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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Міжнародним співтовариством приділяється особлива 
увага регламентуванню й захисту права на працю, оскільки трудова діяльність є й 
завжди буде основним джерелом добробуту окремої особистості й усього 
суспільства загалом. Конституція України, проголосивши право кожного на працю, 
також встановила умови та гарантії його реалізації. Зокрема, стаття 43 Конституції 
України гарантує громадянам захист від незаконного звільнення. Стабільність 
трудових відносин забезпечується обмеженим переліком підстав їх припинення, 
визначених трудовим законодавством. Розірвати трудовий договір і звільнити 
працівника роботодавець може лише на підставах, які чітко визначені КЗпП 
України. Проте, незважаючи на встановлені трудовим законодавством гарантії, в 
Україні на сьогодні кількість спорів про поновлення на роботі залишається 
стабільно великою. Особливу увагу звертає на себе той факт, що половина рішень 
місцевих судів у справах про поновлення на роботі оскаржуються в апеляційному 
порядку. Зокрема, у 2013 році у судах першої інстанції було розглянуто 2536 справ 
про поновлення на роботі, з яких 1340 були предметом апеляційного оскарження, 
27.8% рішень судів першої інстанції були скасовані апеляційними судами. 
Статистика 2014 року свідчить, що до судів першої інстанції надійшло 2126 справ 
про поновлення на роботі, з яких 1025 справ були переглянуті апеляційною 
інстанцією, а 31.8% рішень були скасовані.  У 2015 році у провадженні місцевих 
судів перебувало 2258 справ про поновлення на роботі, 900 справ були предметом 
апеляційного оскарження, з них 30.3% рішень судів першої інстанції були скасовані. 
Протягом 2016 року до судів першої інстанції надійшло 2283 справи про 
поновлення на роботі, 1090 справ було переглянуто апеляційною інстанцією, а 34% 
рішень місцевих судів у справах даної категорії були скасовані.  

Таким чином, важливо при вирішенні судами справ, які виникають у зв’язку із 
розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця, враховувати всі 
процесуальні особливості їх розгляду, оскільки лише в такому випадку може бути 
забезпечено належний судовий захист прав та законних інтересів як працівників, так 
і роботодавців. Дослідження процесуальних особливостей розгляду та вирішення 
справ, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи 
роботодавця, дозволить виявити проблеми щодо судової форми захисту трудових 
прав, забезпечити однакове застосування норм цивільного процесуального і 
трудового права, уникнути правових помилок та колізій. Також це сприятиме 
утвердженню законності та правопорядку, попереджуватиме порушення у сфері 
трудових відносин і формуватиме належне ставлення до виконання своїх трудових 
обов’язків як працівниками, так і роботодавцями. Ігнорування процесуальних 
особливостей розгляду справ, які виникають у зв’язку із розірванням трудового 
договору з ініціативи роботодавця, призведе до порушення засад юридичної 
визначеності та до втрати пріоритетності судової форми захисту.  

В межах дисертаційного дослідження було детально проаналізовано цивільне 
процесуальне та трудове законодавство України, міжнародні нормативно-правові 
акти, рішення Конституційного Суду України, рішення Європейського Суду з прав 
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людини, постанови Пленуму Верховного Суду України, постанови Пленуму Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, матеріали судової 
практики місцевих, апеляційних судів, Вищого спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, Верховного Суду України (загалом близько 400 
справ, які виникли у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи 
роботодавця). 

Теоретичною базою дисертації стали наукові роботи українських вчених, які 
досліджували актуальні проблеми цивільного процесуального та трудового права, 
зокрема: О.В. Андрійчук, С.С. Бичкової, Н.Л. Бондаренко-Зелінської, 
С.Я. Вавженчука, С.В. Венедіктова, О.О. Грабовської, А.А. Гробової, К.В. Гусарова, 
Г.І. Дашутіна, С.І. Запари, О.С. Захарової, П.П. Заворотька, М.І. Іншина, 
І.А. Іоннікової, Н.О. Кіреєвої, І.О. Колотілової, В.В. Комарова, С.М. Коссака, 
І.В. Лагутіна, Д.Д. Луспеника, О.А. Любчика, Т.В. Рудої, Н.Ю. Сакари, 
Г.А. Світличної, В.І. Тертишнікова, Г.П. Тимченка, Г.В. Фазикош, С.Я. Фурси, 
О.М. Шиманович, А.С. Штефан, М.Й. Штефана, В.І. Щербини, М.М. Ясинка та 
інших. Також в роботі були проаналізовані наукові праці радянських та сучасних 
зарубіжних вчених, таких як: А.Т. Боннера, Є.В. Васьковського, М.А. Вікут, 
М.А. Гурвича, І.М. Зайцева, О.В. Ісаєнкової, О.П. Клейнмана, О.А. Лазарєвої, 
В.В. Молчанова, Г.Л. Осокіної, І.К. Піскарьова, І.В. Решетнікової, Т.В. Сахнової, 
В.М. Толкунової, М.К. Треушнікова, П.Я. Трубнікова, Н.О. Чечиної, М.С. Шакарян, 
К.С. Юдельсона, Т.М. Яблочкова, В.В. Яркова та інших.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконувалася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 
рамках теми комплексних наукових досліджень, відповідно до державної бюджетної 
науково-дослідної теми «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 
практичний аспекти» (№ 11 БВ 042-01; номер державної реєстрації 0111U008337), 
яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2015 року. 
Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (витяг № 
4 з протоколу від 20 грудня 2013 року). Уточнену редакцію теми дисертаційного 
дослідження затверджено на засіданні Вченої ради юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (витяг № 1 з 
протоколу від 29 вересня 2016 року).  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в 
тому, щоб на основі чинного трудового та цивільного процесуального законодавства 
України, аналізу судової практики, міжнародного досвіду визначити теоретичні та 
практичні проблеми розгляду справ, які виникають у зв’язку із розірванням 
трудового договору з ініціативи роботодавця, і запропонувати теоретичні 
положення та практичні рекомендації щодо удосконалення окремих норм чинного 
законодавства та існуючого механізму судового розгляду зазначеної категорії справ. 
Для досягнення даної мети поставлені такі основні завдання:  

