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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми дослідження. Оскільки людина в Україні, як і в 

будь-якій іншій сучасній державі, в якій панує право, вважається 
найвищою соціальною цінністю, то й забезпечення, захист її прав і 
законних інтересів є відповідними похідними цінностями, важливість яких 
зумовлена самою людиною. Особливо це стосується саме трудових прав 
людини, пов’язаних з ними законних інтересів та їх захисту, беручи до 
уваги в цьому випадку не лише цінність людини, але й її життя, здоров’я, 
благополуччя, достаток тощо, що досягається у рамках реалізації людиною 
її права на працю та права не бути примушеною до праці. Отже, очевидно, 
що захист трудових прав працівників – це захист соціальної цінності як 
такої. 

Ефективний захист трудових прав працівників можливий лише в 
рамках створення високоефективної, орієнтованої на позитивні очікування 
суспільства системи багатопрофільного цільового захисту найманих 
працівників, особливо на тих етапах трудових правовідносин, у межах 
яких працівники характеризуються найбільшою вразливістю перед владою 
роботодавця, іншими обставинами фактичної дійсності. Цілком зрозуміло, 
що серед вказаних етапів значну увагу слід приділити саме етапу 
припинення трудових правовідносин, який пов’язаний з численними 
порушеннями трудових прав найманих працівників. 

Питанням правового регулювання припинення трудових 
правовідносин, аналізу проблем та формулюванню пропозицій щодо 
захисту працівників на даному етапі приділяли увагу такі вчені, як-от: 
А.В. Андріїв, С.М. Бортник, О.А. Близнюк, А.Я. Бартків, С.Я. Вавженчук, 
В.С. Венедиктов, О.С. Вареник, Л.Ю. Величко, С.М. Глазько, А.Є. Гайдар, 
О.М. Ганечко, І.В. Дашутін, Ю.А. Джепа, О.Ю. Дрозд, В.В. Жернаков, 
А.Ш. Жвітіашвілі, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, Л.В. Котова, А.А. Курова, 
І.В. Лагутина, П.С. Луцюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, М.О. Міщук, 
О.В. Прудивус, С.М. Прилипко, О.С. Прощіна, Л.М. Русаль, С.В. Селезень, 
Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, В.Р. Шишлюк, С.М. Черноус, В.І. Щербина, 
О.А. Яковлєв, О.М. Ярошенко та інші. 

Не применшуючи значущості здійсненного внеску вказаними 
науковцями в розвиток та вирішення науково-практичних питань, 
пов’язаних із припиненням трудових правовідносин, все ж зазначимо, що 
достатнє правове регулювання захисту трудових прав працівників на 
зазначеному етапі перебігу трудових правовідносин можливе лише тоді, 
коли в теоретичній площині правниками буде концептуалізовано 
відповідний захист, чого до сьогодні в науці трудового права ще здійснено 
не було. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі усебічного аналізу 
підстав, умов припинення трудових правовідносин та механізмів захисту 
трудових прав працівників на даному етапі перебігу цих правовідносин 
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сформулювати концепцію такого захисту, його мету, принципи, 
особливості, а також виявити прогалини в правовому регулюванні 
означеного захисту і запропонувати шляхи їх заповнення. 

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення наступних 
завдань: 

– надати загальну характеристику індивідуальному припиненню 
трудових правовідносин; 

– охарактеризувати захист трудових прав окремих категорій 
працівників при припиненні з ними трудових правовідносин; 

– розкрити особливості захисту трудових прав працівників 
нестандартної форми зайнятості при припиненні з ними трудових 
правовідносин; 

– надати загальну характеристику колективному припиненню 
трудових правовідносин з ініціативи роботодавця; 

– визначити порядок колективного припинення трудових 
правовідносин; 

– встановити особливості захисту трудових прав працівників при 
колективному припиненні трудових правовідносин у порядку вирішення 
трудових спорів (встановлені в законодавстві і наявні в судовій практиці); 

– розкрити поняття та особливості припинення трудових 
правовідносин на підставі процедур банкрутства в Україні та ЄС; 

– встановити та охарактеризувати підстави і умови припинення 
трудових правовідносин на основі процедур банкрутства в Україні та 
країнах ЄС; 

– визначити захисні процедури для працівників під час 
припинення трудових правовідносин на підставі процедур банкрутства в 
Україні та країнах ЄС; 

– здійснити огляд досвіду захисту трудових прав працівників у 
порядку вирішення трудових спорів щодо припинення трудових 
правовідносин на підставі процедур банкрутства в Україні та країнах ЄС; 

– сформулювати концепцію основних засад захисту трудових 
прав при припиненні трудових правовідносин в Україні, зокрема шляхом 
розкриття сутності, надання визначення, виокремлення ознак та 
особливостей, принципів досліджуваного захисту; 

– розробити систему існуючих видів та процедур захисту 
трудових прав при припиненні трудових правовідносин; 

– узагальнено викласти виявлені проблеми щодо захисту 
трудових прав при припиненні трудових правовідносин в Україні; 

– сформулювати пропозиції щодо удосконалення захисту 
трудових прав при припиненні трудових правовідносин в Україні. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є трудові правовідносини на 
етапі їх припинення. 

Предметом – теоретико-концептуальні засади захисту трудових прав 
при припиненні трудових правовідносин. 
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Методи дослідження. Методи дослідження обрано з урахуванням 
мети і задач дослідження, його об’єкта і предмета. Методологічною 
основою є сукупність загальнонаукових та спеціальних методів та 
прийомів пізнання, які в комплексі використано для вирішення 
поставлених завдань. За допомогою системно-функціонального методу 
було розроблено теорію поділу підстав припинення трудових 
правовідносини на індивідуальне та колективне припинення, що лягло в 
основу побудови всього плану дослідження. Методи класифікації дозволи 
виділити види індивідуального припинення трудових правовідносин 
(підрозділ 1.1) та колективного припинення трудових правовідносин 
(підрозділ 2.1). Широке використання формально-логічного методу, 
методів аналізу та узагальнення надало можливість визначити особливості 
припинення трудових правовідносин із окремими категоріями працівників 
(підрозділи 1.2, 1.3), встановити порядок та особливості захисту трудових 
прав працівників при колективному припиненні трудових правовідносин у 
порядку вирішення трудових спорів (підрозділи 2.2, 2.3). Використання 
порівняльно-правового методу та методу дедукції забезпечило проведення 
дослідження третього розділу щодо адаптації норм про захист трудових 
прав працівників при припиненні трудових правовідносин до стандартів 
ЄС на прикладі припинення трудових правовідносин на підставі процедур 
банкрутства (розділ 3). Застосування філософського методу, методу 
інтерпретації та аналітико-оціночного пояснення, методу узагальнення 
разом із використанням логіко-юридичного методу, методу формальної 
логіки дозволило сформулювати основні положення доктрини захисту 
трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин 
(розділ 4). Зважаючи на те, що наукова теорія повинна бути добре 
обґрунтованою фактичним матеріалом, у роботі вивчено та проаналізовано 
значну кількість судових справ. 

Емпіричною базою дослідження стали чинне національне 
законодавство, включаючи підзаконні нормативно-правові акти, численна 
судова практика та судові роз’яснення, законодавство ЄС та окремих країн 
ЄС. 

Наукова новизна отриманих у дослідженні результатів полягає в 
тому, що це є перше комплексне дослідження, спрямоване на побудову 
доктрини захисту трудових прав працівників при припиненні трудових 
правовідносин, у результаті чого сформульовано систему наукових знань 
щодо вказаного захисту як окремого самостійного виду захисту, виявлено 
існуючі прогалини в реалізації даного виду захисту та запропоновано 
шляхи їх усунення. Основні науково-теоретичні положення 
характеризуються тим, що: 

уперше: 
– сформульовано комплексну наукову доктрину захисту 

трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин, 
зокрема визначено сутнісне значення захисту трудових прав працівників 
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на етапі припинення трудових правовідносин, тобто здійснено 
обґрунтування того, що цей етап має свої специфічні особливості, які 
дозволяють говорити про окремий вид захисту трудових прав працівників; 
виявлено концептуальні складові даного виду захисту як практичного 
вияву захисної функції трудового права України, як окремого інституту 
трудового права України, похідного від захисту трудових прав 
працівників, як систему правових відносин у межах трудових 
правовідносин (в окремих випадках – поза ними), заходів та правових 
гарантій; 

– виокремлено основні ознаки захисту трудових прав працівників 
при припиненні трудових правовідносин, зокрема до них відносяться 
наступні: 1) метою цього захисту у загальному сенсі є легальна протидія 
компетентним суб’єктом здійсненому та/або здійснюваному порушенню 
трудових прав під час припинення трудових правовідносин, відновлення 
порушених трудових прав, а також усунення бар’єрів для реалізації 
працівником його трудових прав і створення сприятливих умов для 
реалізації ним цих прав; 2) цей захист є діяльністю, що реалізують 
суб’єкти, котрі є компетентними її здійснювати; 3) цей захист є особливим 
видом діяльності, котра реалізується на підставі нормативних, фактичних і 
процесуальних (якщо в цьому є необхідність) підстав за допомогою 
відповідних засобів захисту; 4) безпосереднім об’єктом цього захисту є 
трудові права працівника, що порушуються під час припинення трудових 
правовідносин, а опосередкованим об’єктом – інші суб’єктивні права, які 
працівник може належним чином реалізувати лише у разі непорушення 
його трудових прав під час припинення вказаних відносин; 5) захист 
трудових прав працівників під час припинення трудових правовідносин є 
тимчасовим; 

