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АНОТАЦІЯ 

 Вареник О.С. Правове регулювання порядку припинення трудового 

договору за законодавством України. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального 

забезпечення» (081 – Право). – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному аналізу особливостей 

правового регулювання  порядку припинення трудового договору за 

законодавством України. У роботі досліджено правову природу підстав 

припинення трудового договору за законодавством України, визначено  та 

проаналізовано порядок припинення трудового договору за законодавством 

України.    

Встановлено, що припинення трудового договору, включає всі випадки 

припинення трудових відносин незалежно від умов і підстав припинення. Ці 

підстави містяться як у Кодексі законів про працю України, так і в інших 

нормативно-правових актах спеціального характеру. Розірвання трудового  

означає припинення трудового договору за одностороннім волевиявленням 

працівника, роботодавця або на вимогу третіх осіб, які не є стороною трудового 

договору. Звільнення може торкатися лише працівників, має процедурно-

процесуальний відтінок і характеризує порядок реалізації понять припинення 

трудового договору та розірвання трудового договору. Досліджено критерії 

класифікації підстав припинення трудового договору. Названо вольову ознаку в 

якості критерію класифікації підстав припинення трудового договору.  

Виявлено, що кожна із підстав припинення трудового договору передбачає 

застосування визначеного законодавством порядку (процедури) припинення 

трудових правовідносин. Певний порядок реалізації правил та норм встановлює 

держава. Правова процедура як складне юридичне явище властива всім сферам 

суспільства: політичній, правовій, соціальній, економічній.  Константовано, що 
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це офіційно встановлений порядок виконання певної діяльності, тому  поняття 

«порядок» входить до змісту поняття «процедура». 

Обгрунтовано, що процедурні норми з припинення трудового договору   

впорядковують, забезпечують і гарантують процес реалізації матеріальних норм 

трудового права, а також прав працівників, роботодавців та інших учасників 

трудових правовідносин в сфері припинення трудового договору, за допомогою 

різних засобів і способів. Особливості їх змісту визначає суб’єктний склад 

процедурних правовідносин. Виділено особливості та здійснено класифікацію 

процедурних норм трудового права у сфері припинення трудового договору. 

З’ясовано, що запозичення трудовим правом категорій цивільного права є 

цілком виправданим та можливим, виходячи із спільних ознак предмету та 

методів вказаних галузей права. Запозичення окремих норм та конструкцій 

цивільного права, що може бути реалізована шляхом: 1) включення окремих 

конструкцій та положень цивільного права до трудового законодавства; 

2) теоретична та практична допустимість та (або) формально закріплена 

можливість застосовувати норми цивільного права до регулювання трудових 

відносин у субсидіарному порядку; 3) практична можливість та теоретична 

обґрунтованість можливості застосування норм цивільного права до 

регулювання трудових відносин за аналогією, яка в даному випадку має 

міжгалузевий характер. 

Охарактеризовано теоретичні засади та визначено особливості, порядок та 

процедуру припинення трудового договору за угодою сторін, за ініціативою 

працівника, за обставинами, які не залежать від волі сторін, за підставами, не 

пов’язаними із виною працівника, у зв’язку з винними діями працівника. 

Виокремлено теоретичні та практичні проблеми припинення окремих видів 

трудових договорів, до яких належать: строкові трудові договори; контракти; 

трудовий договір на роботу за сумісництвом; трудовий договір із роботодавцем-

фізичною особою; трудовий договір з іноземцем та інші. Здійснено теоретико-

правову характеристику змісту вищезазначених правових  явищ.  
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Виявлено проблеми та сформовано шляхи удосконалення правового 

регулювання порядку припинення трудового договору за законодавством 

України,  окреслено практичні рекомендації і пропозиції з удосконалення в цій 

сфері. 