- визначити позов та елементи позову у справах, які виникають у зв’язку із 
розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця; 
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- визначити передумови права на пред’явлення позову у справах, які 
виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи 
роботодавця; 

- дослідити порядок відкриття провадження у справах, які виникають у 
зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця; 

- проаналізувати мету та завдання провадження у справах, які виникають у 
зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця, до 
судового розгляду; 

- з’ясувати коло осіб, які беруть участь у справах, що виникають у зв’язку із 
розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця; 

- визначити особливості предмета доказування за кожною з підстав 
розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, встановлених 
нормами трудового законодавства;  

- проаналізувати мету та завдання стадії судового розгляду справ, які 
виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи 
роботодавця; 

- дослідити особливості процесу доказування та коло необхідних доказів, які 
досліджуються за кожною з підстав розірвання трудового договору з 
ініціативи роботодавця, визначених КЗпП України; 

- розкрити зміст та особливості рішення суду у справах, які виникають у 
зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця; 

- сформулювати теоретичні висновки і розробити практичні пропозиції та 
рекомендації для вдосконалення норма чинного цивільного процесуального 
та трудового законодавства щодо порядку розгляду і вирішення справ, які 
виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи 
роботодавця.  

Об’єктом дослідження є цивільні процесуальні правовідносини, що 
виникають, змінюються та припиняються при відкритті та здійсненні провадження у 
справах, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи 
роботодавця.  

Предметом дослідження є процесуальні особливості розгляду та вирішення 
судами справ, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з 
ініціативи роботодавця.  

Методи дослідження. Виходячи з об’єкта і предмета дослідження та 
відповідно до поставленої мети і завдань, застосовано широкий комплекс 
загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: 

- діалектичний – дав змогу дослідити та обґрунтувати основні поняття, що 
використовуються в роботі (розділи 1, 2, 3); 

- формально-юридичний – використовувався при тлумаченні положень 
законодавства, яке застосовується при розгляді справ, які виникають у зв’язку із 
розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця (розділ 1, 2, 3); 

- порівняльно-правовий – використано для співставлення норм чинного ЦПК 
України, ЦПК України 1963 року та положень міжнародних нормативно-правових 
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актів з метою сформулювати пропозиції щодо удосконалення чинного цивільного 
процесуального та трудового законодавства (розділ 1, 2, 3); 

- історико-правовий – використано у процесі аналізу наукової літератури та 
динаміки розвитку законодавства, що регулює процес розгляду справ, які виникають 
у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця (розділ 1, 2); 

- класифікації та групування – використовувався для виділення форм захисту 
трудових прав, завдань стадії провадження у справах, які виникають у зв’язку із 
розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця, до судового розгляду 
(розділ 1, 2); 

- систематизації – дав змогу узагальнити законодавчі акти та наукову 
літературу за темою дисертаційного дослідження (розділ 1, 2, 3); 

- аналізу та синтезу – вжито при доведенні або спростуванні теоретичних 
положень (розділ 1, 2, 3).  

- статистичний – застосовано під час вивчення судової практики, судової 
статистики щодо розгляду судами справ, які виникають у зв’язку із розірванням 
трудового договору з ініціативи роботодавця (розділ 1, 2, 3). 

Теоретичною базою дисертаційного дослідження стали наукові праці як 
українських, так і зарубіжних вчених у сфері цивільного процесуального права, 
трудового права, теорії права та порівняльного правознавства.  

Нормативною основою дисертаційного дослідження є положення Конституції 
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу законів про працю 
України, міжнародних нормативно-правових актів, Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, Європейської соціальної хартії, а також 
конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці.  

Емпіричну базу дослідження становлять матеріали судової практики, зокрема 
рішення та ухвали судів першої, апеляційної і касаційної інстанцій, постанови 
Верховного Суду України, статистичні та аналітичні матеріали, узагальнення 
судової практики України та зарубіжних країн, рішення Європейського Суду з прав 
людини.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертаційне 
дослідження є першим у вітчизняній науці цивільного процесуального права 
комплексним дослідженням питань розгляду справ, які виникають у зв’язку із 
розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця. За результатами 
проведеного дослідження сформульовано низку нових положень, висновків та 
пропозицій, які виносяться на захист:  

Вперше: 
- встановлено, що спеціальною передумовою права на пред’явлення позову у 

справах, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи 
роботодавця, є дотримання встановленого КЗпП України місячного строку на 
звернення до суду;  

- аргументовано, що у випадках, коли позовна заява подана після закінчення 
строку на звернення до суду, і особа, яка її подала не порушує питання про 
поновлення цього строку, суддя постановляє ухвалу про залишення заяви без руху і 
надає строк на усунення недоліків, який не повинен перевищувати п’яти днів з дня 
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отримання ухвали;  

- обґрунтовано, що з метою дотримання позивачами строку на звернення до 
суду у справах про поновлення на роботі необхідно закріпити в ст. 233 КЗпП 
України тримісячний строк на звернення до суду при розірванні трудового 
договору, який повинен відраховуватися з дня вручення копії наказу про звільнення 
та трудової книжки; 

- доведено, що справам про поновлення на роботі характерна альтернативна 
підсудність, яка визначає, що позивач може пред’явити позов за зареєстрованим у 
встановленому законом порядку місцем проживання або за зареєстрованим у 
встановленому законом порядку місцем перебування чи за місцезнаходженням 
відповідача, а також за своїм зареєстрованим місцем проживання чи перебування, 
або за місцезнаходженням відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи, якщо він працював в даному підрозділі, чи за місцем виконання роботи, 
визначеним трудовим договором;  

- обґрунтовано, що у справах, які виникають у зв’язку із розірванням 
трудового договору з ініціативи роботодавця, відповідач не може пред’явити 
зустрічний позов, виходячи із особливостей позовних вимог у даній категорії справ; 

- встановлені та проаналізовані особливості предмета доказування та 
необхідні докази щодо кожної підстави розірвання трудового договору з ініціативи 
роботодавця, встановленої КЗпП України;  

- обґрунтовано необхідність залучення судом до участі у справі особи, яка 
підписала наказ про звільнення працівника, в якості третьої особи, яка не заявляє 
самостійних вимог щодо предмета спору, враховуючи можливість пред’явлення в 
майбутньому до такої особи регресної вимоги зі сторони відповідача. 