– визначено особливі принципи захисту трудових прав 
працівників при припиненні трудових правовідносин, якими є наступні 
засадничі ідеї цієї діяльності: 1) принцип загальності захисту трудових 
прав працівників під час припинення трудових правовідносин; 2) принцип 
обов’язковості захисту трудових прав працівників при припиненні 
трудових правовідносин; 3) принцип солідарності захисту трудових прав 
працівників при припиненні трудових правовідносин; 4) принцип 
соціальної справедливості захисту трудових прав працівників при 
припиненні трудових правовідносин; 5) принцип застосування ідеї 
соціального партнерства під час захисту трудових прав працівників при 
припиненні трудових правовідносин; 6) принцип контролю за захистом 
трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин; 

– здійснено систематизацію видів захисту трудових прав 
працівників при припиненні трудових правовідносин за такими 
критеріями: 1) за тим, у якій саме мірі в об’єктивній дійсності виражено 
посягання на трудові права найманих працівників: а) негативний вид; 
б) позитивний вид; 2) за юрисдикційністю характеру об’єктивації захисту 
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трудових прав працівників: а) юрисдикційний вид захисту; 
б) неюрисдикційний вид захисту; 3) за самостійністю (самодостатністю) 
захисту трудових прав працівників: а) самостійні види захисту; 
б) несамостійні види захисту, що мають місце в контексті режиму 
застосування інших процедур, які є прямою (чи опосередкованою), явною 
(чи удаваною) підставою для припинення трудових правовідносин; 4) за 
особливостями захисного впливу на порушника трудових прав працівника: 
а) імперативний вид захисту; б) диспозитивний вид захисту; 

– побудовано доктрину захисту трудових прав працівників при 
припиненні трудових правовідносин на основі розрізнення 
індивідуального та колективного припинення трудових правовідносин, при 
цьому рівень та система гарантій для захисту визначаються концепцією 
«чистої» та «обтяженої» волі на припинення трудових правовідносин у 
їхніх сторін; 

– у результаті аналізу та детального вивчення припинення 
трудових правовідносин на підставі процедур банкрутства розроблено 
цілий комплекс науково-теоретичних положень даного виду припинення 
досліджуваних правовідносин, зокрема: 1) сформульовано поняття 
«припинення трудових правовідносин на підставі процедур банкрутства», 
яке задовольняє як український, так і європейський досвід; 2) розрізнено 
припинення трудових правовідносин на підставі суто процедури 
банкрутства та окремо санації (скорочення штату працівників, скорочення 
чисельності працівників), що є різними підставами для означеного 
припинення; 3) виокремлено систему підстав вказаного припинення 
(нормативні, фактичні, процесуальні); 4) визначено умови припинення 
трудових правовідносин у випадку санації та банкрутства; 5) виокремлено 
види трудових спорів щодо припинення трудових правовідносин на 
підставі процедур банкрутства, які в цілому є схожими в Україні та країнах 
ЄС; 

– в результаті порівняння українського та європейського досвіду 
врегулювання припинення трудових правовідносин на підставі процедур 
банкрутства встановлено, що законодавство держав-членів ЄС у сфері 
праці та банкрутства в окремих випадках передбачає значно нижчий рівень 
захисту трудових прав працівників у порівнянні з українським 
законодавством. Поряд з цим, у державах-членах ЄС досить ефективно 
захищено фінансово-трудові права працівників при банкрутстві, в той час 
як в Україні недостатній рівень захисту працівників у цих випадках 
виявляється в тому, що норми, котрі регулюють відповідні відносини, не є 
систематизованими, а саме правове регулювання захисту трудових прав 
працівників у цих випадках містить низку прогалин; 

– обґрунтовано ряд принципово нових пропозицій щодо 
удосконалення національного законодавства, серед яких: 1) зменшення 
нормативної невизначеності черговості розрахунку при звільненні 
(викладення ст. 116 КЗпП України в новій редакції); 2) систематизація 
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норм про колективне припинення трудових правовідносин та захист 
трудових прав працівників на цьому та наступних етапах перебігу 
трудових правовідносин (викладення глави III-А КЗпП України в новій 
редакції, в якій буде передбачено наступне: уточнення поняття «масове 
вивільнення та заходи щодо його запобігання»; порядок масового 
вивільнення працівників; діяльність нового Фонду фінансово-трудового 
захисту працівників тощо); 3) закріплення в законодавстві про відновлення 
платоспроможності боржника та визнання його банкрутом збалансованої 
концепції захисту інтересів кредиторів (доповнення ст. 7-1 «Мета судових 
процедур, які застосовуються щодо боржника» Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»); 

удосконалено: 
– систематизацію підстав припинення трудових правовідносин із 

працівниками, зокрема завдяки застосуванню суб’єктного критерію 
розрізнено індивідуальне та колективне припинення, при цьому серед 
індивідуального виділено: 1) припинення трудового договору, що не 
об’єктивується у розірванні трудового договору; 2) припинення трудового 
договору, що об’єктивується у розірванні трудового договору, яке може 
відбуватись лише з волі учасника трудових правовідносин чи третіх 
сторін; 3) індивідуальне припинення трудових правовідносин, яке не 
пов’язане з припиненням трудового договору; 

– положення щодо етапів здійснення вивільнення працівників, 
які покликані на науковому рівні заповнити існуючі прогалини як в 
чинному КЗпП, так і в проекті Трудового кодексу та в підзаконних актах і 
судовій практиці. Зокрема встановлено, що такими етапами є: 
1) отримання роботодавцем згоди на вивільнення працівників від 
профспілки; 2) доведення до відома Державної служби зайнятості 
інформації про заплановане вивільнення працівників (за наявності 
підстав, передбачених ч. 3 ст. 49-2 КЗпП України); 3) видання 
роботодавцем наказу про внесення змін в організацію виробництва і 
праці, в якому розкривається зміст цих змін; 4) персональне 
попередження працівників про наступне вивільнення; 5) перебіг «строку 
попередження»; 6) завершення процесу колективного припинення 
трудових правовідносин; 

– систематизацію та узагальнення судової практики українських 
судів щодо законності здійснення колективного припинення трудових 
правовідносин, що дозволило поділити ці справи на наступні категорії (із 
подальшим виділенням підвидів): 1) порушення порядку здійснення 
процедури вивільнення працівників; 2) порушення трудових прав і 
законних інтересів окремих категорій працівників, які не можуть бути 
звільнені у процесі колективного припинення трудових правовідносин, 
окрім випадку ліквідації роботодавця-юридичної особи, а також виявити 
причини виникнення трудових спорів у зв’язку із колективним 
припиненням трудових правовідносин; 
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дістали подальшого розвитку: 
– науково-методичні підходи до розуміння таких термінів: 

«індивідуальне припинення трудових правовідносин»; «правовий режим 
окремих категорій працівників»; «умови індивідуального припинення 
трудових правовідносин»; «підстави індивідуального припинення трудових 
правовідносин»; «колективне припинення трудових правовідносин»; «умови 
колективного припинення трудових правовідносин»; «підстави 
колективного припинення трудових правовідносин»; 

– наукові обґрунтування існування в трудовому законодавстві 
України правового субрежиму окремих категорій працівників, що 
зумовлює необхідність правового урегулювання їх статусу та 
особливостей припинення із ними трудових правовідносин, внаслідок чого 
запропоновано здійснити систематизацію спеціального правового 
регулювання захисту трудових прав працівників в положеннях КЗпП 
України шляхом виключення глав XII, XIII, XIV Кодексу та доповнення 
його главою XII-А «Правовий статус та праця окремих категорій 
працівників»; 

– пошук шляхів вирішення проблем правового регулювання 
трудової діяльності працівників нестандартної зайнятості (працівників-
прекаріатів), зокрема встановлено наступне: 1) в результаті нестабільності 
соціально-правового становища працівника прекаріат позбавляється усіх 
можливостей (чи їх частини) захисту його прав у процесі індивідуального 
припинення трудових правовідносин; 2) сучасний судовий захист трудових 
прав таких працівників характеризується суттєвим недоліком – суди часто 
оцінюють правові відносини із цими працівниками, користуючись 
критеріями стандартної зайнятості, у результаті чого працівники 
позбавляються можливостей ефективного захисту; 

– пропозиції щодо задоволення роботодавцем переважного права 
працівника на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку 
із змінами в організації виробництва і праці шляхом закріплення правила 
про черговість задоволення відповідного права працівників (викладення 
ст. 42 КЗпП України в новій редакції); 

– положення щодо самозахисту та пропозиції щодо 
урегулювання даного виду захисту в національному законодавстві. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає 
в тому, що викладені у дисертаційному досліджені положення у 
подальшому можуть бути використані: 

у науково-дослідній сфері – для подальших теоретичних досліджень 
захисту трудових прав працівників як при припиненні в цілому трудових 
правовідносин, так і під час їх перебігу; 

у правотворчій діяльності – в процесі розробки законопроектів, які 
містять положення щодо захисту трудових прав працівників на різних 
етапах трудових правовідносин, а також положення щодо правового 
регулювання припинення цих відносин; 
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у правозастосовній діяльності – для підвищення рівня захисту 
трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин із 
ними; 

у навчальному процесі – під час підготовки методичних розробок, 
підручників, а також навчальних посібників з курсу «Трудове право». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 
самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 
права. Усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на 
основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки 
належать автору. Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дослідження. Викладені в роботі основні 
теоретичні положення, висновки і пропозиції обговорювалися на кафедрі 
правознавства Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля Міністерства освіти і науки України. Підсумки розробки 
досліджуваної у дисертації проблематики, отримані узагальнення і 
висновки були оприлюднені на міжнародних науково-практичних 
конференціях: «Актуальні проблеми реформування системи законодавства 
України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року); «Пріоритетні напрямки 
розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 року); 
«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 
пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року); «Реформування 
національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети» 
(м. Одеса, 18–19 січня 2019 року); «Актуальні проблеми трудового права 
та права соціального забезпечення» (м. Харків, 5 квітня 2019 року); 
«Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в 
Україні» (м. Одеса, 8–9 лютого 2019 року); «Право як ефективний 
суспільний регулятор» (м. Львів, 15–16 лютого 2019 року). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені у 
21 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України та 
виданнях іноземних держав, а також 7 тезах доповідей і наукових 
повідомлень на вказаних наукових конференціях. 