До проблем найбільш типових і можливих проявів зловживання сторонами 

трудового договору своїми правами при розірванні трудового договору з 

ініціативи роботодавця віднесено: звільнення з ініціативи роботодавця які  

пов’язані не з роботою, а з особистістю працівника (часті хвороби працівника 

або його дітей, відсутність на роботі через необхідність догляду за 

непрацездатними членами сім'ї, активну участь в діяльності профспілкової 

організації, у зв’язку з вагітністю та ін.); відмова виборного органу первинної 

профспілкової організації (профспілкового представника) в погодженні 

звільнення працівника з ініціативи роботодавця у випадках, не пов’язаних з 

профспілковою діяльністю працівника і який зумовлений тільки суб’єктивними 

обставинами; відмова від врахування тяжкості вчиненого проступку і обставин, 

за яких він був вчинений при звільненні працівника з ініціативи роботодавця або 

звільнення працівника без з’ясування причин його довготривалої відсутності з 

метою полегшення процедури припинення трудових відносин; неотримання 

працівником трудової книжки при звільненні з метою максимального збільшення 

компенсації у вигляді відшкодування заробітку за нібито перешкоджання 

роботодавцем працевлаштування на нове місце роботи шляхом несвоєчасної 

видачі працівникові трудової книжки. 

Сформовано напрями запозичення позитивного зарубіжного досвіду у 

досліджуваній сфері.  

Ключові слова: трудовий договір, працівник, роботодавець, розірвання 

трудового договору, припинення трудового договору, процедура припинення 

трудового договору, звільнення, трудові правовідносини. 
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ANNOTATION 

 

Varenyk S.O.. Legal regulation of the termination of an employment 

contract under legislation of Ukraine. – Qualification scientific work on rights for a 

manuscript. 

Dissertation for PhD in Legal science, specialty 12.00.05 – labor law; social 

security law (081 – Law) – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the systematic and thorough analysis of the 

peculiarities of the legal regulation of the termination of an employment contract under 

the legislation of Ukraine. The work investigates the legal nature of the causes for 

termination of an employment contract under the legislation of Ukraine, determines 

and analyzes the procedure for terminating an employment contract under the 

legislation of Ukraine. 

It was established that the termination of an employment contract includes all 

cases of termination of employment relations, regardless of the conditions and causes 

for termination. These grounds are contained in the Labor Code of Ukraine and in 

other normative legal acts of a special nature. Termination of labor means the 

termination of an employment contract by unilateral expression of the will of the 

employee, the employer or at the request of a third party who is not a party to the 

employment contract. Dismissal can only affect workers, has procedural and 

processual shade and characterizes by the implementing rules of the concepts of 

termination of the employment contract and dissolution of the employment contract. 

The criteria of classification of reasons for termination of an employment contract are 

investigated. The strong-willed characteristic was named as a criterion for classifying 

the causes for termination of an employment contract. 

It is revealed that each of the causes for termination of an employment contract 

involves the use of the termination (procedure) of labor relations established by the 

legislation. A certain procedure of the implementation of rules and norms is established 

by the state. Legal procedure as a complex legal phenomenon is involved in all spheres 
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of society: political, legal, social, economic. It is constituted that this is an officially 

established procedure for the performance of certain activities, therefore the notion of 

"order" is included in the content of the notion "procedure". 

It is proved that the procedural norms for termination of an employment contract 

organize, provide and guarantee the process of realization of material norms of labor 

law, as well as the rights of workers, employers and other parties of labor relations in 

the sphere of termination of an employment contract, using various means and 

methods. The peculiarities of their content are determined by the subjective 

composition of procedural legal relations. The features and classification of procedural 

norms of labor law in the field of termination of an employment contract are 

distinguished. 

It was determined that borrowing categories of civil law by labor law is quite 

justified and possible, based on the common features of the subject and methods of 

these branches of law. Borrowing of certain norms and constructions of civil law, 

which can be realized by: 1) the inclusion of separate constructions and regulations of 

civil law in labor legislation; 2) the theoretical and practical admissibility and (or) 

formally enshrined possibility of applying the norms of civil law to the regulation of 

labor relations in a subsidiary manner; 3) the practical possibility and the theoretical 

justification of the possibility of applying the norms of civil law to the regulation of 

labor relations by analogy, which in this case has a cross-sectoral character. 

The theoretical principles and the features, conditions and procedure for 

termination of an employment contract by agreement of the parties, on the initiative of 

the employee, due to the circumstances which do not dependent on the will of the 

parties, on grounds not related to the employee's fault, in connection with the guilty 

actions of the employee are defined. The theoretical and practical problems of the 

termination of certain types of labor contracts, which include: fixed-term employment 

contracts, contracts; labor contract for part-time work; an employment contract with an 

individual employer; employment contract with a foreigner and others are singled out. 

A theoretical and legal characteristic of the content of the aforementioned legal 

phenomena is carried out. 



7 

The problems are defined and ways of improving the legal regulation of the 

termination of an employment contract under the Ukrainian legislation are formulated, 

practical recommendations and suggestions of improvement in this area are outlined. 