Удосконалено: 
-   наукові підходи до визначення форм захисту трудових прав працівників, до 

яких запропоновано відносити: 1) самозахист; 2) захист трудових прав 
професійними спілками та об’єднаннями; 3) захист трудових прав спеціально 
створеними органами в межах підприємства, установи, організації; 4) захист 
трудових прав спеціально створеними державними органами; 5) судовий захист 
трудових прав; 6) захист трудових прав міжнародними судовими установами; 

-   наукові погляди щодо поняття «тотожність позову». Встановлено, що у 
справах, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи 
роботодавця, тотожними вважаються позови у яких співпадають сторони, предмет 
та підстави; 

- положення щодо порядку звернення з позовом про поновлення на роботі 
неповнолітніх працівників. Обґрунтовано, що неповнолітні особи у трудових 
правовідносинах прирівнюються до повнолітніх, в тому числі і щодо права 
пред’являти позов у справах про поновлення їх на роботі;  

-  особливості мети та завдань провадження у справі, яка виникає у зв’язку із 
розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця, до судового розгляду, 
виходячи із особливостей підстав розірвання трудового договору, встановлених 
КЗпП України;  
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- питання вирішення судом вимог про відшкодування моральної шкоди, 
завданої працівнику незаконним звільненням. Доведено, що, вирішуючи питання 
про відшкодування моральної шкоди, суди повинні виходити із принципів 
справедливості, обґрунтованості та співрозмірності і в кожному конкретному 
випадку встановлювати причинний зв’язок між звільненням та моральною шкодою.  

Дістали подальшого розвитку:  
- підходи про необхідність обов’язкового проведення попереднього судового 

засідання у справах, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з 
ініціативи роботодавця, з метою вирішення справи на даному етапі або створення 
умов для врегулювання спору до судового розгляду чи забезпечення правильного і 
своєчасного розгляду та вирішення справи в одному судовому засіданні;  

- пропозиції про необхідність нормативного закріплення в ЦПК України не 
права, а обов’язку відповідача подавати письмові заперечення проти позову із 
зазначенням доказів з метою повного та правильного визначення предмета 
доказування, а також реального забезпечення реалізації принципів процесуальної 
рівності та змагальності сторін у цивільному процесі; 

- положення щодо необхідності обов’язкового реагування судом на випадки 
грубого та свідомого порушення норм трудового законодавства при звільненні 
працівника з ініціативи роботодавця з метою усунення причин та умов, що сприяли 
незаконному звільненню, шляхом постановлення окремих ухвал щодо осіб, які 
здійснили зазначені порушення; 

- практичні підходи про можливий поворот виконання, ухваленого у справі 
про поновлення на роботі, рішення у випадку його скасування судом вищої 
інстанції. 

На основі проведеного наукового дослідження вносяться конкретні пропозиції 
щодо вдосконалення норм цивільного процесуального та трудового законодавства 
України: 

1.       Частину сьому статті 110 ЦПК України викласти в такій редакції: 
«Позови, що випливають з діяльності відокремленого структурного підрозділу 
юридичної особи, можуть також пред’являтися за їх місцезнаходженням». 

2. Внести зміни до статті 233 КЗпП України, виклавши частину першу у  
наступній редакції: «Працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового 
спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного 
суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про 
порушення свого права,  а у справах про розірвання трудового договору – в 
тримісячний строк з дня видачі копії наказу про звільнення та трудової книжки».  

3. Частину першу статті 121 ЦПК України викласти в такій редакції: 
«Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених 
у статтях 119 і 120 цього Кодексу, не сплачено судовий збір,  або у випадках, коли 
позовна заява подана після закінчення строку на звернення до суду, і особа, яка її 
подала не порушує питання про поновлення цього строку, постановляє ухвалу, в 
якій зазначає підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і 
надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п’яти днів з 
дня отримання позивачем ухвали». 
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4. Частину першу статті 128 ЦПК України викласти в редакції: «Після 
одержання копій ухвали про відкриття провадження у справі і позовної заяви 
відповідач зобов’язаний подати суду письмове заперечення проти позову із 
зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення». 

5. Доповнити статтю 35 ЦПК України частиною п’ятою такого змісту: «У 
справах про поновлення на роботі незаконно звільнених осіб, суд з власної 
ініціативи залучає до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє 
самостійних вимог щодо предмета спору, особу, яка підписала наказ про звільнення 
працівника, враховуючи можливість пред’явлення в майбутньому до такої особи 
регресної вимоги зі сторони відповідача». 

Наукове та практичне значення одержаних результатів. Викладені у 
дисертації положення, висновки і пропозиції, можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальшого вивчення проблем розгляду та 
вирішення судами окремих категорій справ, в тому числі справ, які виникають з 
трудових правовідносин; 

– у правотворчості – з метою вдосконалення норм чинного цивільного 
процесуального та трудового законодавства України;  

– у правозастосуванні – результати наукового дисертаційного дослідження 
можуть сприяти вдосконаленню процесуального порядку розгляду судами справ, які 
виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця; 

– у навчальному процесі – при викладанні дисциплін «Цивільне процесуальне 
право України», «Актуальні проблеми цивільного процесу України», «Особливості 
розгляду окремих категорій справ», а також для підготовки підручників, посібників, 
практикумів та іншої додаткової навчальної літератури для студентів, аспірантів та 
викладачів.  

Особистий внесок дисертанта. Дисертація є самостійною завершеною 
науковою роботою, підготовленою шляхом особистого дослідження положень 
чинного законодавства, наукової та навчальної літератури, міжнародного досвіду, а 
також аналізу судової практики. Для аргументації окремих положень використано 
положення праць інших науковців, на які зроблено відповідні посилання.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 
рекомендації дисертаційного дослідження розглядалися на засіданнях кафедри 
правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка.  