Структура й обсяг дисертації обумовлені її метою та завданнями. 
Дисертація складається з анотації, вступу, чотирьох розділів, які 
включають 14 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Загальний обсяг дисертаційного дослідження – 435 сторінок, з 
них основного тексту – 370 сторінок. Список використаних джерел 
включає 442 найменування і займає 46 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
Вступ містить обґрунтування актуальності теми дисертації, її мету, 

предмет, об’єкт і завдання, наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення основних положень дисертації, апробацію результатів 
дослідження. 
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Розділ 1 «Захист трудових прав працівників при індивідуальному 
припиненні трудових правовідносин» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Загальна характеристика індивідуального 
припинення трудових правовідносин» надано визначення поняття 
«індивідуальне припинення трудових правовідносин», розкрито умови та 
підстави такого припинення, виокремлено основні види означеного 
припинення. 

Умови індивідуального припинення трудових правовідносин 
визначено як сукупність елементів реальної дійсності (як у сфері праці, так 
і в інших сферах буття працівника, що позначаються на його участі у 
трудових правовідносинах), наявність яких дозволяє фактичну підставу 
для звільнення працівника розглядати в якості достатньої обставини для 
застосування відповідної нормативної підстави в межах трудових 
правовідносин у формі правозастосовного акта про звільнення 
(процесуальна підстава). 

Підставами індивідуального припинення трудових правовідносин 
визначено юридичні факти, що безпосередньо виступають нормативною, 
фактичною процесуальною основою для правомірного індивідуального 
припинення трудових правовідносин. У цьому контексті підстави 
індивідуального припинення трудових правовідносин складають собою 
систему, яка включає наступні з них: 1) нормативні підстави, тобто норми, 
котрі передбачені у положеннях чинного КЗпП України та спеціальних 
законах (в окремих випадках – у контрактах), що поділяються на підстави, 
котрі пов’язані із припиненням трудового договору, та підстави, що не 
пов’язані із припиненням цього договору; 2) фактичні підстави, тобто 
обставини об’єктивної дійсності, які закріплені в гіпотезах правових норм 
законодавства України про працю та спеціальних законодавчих актів і 
відображають в реальності нормативну підставу індивідуального 
припинення трудових правовідносин (відповідність обставин реальної 
дійсності нормативній підставі); 3) процесуальні підстави, тобто 
передбачені законодавством України про працю та спеціальним 
законодавством дії й документи, що складають процесуальний порядок 
припинення індивідуальних трудових правовідносин та призводять до 
відповідного звільнення працівника, а саме: безпосередні процесуальні 
підстави (наказ про звільнення, рішення державних органів, повноважних 
звільняти працівників, віднесених до спеціальних категорій працівників, 
заява працівника про звільнення на підставі ч. 3 ст. 38 КЗпП України); 
опосередковані процесуальні підстави (згода профспілкового органу на 
звільнення, видача працівникові належно оформленої трудової книжки 
тощо). 

У підрозділі 1.2 «Захист трудових прав окремих категорій 
працівників при припиненні з ними трудових правовідносин» здійснено 
аналіз достатності можливостей для захисту окремих категорій 
працівників під час індивідуального припинення із ними трудових 
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правовідносин. Зроблено висновок про те, що захист трудових прав 
окремих категорій працівників при припиненні з ними трудових 
правовідносин складається з тих гарантій, які передбачаються для усіх 
працівників, тобто він включає: профспілковий, судовий та 
адміністративний (який здійснюється, зокрема, шляхом реалізації 
повноважень Держпраці України, омбудсмена та ін.) види захисту. При 
цьому вказані можливості захисту окремих категорій працівників під час 
припинення трудових відносин за їх участю реалізуються ними з 
урахуванням особливостей трудоправового статусу цієї категорії 
працівників загалом та їх видів зокрема. Аналіз захисту трудових прав 
працівників з сімейними обов’язками, неповнолітніх осіб, керівників 
підприємств (установ, організацій) та професійних спортсменів при 
припиненні з ними трудових правовідносин дозволяє дійти висновку, що 
вказані категорії працівників мають неоднакові можливості стосовно 
достатнього використання способів та засобів захисту їх трудових прав 
при звільненні та після звільнення. Наприклад, неповнолітні працівники у 
процесі припинення з ними трудових правовідносин можуть звертатись за 
захистом до представника молодіжної організації на умовах, визначених 
колективним договором. Проте на практиці досить часто умови участі цих 
представників не передбачаються в колективних угодах, а суди, в свою 
чергу, кваліфікують ігнорування роботодавцями обов’язку щодо 
закріплення вказаної умови в якості малозначного правопорушення, за 
вчинення якого до роботодавця може бути застосоване лише усне 
зауваження. 

У підрозділі 1.3 «Захист трудових прав працівників нестандартної 
форми зайнятості при припиненні з ними трудових правовідносин» 
основну увагу приділено сутності та особливостям нестандартної 
зайнятості в Україні задля того, щоб розкрити особливо чутливі та 
проблематичні моменти захисту працівників цієї категорії при припиненні 
із ними трудових правовідносин. Зауважено на тому, що поширення 
нестандартних форм зайнятості в Україні та світі не є однозначно 
негативною тенденцією, якщо воно не призводить до виникнення процесів 
прекарізації зайнятості та правового статусу працівника. При цьому 
нестабільність становища працівника-прекаріата може бути обумовлена як 
відсутністю трудового договору між працівником та роботодавцем 
(іншими словами, якщо працівник, зайнятий в межах нестандартної форми 
зайнятості, виконує трудові обов’язки на підставі трудового договору, то 
ця форма зайнятості не обумовлює прекарізації становища працівника), так 
і характером нестандартної зайнятості, що за своєю суттю є формою 
зайнятості, яка обумовлює нестабільність правового становища 
працівника. Виокремлено такі основні види (форми) нестандартної 
зайнятості: 1) випадкова зайнятість ; 2) неповна зайнятість; 3) робота за 
строковими трудовими договорами (контрактами); 4) позикова 
(запозичена) праця; 5) надомна праця. Встановлено, що захист трудових 
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прав працівників цієї категорії при індивідуальному припиненні потребує 
суттєвого вдосконалення, по-перше, через врегулювання самих видів такої 
зайнятості, по-друге, шляхом вдосконалення механізмів доведення факту 
перебування цих працівників у трудових правовідносинах. 

Розділ 2 «Захист трудових прав працівників при колективному 
припиненні трудових правовідносин» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Загальна характеристика колективного припинення 
трудових правовідносин з ініціативи роботодавця» надано визначення 
поняття «колективне припинення трудових правовідносин», 
сформульовано його основні ознаки, розкрито умови і підстави такого 
припинення. 

Встановлено, що умови й підстави колективного припинення 
трудових правовідносин, що передбачені у п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України, є 
розмитими, а критичний аналіз сутнісного змісту понять «організація 
виробництва», «організація праці» і «зміна організації виробництва і 
праці», їх об’єктивація дозволяють дійти висновку, що: 1) не всі зміни в 
організації виробництва та праці є підставами для колективного 
припинення трудових правовідносин; 2) не всі процеси, що відбуваються 
за участю юридичної особи-роботодавця, які зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 40 
КЗпП України, є формами зміни в організації виробництва та праці; 3) не 
всі процеси, що відбуваються за участю юридичної особи-роботодавця, які 
закріплені у п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України, є підставами для вивільнення 
працівників (або ж не завжди є такими). Тобто п. 1 ч. 1 ст. 40 
КЗпП України має містити вказівку на те, що зміни в організації 
виробництва та праці можуть бути належною підставою для вивільнення 
працівників, коли ці зміни об’єктивно унеможливлюють перебіг трудових 
правовідносин з працівниками. З огляду на це, в якості достатніх 
самостійних підстав вивільнення працівників слід розуміти: 1) припинення 
діяльності роботодавця-юридичної особи відповідно до положень 
цивільного та господарського законодавства України (ліквідація 
юридичної особи-роботодавця, реорганізація роботодавця у випадках, коли 
в нову юридичну особу не було переведено працівників); 2) скорочення 
чисельності або штату працівників, що об’єктивним чином зумовлено 
змінами в організації виробництва та праці. 

У підрозділі 2.2 «Порядок колективного припинення трудових 
правовідносин» основну увагу приділено визначенню етапів здійснення 
вивільнення працівників та наданню їм всебічної характеристики. 
Здійснено порівняльний аналіз чинного КЗпП та проекту ТК України щодо 
врегулювання означеного порядку. Встановлено, що відповідні положення 
цих документів характеризуються певними перевагами та недоліками у 
контексті питання порядку здійснення вивільнення працівників. Зокрема у 
проекті ТК України передбачається більш короткий строк для звернення 
роботодавця до профспілкового працівника з приводу наміченого 
вивільнення у порівнянні із терміном, передбаченим у ч. 3 ст. 22 Закону 
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України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», хоча 
внесення відповідних змін до вказаного Закону законопроектом не 
передбачаються, а у супровідних документах до Проекту не міститься 
обґрунтування скорочення вказаного строку на звернення. Законопроектом 
також визначається широта можливої реакції профспілкового 
представника на подання роботодавця про вивільнення, регламентуються 
дії роботодавця, спрямовані на запобігання масовому звільненню 
працівників (у зв’язку із скороченням), а також відповідні обов’язки 
роботодавця щодо реалізації заходів запобігання масовому звільненню. 
Зазначений законопроект, на відміну від діючого КЗпП України, закріплює 
єдину форму (письмову) персонального попередження працівника про 
наступне звільнення у зв’язку із скороченням та передбачає можливості 
для скорочення терміну персонального попередження працівника про 
вивільнення, що складає собою певну проблему з огляду на те, що це 
скорочення вступає у суперечність, зокрема, із мінімальним терміном 
подання до профспілки відомостей про намічене колективне припинення 
трудових правовідносин. 

