільнення працівників; б) спеціальні 

складові – ті, що поширюються виключно на випадки масових вивільнень 

працівників. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/993_532
http://zakon.rada.gov.ua/go/993_532
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9. Керуючись міжнародним досвідом у царині проведення масових 

вивільнень працівників і беручи до уваги те, що Закон України «Про 

зайнятість населення» є основним нормативно-правовим актом, що 

визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної 

політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав 

громадян на працю та реалізації їх прав на соціальний захист від 

безробіття, до ч. 2 ст. 49-4 КЗпП України та ч. 3 ст. 22 Закону України 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» слід внести зміни, 

за якими роботодавець проводить консультації з первинною 

профспілковою організацією тільки у випадку масового вивільнення 

працівників. 

10. Ситуація, коли чинне законодавство про працю та законодавство 

про зайнятість населення не містять конкретної відповіді на питання, що 

які саме заходи слід вважати такими, що запобігають масовому 

вивільненню працівників і мінімізують його негативні наслідки, є 

неприйнятною й у цій вельми важливій царині створює підґрунтя для 

порушення роботодавцями прав найманих працівників. Виходом із неї є 

законодавче закріплення переліку заходів запобігання і мінімізації 

негативних наслідків масових вивільнень працівників:  

– обмеження або тимчасове припинення прийому на роботу нових 

працівників; 

– заборона прийняття на роботу сумісників і звільнення вже 

працюючих сумісників; 

– заборона суміщення професій (посад); 

– тимчасове зупинення роботи всієї юридичної особи чи її окремих 

структурних підрозділів; 

– скасування застосування надурочних робіт; 

– зміна істотних умов праці; 

– уведення неповного робочого часу; 
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– поетапне вивільнення працівників; 

– інші заходи, передбачені колективними договорами й угодами. 

11. Рішення щодо заходів із запобігання масових вивільнень 

працівників і мінімізації їх негативних наслідків має приймати 

роботодавець, однак за обов’язкового його погодження з виборним 

органом первинної профспілкової організації (профспілковим 

представником). І це закономірно, адже профспілки, їх об’єднання 

захищають право громадян на працю, беруть участь у розробленні та 

здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, 

охорони праці, соціального захисту. Профспілкові організації на 

підприємствах представляють інтереси своїх членів і захищають їх 

трудові, соціально-економічні права та інтереси. 
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