Результати дисертаційного дослідження доповідалися на науково-практичних 
конференціях, зокрема: міжнародній науково-практичній конференції «Право, 
історія, теорія, практика» (м. Львів, 14-15 березня, 2014 року), міжнародній науково-
практичній конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 
23 травня 2014 року), міжнародній науково-практичній конференції «Юридична 
наука: виклики сьогодення» (м. Одеса, 8-9 серпня 2014 року), medzinarodnej vedeckej 
konferencie «Ludske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich implementacie a 
ochrany v roznych odvetviach prava» (Bratislava, Slovenska republika, 19-20 septembra 
2014 r.), міжнародній науково-практичній конференції «Європейські стандарти 
захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом» (м. Київ, 26 вересня 
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2014 року), міжнародній науково-практичній конференції «Цивілістична доктрина і 
формування громадянського суспільства» (м. Київ, 3 жовтня 2014 року), 
международной научно-практической конференции «Правовые реформы в Молдове, 
Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов» (г. Кишинёв, 7-8 
ноября 2014 года), medzinarodnej vedeckej konferenciе «Právna Veda a Prax v Treťom 
Tisícročí» (Košicу, 27.-28. Februar, 2015), международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2015» (г. Москва, 13-17 апреля 2015 
года), міжнародній науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів і 
студентів «Конституція як основа розвитку правової системи. VIII Тодиківські 
читання» (м. Харків, 2-3 жовтня 2015 року), VІІ міжнародній науково-практичній 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи 
розвитку держави і права» (м. Дніпропетровськ, 4-5 грудня 2015 року), XV 
міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції «Актуальні проблеми 
прав людини, держави та правової системи» (м. Львів, 15-16 квітня 2016 року), 
міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання державотворення 
в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 року), міжнародній науковій конференції 
«Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ 
Тодиківські читання» (м. Харків, 4-5 листопада 2016 року).  

Публікації. Основні положення та висновки, що містяться у дисертації, 
знайшли своє відображення в 20 публікаціях. З них: 6 наукових статей у фахових 
виданнях з юридичних наук, у тому числі в одному зарубіжному, а також 14 тез 
наукових доповідей на науково-практичних конференціях.  

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що 
містять вісім підрозділів, висновків по кожному розділу, а також загального 
висновку, списку використаної літератури. Загальний обсяг дисертації – 215 
сторінок, у тому числі 25 сторінок – список використаної літератури, який 
складається із 250 джерел.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 
охарактеризовано ступінь її розробленості у спеціальній літературі, зв’язок роботи з 
науковими програмами, темами, планами, визначено мету і завдання дослідження, а 
також його предмет, об’єкт та методи, сформульовано наукову новизну та 
практичне значення одержаних результатів, основні положення, що виносяться на 
захист, наведено перелік апробацій результатів дослідження, а також зазначені 
відомості щодо структури та обсягу роботи. 

Розділ 1 «Відкриття провадження у справах, які виникають у зв’язку із 
розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця» складається із двох 
підрозділів, в яких досліджені передумови права на пред’явлення позову та 
процесуальний порядок відкриття провадження у справах, які виникають у зв’язку із 
розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця.  

У підрозділі 1.1. «Право на позов та право на пред’явлення позову у справах, 
які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи 
роботодавця» проаналізовано конституційне право на працю і гарантії його 
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реалізації та захисту. Визначені форми захисту права на працю до яких слід 
відносити: 1) самозахист; 2) захист трудових прав професійними спілками та 
об’єднаннями; 3) захист трудових прав спеціально створеними органами в межах 
підприємства, установи, організації; 4) захист трудових прав спеціально створеними 
державними органами; 5) судовий захист трудових прав; 6) захист трудових прав 
міжнародними судовими установами. Аргументовано, що судова форма є 
пріоритетною та найбільш ефективною при захисті працівника від незаконного 
звільнення, враховуючи чітке закріплення в нормативно-правових актах 
процесуальної процедури її реалізації.  

Проаналізовані поняття позову та тотожність позову. Визначено, що 
тотожними по даній категорії справ вважаються позови у випадках, якщо в них 
співпадають сторони, предмет та підстави.  

У справах, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з 
ініціативи роботодавця, до предмету позову можуть входити вимоги: про 
поновлення на роботі; зміну дати звільнення; зміну підстави звільнення; виплату 
заробітної плати за час вимушеного прогулу; відшкодування моральної шкоди, 
завданої незаконним звільненням.  

Досліджені передумови права на пред’явлення позову у справах, які 
виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця. 
Зазначено, що даній категорії справ характерні як загальні, так і спеціальна 
передумови права на пред’явлення позову. Однією із загальних передумов, 
визначених цивільним процесуальним законодавством, є дотримання позивачами 
цивільної юрисдикції при пред’явленні позову. Визначено, що справи, які 
виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця, 
можуть розглядатися в порядку цивільного або адміністративного судочинства. 
Основним критерієм відмежування даних справ між судами є правильне визначення 
їх суб’єктного складу. Справи, що виникають у зв’язку із звільненням осіб, які 
працюють на публічній службі, повинні розглядатися в порядку адміністративного 
судочинства. 

Встановлено, що спеціальною передумовою права на пред’явлення позову у 
справах, які виникають у зв’язку із звільненням працівника з ініціативи 
роботодавця, є дотримання, визначеного КЗпП України, строку на звернення до 
суду.  

Обґрунтовано необхідність встановлення в КЗпП України тримісячного 
строку на звернення до суду при розірванні трудового договору, оскільки судова 
практика свідчить, що встановлений КЗпП України місячний строк на звернення до 
суду при звільненні є недостатнім і позивачі не дотримуються даного строку, що 
викликає необхідність його поновлення судом в разі наявності поважних причин 
пропуску.  