Особливо прогресивним у проекті ТК України є встановлення 
правила стосовно особливостей та часових меж тривання етапу перебігу 
«строку попередження». Окрім того, в Проекті закріплюється норма щодо 
граничного строку колективного припинення трудових правовідносин на 
підприємстві, згідно з якою працівник може бути звільнений з роботи у 
зв’язку із скороченням не пізніше чотирьох місяців після попередження. 
Це правило, з одного боку, сприяє зниженню рівня неоднозначного стану 
майбутнього працівника, котрий вивільняється (дозволяє йому більш 
певно розуміти часові проміжки вивільнення), з іншого – отриманню 
працівником, що вивільняється, певних додаткових гарантій щодо 
продовження трудових правовідносин з роботодавцем, що його звільняє, в 
межах відповідної процедури вивільнення (якщо після спливу чотирьох 
місяців вивільнення не закінчилося, вже здійснені його процедурні заходи 
анулюються, а подальше колективне припинення трудових правовідносин 
є можливим лише на підставі повторного здійснення процедури 
вивільнення). 

У підрозділі 2.3 «Захист трудових прав працівників при 
колективному припиненні трудових правовідносин у порядку вирішення 
трудових спорів: законодавство і судова практика» здійснено аналіз 
значної кількості судових справ, в результаті чого зроблено висновок, що 
колективне припинення трудових правовідносин є правом роботодавця, 
яке випливає як з його трудоправового, так і господарсько-правового 
статусу, що ним реалізується з огляду на власні інтереси з урахуванням 
інтересів працівників, котрі вивільняються. Оскільки в межах вивільнення 
працівників кардинально стикаються інтереси учасників трудових 
правовідносин, захист працівників під час колективного припинення 
трудових правовідносин є особливим питанням у так званому «світі 
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праці», що ефективно здійснюється в судовому порядку, зокрема шляхом 
поновлення вивільненого працівника на посаді (коли це є можливим), 
відшкодування заробітної плати за час вимушеного прогулу та 
відшкодування моральної шкоди. 

Розділ 3 «Захист трудових прав працівників при припиненні 
трудових правовідносин на підставі процедур банкрутства: досвід 
України та ЄС» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Припинення трудових правовідносин на підставі 
процедур банкрутства: поняття та особливості в Україні та ЄС» 
надано вузьке та широке визначення вказаного поняття. При цьому 
вузьким охоплено український контекст, а широким – як український, так 
і європейський. Розкрито особливості такого припинення в Україні та 
окремо в ЄС. Проведено порівняльний аналіз юридичної природи санації 
та банкрутства як підстав для припинення трудових правовідносин. 
Наголошено на тому, що якщо у випадку банкрутства розірвання 
трудових правовідносин не є метою банкрутства, будучи лише його 
закономірним наслідком, то у випадку санації припинення трудових 
правовідносин виступає окремим заходом відновлення 
платоспроможності роботодавця-боржника, що підкорено меті та 
принципам санації. 

Зроблено узагальнюючий висновок про те, що концептуальна 
спрямованість припинення трудових правовідносин на підставі процедур 
банкрутства в Україні та ЄС схожа, адже, стосується випадків розірвання 
трудових договорів з працівниками у випадках, коли: 1) роботодавець є 
неспроможним виконати свої боргові зобов’язання й визнається 
національним компетентним органом в якості такого, що потребує 
введення процедури санації з метою уникнення банкрутства, а план санації 
передбачає звільнення працівників, що не можуть бути задіяні в процесі 
виконання цього плану; 2) роботодавець-боржник ліквідується на підставі 
законодавства про процедури банкрутства. Підкреслено, що, хоча 
процедури банкрутства досить часто розглядаються інститутами ЄС у 
контексті масового вивільнення працівників, у системі права 
Європейського Союзу існують спеціальні нормативно-правові акти, котрі 
врегульовують припинення трудових правовідносин під час банкрутства 
підприємства та пов’язаних із цим процедур. 

У підрозділі 3.2 «Підстави та умови припинення трудових 
правовідносин на основі процедур банкрутства в Україні та країнах ЄС» 
здійснено глибокий аналіз чинного національного та зарубіжного 
законодавства з вказаного напрямку. Зроблено висновок про те, що в 
Україні та в державах-членах Європейського Союзу є певні спільні та 
відмінні риси правового регулювання і практики здійснення розірвання 
трудових правовідносин на підставі процедур банкрутства. Також у 
переважній частині випадків законодавцями цих держав аналогічним 
чином оцінюється критерій достатності умов припинення трудових 
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правовідносин у випадку санації та банкрутства роботодавця-боржника. 
При цьому спільність правового регулювання вказаного питання (особливо 
відносно Республіки Болгарія) пояснюється соціальною роллю 
законодавства про працю, яка стоїть на заваді допустимості порушення 
законних інтересів працівника, його трудових прав у випадках, коли 
роботодавець-боржник знаходиться у критичному фінансовому стані, в 
якому він опинився з тих чи інших обставин, можливих в умовах ринкової 
економіки. Поряд із цим, приклад Республіки Польща та певною мірою 
Латвійської Республіки і Королівства Іспанія вказує на те, що 
законодавець більшу увагу в питаннях відновлення платоспроможності 
роботодавця-боржника приділяє захисту фінансових інтересів 
роботодавців, припускаючи, що захист цих інтересів не спричинить 
подальшого банкрутства та припинення трудових правовідносин з усіма 
працівниками цього боржника. 

У підрозділі 3.3 «Захисні процедури для працівників під час 
припинення трудових правовідносин на підставі процедур банкрутства в 
Україні та країнах ЄС» зауважено на тому, що в Україні та державах-
членах Європейського Союзу при припиненні трудових правовідносин у 
випадку санації чи банкрутства, як правило, застосовуються ті ж захисні 
процедури, що й у разі скорочення кількості працівників (або скорочення 
штату працівників) чи ліквідації роботодавця. При цьому специфічним для 
вказаних випадків припинення трудових правовідносин є те, що 
працівники у процесі розірвання трудового договору на відповідних 
підставах можуть розраховувати на захист їх фінансово-трудових інтересів 
(грошових претензій до роботодавця-боржника, що випливають з 
трудового договору або ж чинного законодавства), який реалізується в 
межах спеціальної захисної процедури. Водночас правила захисту 
працівників від звільнення не застосовуються в разі банкрутства 
підприємства. Однак у нашій державі чинне законодавство про працю 
містить правило, згідно з яким звільнення на підставі банкрутства 
роботодавця окремих категорій працівників (вагітних жінок, жінок, які 
мають дітей віком до трьох чи до шести років та ін.) допускається лише з 
наступним працевлаштуванням цих працівників. При цьому в окремих 
державах-членах ЄС, зокрема у Польщі, особливі категорії працівників 
фактично позбавляються належного захисту їх трудових прав і законних 
інтересів під час звільнення на підставі банкрутства роботодавця. 
Ускладнює це питання той факт, що польське законодавство про 
неплатоспроможність зрівнює вплив на сферу праці та зайнятості процедур 
реструктуризації з відповідним впливом банкрутства. Тобто окремі 
категорії працівників обмежуються у своєму захисті навіть у випадку 
реструктуризації. В той же час, у деяких європейських державах (Латвії та 
Болгарії), на відміну від України, працівники обмежені у своїх 
можливостях вимагати в судовому порядку виплати заборгованості 
заробітної плати та інших коштів, що їм належать, адже у відповідних 
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законодавчих актах міститься вичерпний перелік претензій та обмеження 
щодо строків, які визначають допустимість цих вимог. 

У підрозділі 3.4 «Захист трудових прав працівників у порядку 
вирішення трудових спорів щодо припинення трудових правовідносин на 
підставі процедур банкрутства: досвід України та країн ЄС» здійснено 
аналіз судової практики України та деяких країн ЄС, у результаті чого 
зроблено узагальнюючий висновок про те, що в Україні та в окремих 
країнах ЄС мають місце в цілому схожі порушення трудових прав 
працівників під час припинення трудових правовідносин на підставі 
процедур банкрутства. 

Серед трудових спорів щодо припинення трудових правовідносин на 
підставі процедур банкрутства виділено п’ять видів. Кожний з них 
детально проаналізовано та проілюстровано відповідними судовими 
справами. Наприклад, до першого виду віднесено припинення трудових 
правовідносин на підставах, не пов’язаних з процедурами банкрутства, 
тоді, коли відповідні трудові відносини мають розриватись на підставі п. 1 
ч. 1 ст. 40 КЗпП України. Встановлено, що для такого виду трудових 
спорів спільним є те, що арбітражний керуючий (розпорядник майна, 
керуючий санацією, ліквідатор): 1) зловживає своїми правами та 
обов’язками чи перевищує свої повноваження; 2) провокує працівників, 
накладаючи на них трудові обов’язки, що виходять за межі трудового 
договору й не передбачаються законодавством, цим самим схиляючи їх до 
звільнення за власним бажанням; 3) звільняє працівників на підставах, не 
пов’язаних з процедурами банкрутства, – як правило, на підставі грубого 
порушення законодавства про працю, хоча працівник не був дійсним 
порушником трудової дисципліни. 