The problems of the most typical and possible display of abuse of the parties of 

the employment contract with their rights due to termination of an employment 

contract on the initiative of the employer include: dismissal due  to the employer's 

initiative, which are not related to the work, but because of the person of the employee 

(frequent illness of the employee or his children, absence on work because of the need 

of caring of disabled family members, active participation in the activities of the trade 

union organization, due to the pregnancy, etc.); refusal of the elective body of the 

primary trade union organization (trade union representative) in agreeing to dismiss an 

employee on the initiative of the employer in cases not related to the union's activity of 

the employee and which is due only to subjective circumstances; the refusal to take 

into account the gravity of the committed offense and the circumstances in which was 

committed when the employee was dismissed on the initiative of the employer or the 

dismissal of the employee without determination of the reasons for his long-term 

absence in order to facilitate the procedure for termination of employment relations; 

non-receipt of a worker's work record book at the time of dismissal in order to 

maximize compensation in the form of refunding of earnings for allegedly resistance 

the employer's employment at a new place of employment by untimely issuing a 

worker’s work record book. 

The directions of borrowing positive foreign experience in the field of study are 

formed. 

Keywords: employment contract, employee, employer, termination of an 

employment contract, dissolution of contract, procedure for termination of an 

employment contract, dismissal, employment relations. 
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ВСТУП 

На сьогодні Україна, обравши для себе шлях утвердження правової, 

демократичної, соціальної держави та інтеграції у цивілізований європейський і 

світовий простір, вирішує безліч важливих питань. Серед них ключовими 

завданнями є неухильне дотримання конституційних гарантій щодо здійснення 

громадянами права на працю, гарантування рівних можливостей у виборі та 

здійсненні трудової діяльності, закріплене нормами законодавства. 

Трудове законодавство виступає одним з головних досягнень розвитку 

правової культури в сучасному світі. Виникнення і розвиток правових норм у 

трудовій та соціальних сферах не тільки дозволило багатьом державам уникнути 

серйозних соціальних потрясінь, але і сприяло суттєвому підвищенню якості життя 

і соціальної захищеності основної маси населення. У цих умовах дослідження 

трудового договору - найважливішого інституту трудового права - набуває 

особливої важливості у зв'язку з тим, що, з одного боку, необхідне підвищення 

ефективності централізованого регулювання трудових відносин, яке закріплює 

певний рівень гарантій для працівників, а з іншого – розширення договірної сфери 

та судового захисту трудових прав, свобод і забезпечення реалізації законних 

інтересів різних суб'єктів трудового права. Саме тому, питання реалізації трудових 

прав і законних інтересів працівників завжди були в центрі уваги держави і 

суспільства, оскільки ці права і інтереси носять соціальний характер, 

правовідносини в цій сфері передбачають особливі соціальні зв'язки, які вимагають 

комплексного регулювання.  

На сучасному етапі реформування трудового законодавства  трудовий 

договір, як складне та багатогранне явище, неминуче породжує безліч протиріч в 

правозастосовчій практиці, вимагає належної  уваги і осмислення багатьох 

правових категорій. У зв'язку з  істотними зміни в економічній сфері суспільства 

проблеми трудового договору актуалізувалися, особливо гострою стає проблема 

правового забезпечення балансу інтересів сторін трудового договору, принцип 

свободи трудового договору стає універсальним принципом трудового права. 
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З урахуванням зазначеного, питання правового регулювання порядку 

припинення  трудового договору - найбільш дискусійні в теорії трудового права 

та практиці застосування законодавства. Це пов'язано, перш за все, з тим, що їх 

вирішення містить у собі не лише правові та соціальні аспекти,а й економічні, 

культурні, психологічні та інші, а також врахування інтересів як працівників так 

і роботодавців. Саме тому поглиблене вивчення правового регулювання порядку 

припинення трудового договору потрібне для більш повного втілення в життя 

прав і законних інтересів сторін трудових правовідносин. 

Дослідження різних аспектів трудового договору як правового явища та 

інституту є необхідною складовою для впровадження і закріплення у 

нормативно-правовій базі держави та локальних нормативних актах положень 

щодо регулювання видів відносин, які виникають при застосуванні найманої 

праці. 