Аргументовано, що у випадках, коли позовна заява подана після закінчення 
строку на звернення до суду, і особа, яка її подала не порушує питання про 
поновлення цього строку, суддя постановляє ухвалу про залишення заяви без руху і 
надає строк на усунення недоліків, який не повинен перевищувати п’яти днів з дня 
отримання ухвали. 
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Підрозділ 1.2. «Процесуальний порядок відкриття провадження у справах, які 
виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця» 
присвячений дослідженню процесуального порядку пред’явлення позову у справах 
даної категорії.   

Доведено, що справам, які виникають у зв’язку із розірванням трудового 
договору з ініціативи роботодавця, характерна альтернативна підсудність, яка 
визначає, що позивач може пред’явити позов не лише за зареєстрованим у 
встановленому законом порядку місцем проживання або за зареєстрованим у 
встановленому законом порядку місцем перебування чи за місцезнаходженням 
відповідача, а також за своїм зареєстрованим місцем проживання чи перебування, 
або за місцезнаходженням відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи, якщо він працював в такому підрозділі чи за місцем виконання роботи, 
визначеним трудовим договором. Запропоновано визначити у частині сьомій статті 
110 ЦПК України, що позови, які виникають з діяльності відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи, можуть пред’являтися за їх 
місцезнаходженням.  

Проаналізовані підстави та наслідки здійснення судом таких процесуальних 
дій як: відкриття провадження у справі, відмова у відкритті провадження у справі, 
залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви. 

Встановлено, що у справах про поновлення на роботі та стягнення заробітної 
плати за час вимушеного прогулу, позивач звільнений від сплати судового збору. 
Якщо позивач вимагає відшкодування за моральну шкоду, спричинену незаконним 
звільненням, він повинен сплатити судовий збір.  

Розділ 2 «Провадження у справах, які виникають у зв’язку із розірванням 
трудового договору з ініціативи роботодавця, до судового розгляду» складається 
із трьох підрозділів, в яких проаналізовано зміст та мету підготовки справ даної 
категорії до судового розгляду, визначено коло осіб, які беруть участь у справах, а 
також досліджено питання особливостей предмета доказування, виходячи із підстав 
розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, встановлених КЗпП 
України.  

У підрозділі  2.1. «Мета та завдання провадження у справах, які виникають у 
зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця, до судового 
розгляду» визначено наступні завдання стадії провадження у справі до судового 
розгляду: 1) визначення характеру правовідносин і суті заявлених вимог; 
2) визначення складу осіб, які братимуть участь у справі; 3) визначення кола 
обставин, які мають значення для вирішення справи; 4) здійснення дій щодо 
збирання, забезпечення та витребування доказів; 5) визначення можливості 
врегулювання спору до судового розгляду і здійснення всіх необхідних дій для 
такого врегулювання; 6) в разі неможливості врегулювати спір до судового 
розгляду, визначення дати та часу судового розгляду та здійснення дій для 
забезпечення явки осіб, які беруть участь у справі, у судове засідання.  

Аргументовано, що в справах, які виникають у зв’язку із розірванням 
трудового договору з ініціативи роботодавця, є необхідність нормативного 
закріплення в ЦПК України не права, а обов’язку відповідача подавати письмові 
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заперечення проти позову із зазначенням доказів з метою повного та правильного 
визначення предмета доказування, а також реального забезпечення реалізації 
принципів процесуальної рівності та змагальності сторін у цивільному процесі. 

Доведено, що у справах, які виникають у зв’язку із розірванням трудового 
договору з ініціативи роботодавця, відповідач не може пред’явити зустрічний позов, 
виходячи із особливостей позовних вимог у даній категорії справ. 

Обґрунтовано необхідність обов’язкового проведення попереднього судового 
засідання у справах, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з 
ініціативи роботодавця, з метою вирішення справи на даному етапі або створення 
умов для врегулювання спору до судового розгляду чи забезпечення правильного і 
своєчасного розгляду та вирішення справи в одному судовому засіданні 

Підрозділ 2.2. «Особи, які беруть участь у справах, що виникають у зв’язку із 
розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця, та їх процесуально-
правове становище» присвячено питанням суб’єктного складу справ, які виникають 
у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця. Доведено, що 
позивачем у справах даної категорії буде працівник, а відповідачем – роботодавець, 
між якими укладено трудовий договір.  

Зазначено, що обсяг трудової правоздатності працівника визначається єдиною  
ознакою – особистою здатністю до праці. З огляду на зазначене, а також, виходячи із 
положень ч. 2 ст. 29 ЦПК України, зроблено висновок, що неповнолітні особи у 
трудових правовідносинах прирівнюються до повнолітніх, і, якщо неповнолітня 
особа працює за трудовим договором, вона має право пред’явити позов про 
поновлення на роботі в разі її звільнення з ініціативи роботодавця.  

Особливістю даної категорії справ є відсутність при розгляді та вирішенні 
справ третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, виходячи з 
того, що сторони трудових правовідносин чітко визначені трудовим договором.  

В дисертаційному дослідженні доведено необхідність залучення судом до 
участі у справі особи, яка підписала наказ про звільнення працівника, в якості 
третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, враховуючи 
можливість пред’явлення в майбутньому до такої особи регресної вимоги зі сторони 
відповідача. 

У підрозділі 2.3. «Особливості предмета доказування у справах, які 
виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця» 
досліджено особливості визначення предмета доказування за кожною із підстав 
звільнення працівника з ініціативи роботодавця, встановлених КЗпП України.  

Доведено необхідність правильного та повного встановлення судом обставин, 
які мають значення для розгляду та вирішення справи, оскільки законодавством для 
кожної із підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 
встановлено різний порядок звільнення працівника.  