Розділ 4 «Узагальнення теоретичних положень та пропозиції 
щодо удосконалення захисту трудових прав при припиненні трудових 
правовідносин» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Концептуалізація захисту трудових прав при 
припиненні трудових правовідносин в Україні» здійснено обґрунтування 
того, що захист трудових прав при припинені трудових правовідносин 
потребує доктринального оформлення. Задля цього сформульовано 
визначення означеного захисту, основні принципи такого захисту, 
розкрито його сутнісне значення, виокремлено основні ознаки. 
Підкреслено, що право на захист трудових прав працівників при 
припиненні трудових правовідносин спрямоване на: 1) оптимізацію 
захисної діяльності компетентного захищати трудові права працівників 
суб’єкта під час припинення трудових правовідносин; 2) підвищення 
ефективності системи трудових прав людини у частині, що контекстним 
чином пов’язана з трудовими правами працівника; 3) ефективне та дієве 
відновлення порушених під час звільнення трудових прав; 4) реалізацію 
превенції порушення трудових прав працівників; 5) ефективне, доступне та 
справедливе врегулювання трудових спорів (конфліктів). 
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У підрозділі 4.2 «Систематизація існуючих видів та процедур 
захисту трудових прав при припиненні трудових правовідносин» 
встановлено, що на сьогоднішній день в Україні законодавством про 
працю передбачається низка захисних процедур, котрі можуть 
застосовуватись у різних випадках на етапі припинення трудових 
правовідносин (та навіть після припинення цих відносин, коли порушення 
трудових прав працівника обумовлюють незаконність відповідного його 
звільнення). Вказані процедури можуть поділятись на різні види за 
відповідними критеріями. При цьому різноманіття захисних процедур 
обумовлює ситуації, в яких працівники не завжди здатні оперативним 
чином аналізувати їх в якості ефективних та найбільш придатних до 
застосування в кожній конкретній ситуації. Це ж стосується й 
комбінування цих процедур та послідовності їх використання. Частково 
дану проблему можна вирішити за рахунок систематизації зазначених 
процедур шляхом класифікації, наприклад, за ознакою юрисдикційності, 
тобто шляхом поділу цих процедур на юрисдикційні та неюрисдикційні 
групи процедур захисту трудових прав при припиненні трудових 
правовідносин, якими охоплено окремі види захисних процедур, котрі 
характеризуються певними характерними рисами, що вказують на їх 
порівняльні переваги та недоліки у загальному контексті, а також в аспекті 
застосування в кожній конкретній ситуації. 

У підрозділі 4.3 «Аналіз виявлених проблем щодо захисту трудових 
прав при припиненні трудових правовідносин в Україні» зроблено висновок 
про те, що в практичній дійсності працівники не завжди здатні ефективним 
чином використовувати гарантовані для них законодавцем захисні 
процедури, зокрема й при припиненні з ними трудових правовідносин. Цей 
стан справ обумовлений сукупністю теоретичних, нормотворчих, 
правовиконавчих та інституційних проблем. При цьому найбільш 
загальною (первинною) проблемою в даному питанні постає проблема 
теоретичної нерозробленості концепції захисту трудових прав працівників 
при припиненні трудових правовідносин, наповненість теорії трудового 
права спірними позиціями з приводу інтерпретацій важливих категорій 
захисту трудових прав працівників, захисних процедур. Теоретична 
невирішеність означених питань призводить до дисгармонії правового 
регулювання вказаного захисту трудових прав працівників. Це, у свою 
чергу, ускладнює, заплутує практику звернення працівників (інших 
суб’єктів) до відповідних захисних процедур, блокує подальший розвиток 
концепції захисту трудових прав працівників у відповідному напрямку та 
протидії трансформації можливостей порушень трудових прав і законних 
інтересів працівників загалом, що є особливо актуальною проблемою на 
нинішньому етапі розвитку ринку праці України, котрий характеризується 
прекарізацією зайнятості та встановленням фактичного панування ідеї 
меркантицентризму. 
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У підрозділі 4.4 «Пропозиції щодо удосконалення захисту трудових 
прав при припиненні трудових правовідносин в Україні» зауважено на 
тому, що захист трудових прав працівників при припиненні трудових 
правовідносин є комплексним питанням удосконалення законодавства 
України про працю, належне вирішення якого – своєрідний тест на 
спроможність соціальної держави. Саме тому в процесі триваючого 
реформування національного трудового законодавства, а також 
виваженого здійснення процесу європеїзації українського законодавства 
про працю необхідно внести низку змін до чинного КЗпП України та 
врахувати ці зміни в процесі прийняття нового кодифікованого 
законодавчого акта про працю. Вказані зміни, у першу чергу, повинні 
передбачати наступне: зниження невизначеності дій працівників у процесі 
припинення трудових правовідносин (тобто підвищення рівня 
визначеності дій сторін трудових правовідносин, з огляду на що працівник 
зможе оперативним чином ідентифікувати порушення власних прав та 
захистити їх); підвищення впливу соціальної функції трудового права на 
припинення трудових правовідносин; систематизацію порядку здійснення 
окремих процедур захисту трудових прав працівників, застосовних при 
припиненні трудових правовідносин. 
 

ВИСНОВКИ 
 

Проведене дисертаційне дослідження дало змогу вирішити важливу 
наукову проблему щодо необхідності формулювання доктрини захисту 
трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин в 
Україні, що вдалося здійснити завдяки застосуванню системного підходу 
до виявлення та аналізу існуючих проблем в означеній сфері (враховуючи 
практичну сторону у вигляді значної кількості проаналізованих судових 
справ), також урахуванню досвіду окремих країн ЄС щодо захисту 
трудових прав працівників при припиненні трудових правовідносин на 
підставі процедур банкрутства. У результаті отримано ряд принципово 
нових для науки трудового права концептуальних положень щодо захисту 
трудових прав працівників на такому етапі перебігу трудових 
правовідносин як їх припинення. Основні з них такі: 

1. Індивідуальне припинення трудових правовідносин – це 
звільнення найманого працівника з роботи роботодавцем, з котрим цей 
працівник перебуває у відповідних відносинах, здійснюване за умов і з 
підстав, із дотриманням усіх гарантій, передбачених законодавством 
України про працю, а також належним чином документально оформлене. 

Основними видами індивідуального припинення трудових 
правовідносин є: 1) індивідуальне припинення трудових правовідносин 
шляхом припинення трудового договору, що не об’єктивується у 
розірванні трудового договору, а саме: а) припинення трудового договору 
за угодою сторін (просте припинення трудових правовідносин за угодою 
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сторін, ускладнене припинення трудових правовідносин за угодою сторін, 
яке пов’язане з переведенням працівника за його згодою на інше 
підприємство, в установу, організацію або переходом на виборну посаду, 
що здійснюється лише шляхом припинення трудового договору); 
б) припинення трудового договору з огляду на закінчення строку його дії; 
в) припинення трудового договору у зв’язку з призовом або вступом 
працівника чи власника-фізичної особи на військову службу, 
направленням на альтернативну (невійськову) службу; г) припинення 
трудового договору на підставі відмови працівника від переведення на 
роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, 
а також відмови від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов 
праці; ґ) припинення трудового договору у зв’язку із набранням 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; 
д) припинення трудового договору (контракту) з підстав, обумовлених 
політикою держави щодо протидії феномену корупції та проведення 
очищення влади; е) припинення трудового контракту з підстав, 
передбачених контрактом; є) припинення трудового договору з підстав, 
передбачених іншими законами України (зокрема Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів» і Законом України «Про Вищу раду 
правосуддя»); 

2) індивідуальне припинення трудових правовідносин шляхом 
припинення трудового договору, що об’єктивується у розірванні трудового 
договору, яке може відбуватись лише з волі учасника трудових 
правовідносин чи третіх сторін, а саме: а) розірвання трудового договору з 
ініціативи працівника; б) розірвання трудового договору з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу, що здійснюється на основних 
(пп. 2-11 ч. 1 ст. 40 КЗпП України) та додаткових (ст. 41 КЗпП України) 
підставах розірвання трудового договору з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу; в) розірвання трудового договору з ініціативи 
третіх сторін, тобто на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого 
на представництво трудовим колективом органу, батьків неповнолітнього 
або інших осіб та органів; 

3) індивідуальне припинення трудових правовідносин, яке не 
пов’язане з припиненням трудового договору, а орієнтоване на настання в 
об’єктивній дійсності певних подій, що виключають можливість 
продовження трудових правовідносин незалежно від того, був припинений 
трудовий договір чи ні. 

2. У трудових правовідносинах можуть перебувати працівники, 
правосуб’єктність яких є особливою (з огляду на їх біологічні, соціальні та 
інші особливості, що ставлять цих суб’єктів в менш конкурентне та менш 
вигідне становище на ринку праці тощо), обумовлюючи створення та 
існування відповідного субрежиму трудового права України – правового 
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режиму окремих категорій працівників, який є особливим порядком 
правового впливу на сторони трудових правовідносин, що врегульовує 
правовий статус окремих категорій працівників, особливості виникнення, 
перебігу та припинення трудових правовідносин за їх участю. При цьому в 
діючому кодифікованому законі про працю відсутня окрема глава, що 
регламентувала б особливості регулювання трудових відносин за участю 
окремих категорій працівників. Норми, що врегульовують правовий 
статус, особливості припинення трудових правовідносин з окремими 
видами вказаної категорії працівників, розпорошені у КЗпП України та 
спеціальних законах України. Таким чином, хоча у трудовому 
законодавстві України існує правовий режим окремих категорій 
працівників, однак він до сьогодні залишається не в достатній мірі 
цілісним, наслідком чого є ускладнення розуміння цього режиму у 
теоретичному й практичному контексті, а також його функціонування в 
правозастосовному аспекті. 

3. Окремої уваги в питаннях захисту трудових прав при 
індивідуальному припиненні трудових правовідносин потребують 
працівники нестандартної форми зайнятості. Детально проаналізувавши 
сутність, переваги та недоліки такої форми зайнятості, а також визначивши 
умови, при яких вона негативно позначається на становищі працівника, 
виділивши з-поміж існуючих в Україні такі основні її види, як випадкова, 
неповна зайнятість, робота за строковими договорами (контрактами), 
позикова (запозичена) праця, надомна праця, ми дійшли висновку, що 
більшість з них в умовах звільнення (за ініціативою роботодавця, третьої 
сторони, за власною ініціативою чи за згодою сторін) потребують 
забезпечення та захисту як базових, так і додаткових гарантій їх трудових 
прав і законних інтересів, адже: а) прекаріати не завжди спроможні 
використовувати можливості захисту профспілок (окремі категорії 
прекаріатів позбавлені цієї гарантії, оскільки практично не можуть 
створити профспілку й практично неспроможні бути членами профспілки); 
б) прекаріати не в повній мірі здатні використовувати можливості 
судового захисту (так само й захисту несудових державних органів), адже 
не завжди спроможні довести факт порушення їх прав під час звільнення, а 
у випадках цивільно-правових відносин, як правило, не можуть довести, 
що ці відносини є трудовими, чому сприяє також й те, що суди досить 
часто оцінюють правові відносини на предмет їх відповідності трудовим, 
використовуючи критерії стандартної зайнятості. 

4. Колективне припинення трудових правовідносин (вивільнення 
працівників) – це окремий вид припинення трудових правовідносин, який 
об’єктивується у сукупності соціально-виробничих і правових відносин, 
що виникають, тривають і припиняються у результаті реалізації 
роботодавцем права (у випадку ліквідації юридичної особи-роботодавця – 
обов’язку) на одночасне розірвання трудового договору з усіма чи значною 
кількістю найманих працівників на підставі норм чинного законодавства, 
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за наявності спеціальних фактичних обставин об’єктивної дійсності, що 
обумовлюють нагальну потребу щодо реалізації роботодавцем цього права 
(обов’язку), та відповідно до спеціального порядку вивільнення 
працівників. 

Суттєвими ознаками колективного припинення трудових 
правовідносин за ініціативою роботодавця за законодавством України про 
працю є наступні атрибутивні ознаки вивільнення працівників: 
1) припинення трудових правовідносин відбувається виключно з ініціативи 
роботодавця; 2) колективне припинення трудових правовідносин може 
відбуватись лише за наявності достатніх підстав для цього, а саме: 
а) припинення діяльності роботодавця-юридичної особи; б) скорочення 
чисельності або штату працівників, об’єктивно зумовлене змінами в 
організації виробництва і праці; 3) припинення трудових правовідносин 
відповідає кількісним і часовим юридично значимим критеріям, 
закріпленим у ч. 1 ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення»; 
4) вивільнення здійснюється з дотриманням встановленої на 
законодавчому рівні процедури; 5) припинення трудових правовідносин 
супроводжується заходами із його запобігання і мінімізації негативних 
наслідків; 6) колективне припинення трудових правовідносин відбувається 
із урахуванням обмежень щодо звільнення окремих категорій працівників, 
які мають переважне право на залишення на роботі у разі вивільнення у 
зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. 

5. Порядок колективного припинення трудових правовідносин на 
сьогоднішній день врегульовується ст. 49-2 «Порядок вивільнення 
працівників» КЗпП України. Проте вказана норма характеризується 
відсутністю системності викладення етапів вивільнення працівників, 
особливих правил початку, перебігу та припинення відповідних етапів, 
прав і обов’язків сторін трудових правовідносин на кожному з цих етапів 
процедури вивільнення працівників. У необхідній мірі не вирішуються ці 
проблеми і в проекті ТК України, хоча в ньому й міститься ст. 88 
«Порядок звільнення у зв’язку із скороченням». Спроби уточнити 
вказаний порядок здійснювались Мінсоцполітики України, Мін’юстом 
України, судами в межах судової практики, а також українськими 
юристами-трудовиками. З огляду на вказане, порядок колективного 
припинення трудових правовідносин складається з наступних етапів 
здійснення вивільнення працівників: 1) отримання роботодавцем згоди на 
вивільнення працівників від профспілки; 2) доведення до відома 
Державної служби зайнятості інформації про заплановане вивільнення 
працівників (за наявності підстав, передбачених у ч. 3 ст. 49-2 КЗпП 
України); 3) видання роботодавцем наказу про внесення змін в 
організацію виробництва і праці, в якому розкривається зміст цих змін; 
4) персональне попередження працівників про наступне вивільнення; 
5) перебіг «строку попередження»; 6) завершення процесу колективного 
припинення трудових правовідносин. 
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6. Аналіз судової практики українських судів у справах щодо 
законності здійснення колективного припинення трудових правовідносин 
дозволяє поділити ці справи на наступні категорії: 1) порушення порядку 
здійснення процедури вивільнення працівників (неповідомлення 
профспілки про намічені заходи колективного припинення трудових 
правовідносин, порушення строків, які передбачені для етапів вивільнення, 
ігнорування права осіб, які мають переваги у залишенні на роботі, не бути 
звільненим у процесі вивільнення, ненадання працівнику, який 
вивільняється, можливості бути переведеним на іншу роботу у тому 
випадку, коли на підприємстві є відкриті вакансії); 2) порушення трудових 
прав і законних інтересів окремих категорій працівників, які не можуть 
бути звільнені у процесі колективного припинення трудових 
правовідносин, окрім випадку ліквідації роботодавця-юридичної особи 
(вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох чи до шести років, 
одиноких матерів за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або 
дитини з інвалідністю, працівників, що перебувають у відпустці, 
тимчасово непрацездатних працівників, неповнолітніх працівників та ін.). 

Як правило, трудові спори у зв’язку із колективним припиненням 
трудових правовідносин виникають у результаті того, що: 1) роботодавці 
зловживають своїми правами та можливостями, свідомо порушують права 
працівників, що вивільняються, чи неправильно розуміють порядок 
вивільнення працівників, у результаті чого порушуються трудові права та 
обов’язки вивільнюваних працівників; 2) працівники некоректно 
розуміють вимоги щодо порядку здійснення колективного припинення 
трудових правовідносин, вважаючи правомірні дії роботодавця у 
процедурі вивільнення в якості таких, що порушили їх трудові права та 
законні інтереси. Вказане дає підстави стверджувати, що кількість 
зазначених трудових спорів може бути зменшеною, якщо до діючого 
законодавства України про працю будуть внесені зміни, які дозволять 
усунути численні недоліки правового регулювання порядку колективного 
припинення трудових правовідносин. 

7. Під припиненням трудових правовідносин на підставі процедур 
банкрутства в українському та європейському праві зазвичай розуміють 
колективне припинення трудових правовідносин, що відбувається шляхом 
одночасного розірвання трудового договору з усіма працівниками (при 
банкрутстві) чи з їх певною кількістю (при санації) на підставі норм 
чинного законодавства про працю та про процедури банкрутства. При 
цьому у випадках санації відбувається розірвання трудових договорів у 
контексті скорочення штату працівників (або скорочення чисельності 
працівників), а у результаті банкрутства – в контексті вивільнення усіх 
працівників підприємства-боржника, що ліквідується. 

8. Підставами припиненням трудових правовідносин на підставі 
процедур банкрутства в Україні є: 1) нормативні підстави – сукупність 
норм чинного законодавства про працю та законодавства про процедури 
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банкрутства, в яких містяться підстави щодо припинення трудових 
правовідносин за участю роботодавця-боржника у випадках санації та 
банкрутства, а саме: а) безпосередня (трудоправова) підстава (п. 1 ч. 1 
ст. 40 КЗпП України); б) визначальна нормативна підстава (частини 2 і 4 
ст. 29, ч. 2 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом»); 2) фактичні підстави – 
обставини практичної дійсності у сфері праці, стан працівників (на 
предмет наявності в них потенціалу для того, щоб бути задіяним у процесі 
відновлення платоспроможності роботодавця), поведінка та статус 
роботодавця, що є достатніми для застосування нормативної підстави 
припинення трудових правовідносин у випадках санації та банкрутства 
роботодавця-боржника; 3) процесуальні підстави – процедурні чи 
процесуальні акти про звільнення працівників (накази про звільнення, 
рішення суду), що приймаються у визначеному законодавством порядку, 
зважаючи на нормативну та фактичну підстави відповідного колективного 
припинення трудових правовідносин. 

Умови припинення трудових правовідносин у випадку санації та 
банкрутства об’єктивуються в фактичній дійсності у вигляді обставин, що 
уможливлюють законне розірвання трудового договору з працівником на 
підставі норм чинного трудового законодавства про припинення трудових 
правовідносин, які застосовуються у випадку процедур банкрутства, а 
саме: 1) у випадку скорочення чисельності персоналу (скорочення 
кількості працівників) на підставі санації: введення процедури санації; 
наявність у плані санації заходу щодо звільнення працівників; працівники, 
котрі скорочуються, об’єктивно не можуть бути задіяні в процесі 
виконання плану санації, а також не можуть бути переведені; 2) у випадку 
масового вивільнення працівників, пов’язаного з початком процедури 
ліквідації. 