Так, при звільненні працівника за п. 1 ст. 40 КЗпП України судам, окрім інших 
обставин, важливо встановити: чи дійсно відбулася ліквідація, а не реорганізація 
підприємства, установи, організації; у випадках, якщо здійснювалася реорганізація 
юридичної особи, чи супроводжувалося це скороченням чисельності або штату 
працівників. При розірванні трудового договору за п. 2 ст. 40 КЗпП України у 
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випадку невідповідності працівника займаній посаді чи виконуваній роботі 
внаслідок недостатньої кваліфікації суд повинен встановити чи відповідає дійсності 
висновок атестаційної комісії про ділові та професійні якості працівника. При 
звільненні працівника за п. 3 ст. 40 КЗпП України найважливішими обставинами, 
які входитимуть в предмет доказування є факти систематичного порушення 
трудової дисципліни, а також факти і причини невиконання працівником, 
покладених на нього обов’язків та чи було дотримано роботодавцем порядок та 
строки накладення на працівника дисциплінарних стягнень. У разі звільнення 
працівника за прогул (п. 4 ст. 40 КЗпП України) суду необхідно встановити не лише 
сам факт відсутності працівника на роботі більше трьох годин, а також причини 
прогулу. До предмета доказування при звільненні працівника за п. 5 ст. 40 КЗпП 
України входитимуть причини та строк (більше чотирьох місяців підряд) 
нез’явлення працівника на роботі; за п. 6 ст. 40 КЗпП України – факт поновлення 
працівника, який виконував саме дану роботу та чи було запропоновано працівнику 
при звільненні інші вакантні посади; у випадках звільнення за п. 7 ст. 40 КЗпП 
України – факт перебування працівника в нетверезому стані, стані наркотичного або 
токсичного сп’яніння на робочому місці, дотримання строку дисциплінарного 
стягнення; при розірванні договору за п. 8 ст. 40 КЗпП України – факт вчинення 
працівником розкрадання за місцем роботи, що підтверджується вироком суду, який 
набрав законної сили чи постановою органу, до компетенції якого входить 
накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського 
впливу. Для звільнення за п. 10 ст. 40 КЗпП України важливо встановити факт 
призову або мобілізації власника-фізичної особи під час особливого періоду. У 
випадку розірвання трудового договору з працівником за п. 11 ст. 40 КЗпП України 
судам слід враховувати, що обставинами, які підлягають встановленню, є факт 
невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі та факт, що така 
невідповідність була встановлена під час строку випробування.   

При звільненні працівника за п. 1 ст. 41 КЗпП України для суду важливо 
встановити, що порушення, яке здійснив працівник, було одноразовим і грубим, а не 
систематичним, оскільки систематичність не є критерієм для звільнення за даною 
підставою. При розгляді справ судом про розірвання трудового договору за п. 2 ст. 
41 КЗпП України важливо з’ясувати чи входить працівник до кола суб’єктів, 
визначених ч. 2 ст. 41 КЗпП України. У разі розірвання трудового договору з 
працівником за п. 3 ст. 41 КЗпП України питання здійснення працівником виховної 
функції повинно вирішуватися судом в кожному конкретному випадку. Не можуть 
бути звільненими за даною підставою особи, які хоч і працюють в освітньому 
закладі, але їхня робота не пов’язана безпосередньо із здійсненням виховної 
функції.  

Розділ 3 «Особливості судового розгляду та рішення суду у справах, які 
виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи 
роботодавця» складається із трьох підрозділів в яких висвітлено процесуальний 
порядок судового розгляду та особливості доказування у справах даної категорії. 
Окрему увагу приділено змісту рішення суду та його характерним особливостям у 
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справах, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи 
роботодавця.  

У підрозділі 3.1. «Мета та завдання судового розгляду справ, які виникають у 
зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця» доведено, що 
судовий розгляд даної категорії справ має свої особливості та специфіку, що 
зумовлено предметом таких спорів та складом осіб, які беруть участь у справі.  

Визначено, що мета судового розгляду справ, які виникають у зв’язку із 
розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця, полягає у повному, 
всебічному, об’єктивному з’ясуванні фактичних обставин справи в судовому 
засіданні, з’ясуванні дійсних взаємовідносин сторін та інших осіб, які беруть участь 
у справі, їх прав та обов’язків, а також ухваленні законного, обґрунтованого та 
справедливого рішення.   

Доведено, що однією із гарантій захисту прав та інтересів працівників при 
розгляді справ про поновлення на роботі є чітке дотримання, передбаченого ст. 157 
ЦПК України, місячного строку розгляду таких справ.  

Проаналізовано особливості реалізації принципів диспозитивності, 
процесуальної рівності, змагальності та безпосередності при розгляді зазначеної 
категорії справ. 

Дослідженні завдання кожного з етапів судового розгляду, виходячи із 
процесуальних особливостей розгляду та вирішення справ, які виникають у зв’язку 
із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця.  

У підрозділі 3.2. «Особливості процесу доказування у справах, які виникають у 
зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця» досліджено 
особливості процесу доказування у справах даної категорії, суб’єкти доказування, а 
також докази, які необхідно дослідити щодо кожної із підстав розірвання трудового 
договору з ініціативи роботодавця, визначених КЗпП України.  

Доказування у справах, які виникають у зв’язку із розірванням трудового 
договору з ініціативи роботодавця, – це регламентована цивільним процесуальним 
законодавством діяльність суб’єктів доказування щодо збирання і подання доказів у 
справі, а також участь в їх дослідженні з метою встановлення судом наявності або 
відсутності обставин, що обґрунтовують їх вимоги і заперечення, а також інших 
обставин, які мають юридичне значення для вирішення справи.  

Суб’єктами доказування у зазначеній категорії справ є особи, які беруть 
участь у справі. На суд покладається обов’язок сприяти повному та всебічному 
з’ясуванню обставин справи, роз’яснити особам, які беруть участь у справі, їх права 
та обов’язки, а також наслідки вчинення або невчинення ними процесуальних дій.  

Особливістю процесу доказування у справах, які виникають у зв’язку із 
розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця, є те, що обов’язок 
доказування здебільшого покладається на роботодавця, оскільки саме він є 
ініціатором розірвання трудового договору, а тому більшість доказів, на підставі 
яких здійснювалося звільнення працівника, знаходяться у роботодавця.  

Аналізується коло доказів, які суду необхідно досліджувати при розгляді та 
вирішенні справ, виходячи з особливостей кожної з підстав розірвання трудового 
договору з ініціативи роботодавця, визначених КЗпП України. 
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У підрозділ 3.3. «Особливості рішення суду у справах, які виникають у зв’язку 
із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця» досліджено сутність 
рішення суду, його зміст та правову природу у справах зазначеної категорії.  

Доведено, що рішення у справах, які виникають у зв’язку із розірванням 
трудового договору з ініціативи роботодавця, має бути справедливим. Даний 
критерій повинен застосовуватися, зокрема, щодо вимоги про відшкодування 
моральної шкоди працівнику, завданої незаконним звільненням. Оскільки 
законодавством не встановлено методики чи способів обчислення такої шкоди, 
аргументовано, що суд повинен виходити саме із засад справедливості, 
обґрунтованості та співрозмірності і в кожному випадку встановлювати причинний 
зв’язок між звільненням та завданою моральною шкодою.   

Рішення у справах, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору 
з ініціативи роботодавця, в своїй мотивувальній частині повинно містити відповіді 
на такі запитання: 1) чи доведено факт незаконного звільнення працівника; 2) чи 
підлягає працівник поновленню на роботі чи лише вирішується питання щодо зміни 
підстави та дати звільнення; 3) на яку саме посаду і з якого часу повинен бути 
поновлений працівник; 4) чи підлягає виплаті заробітна плата за час вимушеного 
прогулу та в якому розмірі; 5) чи доведено факт спричинення працівнику моральної 
шкоди, завданої незаконним звільненням; 6) який розмір відшкодування за, 
спричинену незаконним звільненням, моральну шкоду.    

Зміст резолютивної частини рішення суду залежить від підстав розірвання 
трудового договору та позовних вимог, які заявляє позивач.  

Особливістю рішень про поновлення на роботі є те, що відповідно до п. 2 ч. 1 
ст. 367 ЦПК вони підлягають негайному виконанню. В контексті цього досліджені 
практичні підходи повороту виконання рішення. Доведено, що поворот виконання 
рішення можливий за винятком вимог про стягнення заробітної плати та інших 
виплат. 

Враховуючи особливе значення права на працю та конституційної гарантії 
захисту від незаконного звільнення, доведено, що суду необхідно обов’язково 
реагувати на випадки грубого та свідомого порушення норм трудового 
законодавства при звільненні працівника з ініціативи роботодавця з метою усунення 
причин та умов, що сприяли незаконному звільненню, шляхом постановлення 
окремих ухвал щодо осіб, які здійснили зазначені порушення.  

 
ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження процесуальних особливостей розгляду справ, які 
виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця, 
дозволило сформулювати науково-теоретичні та практичні положення, основними з 
яких є: 

1. Судова форма захисту трудових прав є пріоритетною та найбільш 
ефективною, оскільки гарантована Конституцією України, а порядок розгляду та 
вирішення справ, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з 
ініціативи роботодавця, чітко встановлений нормами цивільного процесуального 
законодавства. 
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2. Справам, які виникають у зв’язку із розірванням трудового договору з 
ініціативи роботодавця, характерна спеціальна передумова права на пред’явлення 
позову, яка полягає у дотриманні, встановленого трудовим законодавством, строку 
на звернення до суду.  

3. З метою дотримання позивачами строку на звернення до суду у справах 
про поновлення на роботі необхідно закріпити в ст. 233 КЗпП України тримісячний 
строк на звернення до суду при розірванні трудового договору, який повинен 
відраховуватися з дня вручення копії наказу про звільнення та трудової книжки. 

4. Визначено, що у випадках, коли позовна заява подана після закінчення 
строку на звернення до суду, і особа, яка її подала не порушує питання про 
поновлення цього строку, суддя постановляє ухвалу про залишення заяви без руху і 
надає строк на усунення недоліків, який не повинен перевищувати п’яти днів з дня 
отримання ухвали. 

5. Справам про поновлення на роботі характерна альтернативна 
підсудність, яка визначає, що позивач може пред’явити позов за зареєстрованим у 
встановленому законом порядку місцем проживання або за зареєстрованим у 
встановленому законом порядку місцем перебування чи за місцезнаходженням 
відповідача, а також за своїм зареєстрованим місцем проживання чи перебування, 
або за місцезнаходженням відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи, якщо він працював в даному підрозділі чи за місцем виконання роботи, 
визначеним трудовим договором. 

6. Обґрунтовано, що у справах, які виникають у зв’язку із розірванням 
трудового договору з ініціативи роботодавця, відповідач не може пред’явити 
зустрічний позов, виходячи із особливостей позовних вимог у даній категорії справ. 

7. Доведено необхідність нормативного закріплення в ЦПК України не 
права, а обов’язку відповідача подавати письмові заперечення проти позову із 
зазначенням доказів з метою повного та правильного визначення предмета 
доказування, а також реального забезпечення реалізації принципів процесуальної 
рівності та змагальності сторін у цивільному процесі. 

8. У справах про поновлення на роботі суд має залучати в якості третьої 
особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, особу, яка підписала 
наказ про звільнення, враховуючи можливість пред’явлення в майбутньому до такої 
особи регресної вимоги зі сторони відповідача. 

9. У справах про поновлення на роботі важливим є правильне та повне 
встановлення судом предмета доказування та кола необхідних доказів по кожній із 
підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, встановлених 
КЗпП України, оскільки це є гарантією ухвалення законного, обґрунтованого та 
справедливого рішення суду. 

10. Обґрунтовано необхідність обов’язкового реагування судом на випадки 
грубого та свідомого порушення норм трудового законодавства при звільненні 
працівника з ініціативи роботодавця з метою усунення причин та умов, що сприяли 
незаконному звільненню, шляхом постановлення окремих ухвал щодо осіб, які 
здійснили зазначені порушення. 
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АНОТАЦІЯ 

Шурин О.А. Процесуальні особливості розгляду справ, які виникають у 
зв’язку із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2016.  

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою 
дослідженню процесуальних особливостей розгляду справ, які виникають у зв’язку 
із розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця.  