У державах-членах Європейського Союзу структура підстави 
припинення трудових правовідносин у випадку санації та банкрутства, як 
правило, складається з аналогічних елементів. При цьому, наприклад, у 
Польщі нормативні підстави звільнення у вказаних випадках містяться 
також в спеціальному трудовому законодавстві (у Законі «Про спеціальні 
правила припинення трудових відносин з працівниками з причин, що не 
залежать від працівників»). Окрім цього, зважаючи на те, що в Польщі 
реструктуризація впливає на сферу праці та зайнятості таким же чином, що 
й банкрутство, підстави припинення трудових правовідносин у цих 
випадках будуть сутнісним чином збігатись. 

9. Захисні процедури для працівників під час припинення трудових 
правовідносин на підставі процедур банкрутства в Україні та державах-
членах Європейського Союзу мають спільні та відмінні риси. В Україні та 
ЄС значна увага в законодавстві та на практиці приділяється процедурам 
захисту законних фінансових (фінансово-трудових) інтересів працівників, 
які, як правило, реалізуються шляхом звернення працівників до фондів 
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гарантування виплат, передбачених у Директиві ЄП і Ради № 2008/94/ЄC. 
При цьому в окремих європейських державах, зокрема у Латвії та Болгарії, 
фінансові вимоги працівників частково обмежені мораторіями на 
задоволення вимог кредиторів. Також працівники на практиці можуть 
використовувати додаткові специфічні захисні процедури під час 
припинення трудових правовідносин на підставі процедур банкрутства, що 
здійснюються в межах господарсько-правових та трудоправових процедур, 
пов’язаних з діяльністю керуючих процесом санації, представника 
працівників боржника. При цьому особливе значення мають судові 
процедури захисту працівників у відповідних випадках, а саме: 1) загальний 
захист судом трудових прав та законних інтересів працівників під час 
процедур банкрутства їх роботодавця; 2) захист судом трудових прав та 
законних інтересів працівників під час процедур банкрутства їх 
роботодавця, який здійснюється судовою владою в межах її повноважень. 

Специфічною проблемою застосування захисних процедур в ЄС для 
працівників під час припинення трудових правовідносин у випадку санації 
є зрівняння впливу процедури санації на сферу праці та зайнятості із 
впливом на цю сферу банкрутства. Як наслідок, працівники, яких 
скорочують, не можуть розраховувати на повноцінний захист з боку 
держави навіть у тих випадках, коли вони належать до особливих 
категорій працівників (Польща). Дещо вирівнює це становище працівників 
у випадку процедури реструктуризації те, що на перебіг вказаної 
процедури в кожному конкретному випадку впливає суд (як господарський 
суд, так і суддя-комісар), що діє на принципах господарського 
судочинства, керуючись ідеєю справедливості. 

10. В Україні та в окремих країнах ЄС мають місце в цілому схожі 
порушення трудових прав працівників під час припинення трудових 
правовідносин на підставі процедур банкрутства. Серед трудових спорів 
щодо припинення трудових правовідносин на підставі процедур 
банкрутства можливо виокремити наступні види: 1) припинення трудових 
правовідносин на підставах, не пов’язаних з процедурами банкрутства, 
тоді, коли відповідні трудові відносини мають розриватись на підставі п. 1 
ч. 1 ст. 40 КЗпП України; 2) припинення трудових правовідносин на 
підставі процедур банкрутства тоді, коли посилання на відповідні норми 
законодавства для розірвання трудових договорів не відповідає фактичній 
підставі припинення цих відносин у випадку санації чи банкрутства 
роботодавця; 3) припинення трудових правовідносин на підставі процедур 
банкрутства тоді, коли посилання на відповідні норми законодавства не є 
повноцінними (як правило, вказане на практиці стосується процедури 
санації, рішення суду про яку не є автоматичною підставою для 
скорочення штату працівників чи скорочення чисельності працівників); 
4) ухилення роботодавця-боржника від погашення заборгованості по 
заробітній платі, вихідній допомозі, компенсаціях за невикористану 
відпустку та середнього заробітку за час затримки розрахунку при 
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звільненні, інших належних працівникам коштів; 5) трудові спори 
додаткового характеру, що обумовлюються порушенням трудового 
законодавства щодо проведення належного загального порядку процедури 
припинення трудових правовідносин. 

11. Сутнісне значення захисту трудових прав працівників при 
припиненні трудових правовідносин виявляється в тому, що цей захист 
спрямований на дійсне надання кожному працівникові, з яким трудові 
правовідносини припиняються, достатнього обсягу соціальних, юридичних 
гарантій, а також реальних можливостей для здійснення ним трудових 
прав, необхідних для продовження нормального існування, розвитку 
особистості та подальшої реалізації свободи праці. 

Захист трудових прав працівників при припиненні трудових 
правовідносин – це комплексне поняття, що включає наступні 
концептуальні складові: 1) практичний вияв захисної функції трудового 
права України, котрий об’єктивується у результаті порушення трудових 
прав працівників під час припинення трудових правовідносин та є 
правозастосовною захисною діяльністю суб’єктів, компетентних захищати 
трудові права працівників під час припинення трудових правовідносин, в 
особі самого працівника, його представників, державних органів, 
інститутів громадянського суспільства, а в окремих випадках – 
роботодавця; 2) похідний від захисту трудових прав працівників як 
окремого інституту трудового права України комплексний правовий 
феномен, що охоплює систему трудових прав працівників, їх практичну 
реалізацію та захист з моменту, коли роботодавець чи працівник (в 
окремих випадках – третя особа) вирішили припинити відповідні трудові 
відносини, до моменту припинення трудових правовідносин та вирішення 
усіх трудових спорів, пов’язаних з припиненням трудових правовідносин; 
3) систему правових відносин у межах трудових правовідносин (в окремих 
випадках – поза ними), заходів та правових гарантій, спрямованих на 
захист трудових правовідносин працівника від порушень та зловживань з 
боку роботодавця, його представника, а також інших осіб, що порушують 
трудові права працівника, на вказаному етапі перебігу трудових 
правовідносин. 

12. Захист трудових прав працівників при припиненні трудових 
правовідносин можна поділити на певні види за різними критеріями 
диференціації цього захисту, а саме: 1) за тим, у якій саме мірі в 
об’єктивній дійсності виражено посягання на трудові права найманих 
працівників: а) негативний вид захисту (охоплює можливості захисту 
трудових прав працівників у випадку, коли ці права порушуються чи вже 
були порушені); б) позитивний вид захисту (є превентивним захистом 
трудових прав, що не потребує порушника трудових прав та працівника, 
трудові права якого були порушені); 2) за юрисдикційністю характеру 
об’єктивації захисту трудових прав працівників: а) юрисдикційний вид 
захисту, який, у свою чергу, поділяється на судовий та позасудові підвиди 
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захисту; б) неюрисдикційний вид захисту (індивідуальний – самозахист та 
колективний – страйк); 3) за ступенем самостійності (самодостатності) 
захисту трудових прав працівників: а) самостійні види захисту (загальні 
самостійні види захисту – ті, які працівник, може використовувати на всіх 
етапах перебігу трудових правовідносин, спеціальні самостійні види 
захисту – види захисту, що застосовуються лише у разі припинення 
трудових правовідносин); б) несамостійні види захисту, що мають місце в 
контексті режиму застосування інших процедур, які є прямою (чи 
опосередкованою), явною (чи удаваною) підставою для припинення 
трудових правовідносин; 4) за особливостями захисного впливу на 
порушника трудових прав працівника: а) імперативний вид захисту 
(результат його застосування, як правило, є кінцевим, вирішальним, а 
вказівки суб’єкта, компетентного захищати порушені трудові права 
працівника, є обов’язковими для порушника цих прав); б) диспозитивний 
вид захисту (результат його застосування юридично не зобов’язує 
порушника припинити порушення, відновити порушене право). 

Захист трудових прав працівників при припиненні трудових 
правовідносин в Україні здійснюється в межах наступних груп захисних 
процедур: 1) юрисдикційних захисних процедур: а) судових захисних 
процедур; б) адміністративних захисних процедур; в) захисних процедур 
комісії з трудових спорів; г) профспілкових захисних процедур; 
2) неюрисдикційних захисних процедур: а) самозахисту; б) страйку; 
в) захисту трудових прав працівників роботодавцем. 

13. Основні актуальні проблеми захисту трудових прав при 
припиненні трудових правовідносин в Україні можна поділити на наступні 
чотири групи: 1) теоретичні проблеми захисту, головною з яких є 
відсутність комплексного дослідження та узагальненого підходу до 
розуміння: а) вихідних понять та термінів, що використовуються в 
контексті питання зазначеного захисту; б) видів припинення трудових 
правовідносин та підвидів індивідуального припинення трудових 
правовідносин; в) умов і підстав індивідуального та колективного 
припинення трудових правовідносин; г) сутнісного змісту та ознак 
індивідуального та колективне припинення трудових правовідносин тощо; 
2) нормотворчі проблеми захисту: а) розпливчастість нормативної підстави 
припинення трудових правовідносин, закріпленої у п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП 
України; б) відсутність в чинному КЗпП України окремої глави, в якій би 
системно врегульовувались існуючі захисні процедури захисту трудових 
прав працівників, застосовні, серед іншого, у випадку припинення 
трудових правовідносин; в) відсутність встановленої черговості реалізації 
працівниками їх переважного права на залишення на роботі при 
вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і 
праці; 3) інституційні проблеми захисту, головним чином, відсутність 
публічного органу влади, що відповідав би за захист трудових прав 
працівників при припиненні трудових правовідносин у випадку 
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застосування процедур банкрутства та припинення роботодавця. Зазначену 
проблему автор пропонує вирішити шляхом створення в структурі 
Департаменту з питань праці Держпрацi України відділу з питань захисту 
трудових прав у надзвичайних станах юридичних осіб; 4) правозастосовні 
проблеми захисту: а) широка невизначеність застосування працівником 
захисних процедур; б) відсутність узагальнень практики та похідних 
рекомендацій застосування захисних процедур; в) невизначеність захисту 
трудових прав працівників при дисциплінарному звільненні працівника на 
підставі вчинення ним корупційного правопорушення; г) відсутність 
усталеної практики захисту трудових прав працівників нестандартної 
форми зайнятості тощо. 