В роботі проаналізовані поняття позову, його елементи та тотожність позову. 
Розглянуті питання передумов права на пред’явлення позову, відкриття 
провадження у справі, провадження у справі до судового розгляду, процесуальні 
особливості судового розгляду та особливості змісту рішення суду в даній категорії 
справ. Визначено коло осіб, які беруть участь у справі та їх процесуальних статус. 
Проаналізовано особливості предмета доказування та коло доказів, які необхідно 
досліджувати щодо кожної із підстав розірвання трудового договору з ініціативи 
роботодавця, встановлених КЗпП України.  

За результатами дослідження сформульовані теоретичні висновки та 
аргументовано практичні пропозиції щодо вдосконалення норм чинного цивільного 
процесуального та трудового законодавства України  і практики їх застосування.  

Ключові слова: позов, предмет позову, передумови права на пред’явлення 
позову, особи, які беруть участь у справі, підстави розірвання трудового договору з 
ініціативи роботодавця, докази і доказування, рішення суду.  
  

АННОТАЦИЯ 
Шурин Е.А. Процессуальные особенности рассмотрения дел, которые 

возникают в связи с расторжением трудового договора по инициативе 
работодателя. – Рукопись.  
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное 
право; международное частное право. – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2016.  

Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, 
посвященной исследованию процессуальных особенностей рассмотрения дел, 
возникающих в связи с расторжением трудового договора по инициативе 
работодателя.  

В работе проанализировано конституционное право граждан на труд, а также 
формы его защиты. Обоснованно, что судебная форма является приоритетной по 
защите работников от незаконного увольнения, так как является гарантией 
независимого и беспристрастного рассмотрения и разрешения спора судом, а также 
принятия законного, обоснованного и справедливого решения суда.  

При изучении предмета иска по делам данной категории установлено, что в 
предмет иска могут входить требования о восстановлении на работе или изменении 
основания увольнения, об изменении даты увольнения, о выплате заработной платы 
за время вынужденного прогула, а также возмещении ущерба за причиненный 
моральный вред. Исследованы особенности предпосылок права на предъявление 
иска по делам, которые возникают в связи с расторжением трудового договора по 
инициативе работодателя. Специальной предпосылкой права на предъявление иска 
по данной категории дел является соблюдение установленного трудовым 
законодательством месячного срока на обращение в суд.  

Аргументировано, что делам о восстановлении на работе характерна 
альтернативная подсудность. Дела указанной категории могут рассматриваться по 
зарегистрированному в установленном законом порядке месту жительства или по 
зарегистрированному в установленном законом порядке месту пребывания, или по 
местонахождению ответчика, а также по месту жительства истца, местонахождению 
обособленного структурного подразделения юридического лица или по месту 
исполнения трудового договора.   

Проанализированы и установлены задачи производства по делам этой 
категории до судебного рассмотрения. Обоснована обязательность подачи 
письменных возражений ответчика против иска и доказательств этих возражений, 
по сколько это предоставит суду возможность правильно и полно установить 
обстоятельства дела, и будет гарантией реальной реализации принципов 
состязательности и равноправия сторон.  

Доказана необходимость обязательного проведения предварительного 
судебного заседания по делам данной категории с целью надлежащей подготовки 
дел к судебному разбирательству, выяснения возможности урегулирования спора до 
судебного разбирательства или обеспечения правильного и своевременного 
рассмотрения дела в одном судебном заседании.  

Определен состав лиц, участвующих в делах, которые возникают в связи с 
расторжением трудового договора по инициативе работодателя, и их 
процессуальный статус. Обоснованно, что участие третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования относительно предмета спора, в данной категории дел 
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невозможно, так как трудовым договором четко определены стороны трудовых 
правоотношений. Аргументировано, что лица, которые подписали приказ об 
увольнении истца, могут быть привлечены судом к участию в деле как третьи лица, 
не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, 
учитывая, что в будущем к ним может быть предъявлен регрессный иск со стороны 
ответчика.   

Исследованы предмет доказывания и доказательства по каждому основанию 
увольнения работника по инициативе работодателя. Сделаны выводы о том, что 
решение суда должно быть мотивированным, поскольку именно этот критерий 
играет решающую роль в законности, обоснованности и справедливости решения 
суда.  

В диссертации сформулированы теоретические выводы и практические 
предложения по совершенствованию норм Гражданского процессуального кодекса 
Украины, а также норм Кодекса Законов о труде Украины. Результаты исследования 
могут быть использованы в процессе преподавания учебной дисциплины 
«Гражданское процессуальное право Украины», спецкурсов об особенностях 
рассмотрения отдельных категорий дел, а также при подготовке учебников, 
справочной литературы для студентов, аспирантов и преподавателей.  

Ключевые слова: иск, предмет иска, предпосылки права на предъявление 
иска, основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя, 
лица, участвующие в деле, доказательства и доказывание, решение суда. 

 
SUMMARY 

Shuryn O. Procedural particularities of processing cases that arise due to 
termination of the labour contract at the employer’s initiative. – Manuscript. 

The thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Law Sciences in 
specialization 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International 
Private Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 
Science of Ukraine. – Kyiv, 2016.  

The dissertation is an independent complete scientific study devoted to the research 
of procedural particularities of processing cases that arise due to termination of the labour 
contract at the employer’s initiative.  

The study analyzes questions of preconditions of the right to file a claim, opening 
court proceeding, preparation for the trial, solving the case on the merits, procedural status 
of persons participating in the case, content of the court decision. Special attention is paid 
to the problems of subject of proof and proofs that court should investigate on each ground 
for termination of the labour contract at the employer’s initiative. Study defines theoretical 
and practical conclusions and suggestions for improving the procedure of processing cases 
that arise due to termination of the labour contract at the employer’s initiative for ensuring 
full-fledged realization of the right to judicial protection, procedural equality and 
adversarial relationship between parties. 

Key words: claim, subject of claim, preconditions of the right to file a claim, 
grounds for termination of the labour contract at the employer’s initiative, persons 
participating in the case, proofs and proving, court decision.  
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