14. У процесі триваючого реформування трудового законодавства 
України та зваженого поглиблення процесу європеїзації українського 
законодавства українському законодавцю доцільно приділити значну увагу 
підвищенню рівня захисту трудових прав працівників, особливо при 
припиненні трудових правовідносин. З огляду на це, вбачається 
необхідність у доповненні чинного КЗпП України чи викладені у новій 
редакції низки положень, які прямо чи опосередковано стосуються 
відповідного захисту, шляхом прийняття Закону України «Про внесення 
змін до законодавства України з метою захисту трудових прав при 
припиненні трудових правовідносин». Цей законодавчий акт повинен 
передбачати: 1) закріплення порядку самозахисту працівників (доповнення 
КЗпП України ст. 2-2); 2) уточнення нормативної підстави припинення 
трудових правовідносин, закріпленої у п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України; 
3) систематизацію спеціального правового регулювання захисту трудових 
прав працівників у положеннях КЗпП України (виключення глав XII, XIII, 
XIV Кодексу та доповнення його главою XII-А «Правовий статус та праця 
окремих категорій працівників»); 4) зменшення широти свободи 
задоволення роботодавцем переважного права працівника на залишення на 
роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації 
виробництва і праці шляхом закріплення правила про черговість 
задоволення відповідного права працівників (викладення ст. 42 КЗпП 
України в новій редакції); 5) зменшення нормативної невизначеності 
черговості розрахунку при звільненні (викладення ст. 116 КЗпП України в 
новій редакції); 6) систематизацію норм про колективне припинення 
трудових правовідносин та захист трудових прав працівників на цьому та 
наступних етапах перебігу трудових правовідносин (викладення глави III-А 
КЗпП України в новій редакції, в якій буде передбачено: уточнення поняття 
«масове вивільнення» та заходів щодо його запобігання; порядок масового 
вивільнення працівників; діяльність Фонду фінансово-трудового захисту 
працівників тощо); 7) закріплення в законодавстві про відновлення 
платоспроможності боржника та визнання його банкрутом збалансованої 
концепції захисту інтересів кредиторів (доповнення Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 
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ст. 7-1 «Мета судових процедур, які застосовуються щодо боржника»); 
8) посилення профспілкового захисту працівників до моменту подання до 
господарського суду плану санації, який серед заходів щодо відновлення 
платоспроможності боржника передбачає звільнення працівників боржника. 
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Бабенко Е.В. Доктрина захисту трудових прав працівників при 

припиненні трудових правовідносин. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.05 –  трудове право; право соціального 
забезпечення – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка. – Київ, 2019. 

Дисертація присвячена формулюванню основних доктринальних 
засад захисту трудових прав працівників при припиненні трудових 
правовідносин. 
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У роботі запропоновано розрізняти між собою індивідуальне та 
колективне припинення трудових правовідносин, враховуючи при цьому, 
що рівень і система гарантій для захисту визначаються концепцією 
«чистої» та «обтяженої» волі на припинення трудових правовідносин, 
наявною у їхніх сторін. Визначено підстави, умови, особливості 
індивідуального та колективного припинення вказаних відносин. Окрему 
увагу приділено захисту трудових прав працівників при припиненні 
трудових правовідносин на підставі процедур банкрутства. Проаналізовано 
та порівняно досвід України й окремих країн ЄС щодо правового 
регулювання та судової практики означеного захисту на підставі вказаних 
процедур. 

Сформульовано основні доктринальні положення щодо поняття, 
ознак захисту трудових прав працівників при припиненні трудових 
правовідносин, встановлено принципи, відповідно до яких має відбуватись 
такий захист, виокремлено захисні процедури, систематизовано та 
узагальнено проблеми, що існують в означеному сегменті, й 
запропоновано шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: захист трудових прав, індивідуальне припинення 
трудових правовідносин, колективне припинення трудових правовідносин, 
вивільнення, банкрутство, досвід ЄС, доктрина. 
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Бабенко Э.В. Доктрина защиты трудовых прав работников при 

прекращении трудовых правоотношений – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических 

наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 
обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена формулированию основных доктринальных 
основ защиты трудовых прав работников при прекращении трудовых 
правоотношений. 

В работе предложено различать между собой индивидуальное и 
коллективное прекращение трудовых правоотношений, учитывая при этом, 
что уровень и система гарантий для защиты определяются концепцией 
«чистой» и «отягощенной» воли на прекращение трудовых 
правоотношений, имеющейся у сторон. Определены основания, условия, 
особенности индивидуального и коллективного прекращения указанных 
отношений. Выделены следующие виды индивидуального прекращения 
трудовых правоотношений: прекращение отношений путем прекращения 
трудового договора, которое не объективируется в расторжении трудового 
договора; прекращение отношений путем прекращения трудового 
договора, которое объективируется в расторжении трудового договора и 
которое может происходить только по воле участника трудовых 
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правоотношений или третьих сторон; прекращение правоотношений, 
которое не связано с прекращением трудового договора. Проанализирован 
каждый из подвидов данных видов. В результате анализа судебной 
практики коллективного прекращения трудовых правоотношений 
сформулированы основные причины возникновения трудовых споров по 
поводу коллективного прекращения трудовых правоотношений, 
определены виды судебных дел при коллективном прекращении трудовых 
правоотношений, при этом установлено, что на данном этапе судебная 
защита именно в этих видах трудовых споров в Украине является 
достаточно эффективной. 

Отдельное внимание уделено защите трудовых прав работников при 
прекращении трудовых правоотношений на основании процедур 
банкротства. Установлено, что под прекращением трудовых 
правоотношений на основании процедур банкротства в украинском и 
европейском праве обычно понимают коллективное прекращение 
трудовых правоотношений, которое происходит путем одновременного 
расторжения трудового договора со всеми работниками (при банкротстве) 
или с их определенным количеством (при санации) на основании норм 
действующего законодательства о труде и о процедурах банкротства. При 
этом в случаях санации происходит расторжение трудовых договоров в 
контексте сокращения штата работников (или сокращения численности 
работников), а в результате банкротства – в контексте высвобождения всех 
работников ликвидируемого предприятия-должника. Проанализирован и 
сравнен опыт Украины и отдельных стран ЕС относительно правового 
регулирования и судебной практики обозначенной защиты на основании 
указанных процедур. Установлено, что в Украине и в отдельных странах 
ЕС имеют место в целом сходные нарушения трудовых прав работников 
при прекращении трудовых правоотношений на основании процедур 
банкротства. 

Сформулированы основные доктринальные положения относительно 
понятия, признаков защиты трудовых прав работников при прекращении 
трудовых правоотношений, установлены принципы, согласно которым 
должна происходить такая защита, выделены защитные процедуры, 
систематизированы и обобщены проблемы, существующие в обозначенном 
сегменте, и предложены пути их решения. Указано, что в процессе 
продолжающегося реформирования национального трудового 
законодательства, а также взвешенного осуществления процесса 
европеизации украинского законодательства о труде необходимо внести 
ряд изменений в действующий КЗоТ Украины и учесть эти изменения в 
процессе принятия нового кодифицированного законодательного акта о 
труде. Данные изменения, в первую очередь, должны предусматривать 
следующие аспекты: снижение неопределенности действий работников в 
процессе прекращения трудовых правоотношений (необходимо повысить 
уровень определенности действий сторон трудовых правоотношений с тем, 
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чтобы работник мог оперативным образом идентифицировать нарушение 
собственных прав и принять меры по их защите); повышение влияния 
социальной функции трудового права на прекращение трудовых 
правоотношений; систематизацию порядка осуществления отдельных 
процедур защиты трудовых прав работников, применимых при 
прекращении трудовых правоотношений. 

Ключевые слова: защита трудовых прав, индивидуальное 
прекращение трудовых правоотношений, коллективное прекращение 
трудовых правоотношений, высвобождение, банкротство, опыт ЕС, 
доктрина. 

 
ANNOTATION 

 
Babenko E.V. Doctrine of protecting the labour rights of employees 

in termination labour legal relationship. – The qualifying scientific work on 
the rights of the manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Doctor of Law in 
specialty 12.00.05 – labor law; social security law – Taras Shevchenko 
National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of 
Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis focuses on formulating the basic doctrinal principals for 
protecting employees’ labour rights in termination labour legal relationship. 

The study proposes to distinguish between individual and collective 
termination of labor legal relationship, while the level and system of guarantees 
for protection are determined by the concept of “pure” and “burdened” will for 
terminating labor legal relationship by their parties. The grounds, conditions, 
features of individual and collective termination of the mentioned relations are 
determined. Particular attention is paid to protecting the employees’ labor rights 
in case of labor legal relationship termination on the basis of bankruptcy 
proceedings. The experience of Ukraine and individual EU countries regarding 
the legal regulation and judicial practice of this protection based on the pointed 
procedures is analyzed and compared. 

The basic doctrinal provisions regarding the notion, signs of protecting 
the labor rights of employees upon labor legal relationship termination have 
been formulated, the principles are established according to which such 
protection should take place, the protective procedures are highlighted, the 
problems, existing in the segment under review, are systematized and 
generalized, and the ways to resolve them are proposed. 

Key words: protection of labour rights, individual termination of labour 
legal relationship, collective termination of labour legal relationship, dismissal, 
bankruptcy, the EU experience, doctrine. 
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