Проблемам деяких аспектів припинення трудового договору присвячено 

праці вітчизняних і зарубіжних учених, таких як В.М. Андріїв,  Е.В. Бабенко, 

Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, В.С. Венедиктов, С.В. Венедиктов, С.М. Глазько, 

Ю.М. Гришина, К.М. Гусов, А.К. Довгань, Т.А. Занфірова, І.В. Зуб, 

В.В. Жернаков, М.І. Іншин, І.А. Іоннікова, Ю.В. Ісаєв, Т.М. Кириченко, 

Є.В. Краснов, І.В. Лагутіна, Л.І.Лазор, С.С. Лукаш, К.Ю. Мельник, 

Н.О. Мельничук, О.Т. Панасюк, С.М. Прилипко, Л.Ю. Прогонюк, 

П.Д. Пилипенко, Б.А. Римар, Л.М. Русаль, В.Г. Ротань, С.В. Селезень, 

О.А. Ситницька, С.О. Сільченко, Я.В. Сімутіна, Ю.С. Тихонович, О.В. Тищенко, 

Н.М. Хуторян, Ф.А. Цесарський, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, В.І Щербина, 

О.С. Щукін, О.М. Ярошенко та інші. Однак необхідне сучасне ґрунтовне 

дослідження правового регулювання порядку припинення трудового 

договору як явища права, його теоретичної розробки і виведення поняття та 

ознак відповідно до реалій сьогодення у сфері правового регулювання 

відносин найманої праці. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права соціального 
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забезпечення юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем: «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01), яка 

досліджувалася на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р. і 

«Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 

(№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2016 р. по 

31 грудня 2020 р. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

теоретико-правовий аналіз правового регулювання порядку припинення 

трудового договору за законодавством України, розкриття проблематики 

сучасного правового регулювання порядку припинення трудового договору, а 

також пошуку шляхів його вдосконалення. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, 

насамперед,виконати наступні задачі: 

– сформулювати авторське визначення поняття припинення трудового 

договору; 

– визначити та дослідити підстави  припинення трудового договору за 

законодавством України; 

– з’ясувати порядок (процедуру) припинення трудового договору за 

законодавством України; 

– визначити процедурні норми та правовідносини у сфері припинення 

трудового договору; 

– окреслити порядок застосування цивільно-правових норм до 

регулювання процедури припинення трудових правовідносин; 

– визначити характерні ознаки порядку та процедури припинення 

трудового договору за угодою сторін, за обставинами, які не залежать від волі 

сторін та за ініціативою працівника; 
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– виявити та здійснити аналіз теоретичних та практичних проблем 

припинення окремих видів трудових договорів за волею сторін та за 

обставинами, які не залежать від волі сторін; 

– визначити характерні ознаки порядку та процедури припинення 

трудового договору за підставами, не пов’язаними із виною працівника та у 

зв’язку з винними діями працівника; 

– встановити й охарактеризувати  обмеження права роботодавця на 

розірвання трудового договору; 

– виробити конкретні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення 

законодавства України про працю, що регулює порядок припинення трудового 

договору; 

– запропонувати шляхи запозичення позитивного досвіду правового 

регулювання порядку припинення трудового договору країн Європейського 

Союзу в Україну. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, пов’язані з 

регулюванням порядку припинення трудового договору. 

Предметом дослідження є правове регулювання порядку припинення 

трудового  договору за законодавством України. 

Методи дослідження. Наукове дослідження побудовано на застосуванні 

загального системно-структурного методу, основні елементи якого забезпечили 

високий ефект побудови моделей розв’язання поставлених задач. В основі 

системи методології наукового аналізу правового регулювання порядку 

припинення трудового договору за законодавством  України лежать наступні 

методи: 1) діалектичний метод – дав змогу досліджувати внутрішню сутність 

речей в процесі їх розвитку, а також внутрішніх та зовнішніх суперечностей. 

Зокрема за його допомогою проаналізовано поняття, підстави та визначення 

порядку (процедури) припинення трудового договору за законодавством 

України, процедурні норми та правовідносини у сфері припинення трудового 

договору (підрозділи 1.1,1.2); 2) системний метод – дозволив здійснити повне та 

об’єктивне дослідження відповідного конкретно окресленого предмета, зокрема 
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вивчити правовий механізм правового регулювання порядку припинення 

трудового  договору за законодавством України (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

3.2); 3) історичний метод – забезпечив аналіз становлення та розвитку поняття, 

підстав припинення трудового договору (підрозділ 1.1); 4) метод класифікації 

став у нагоді при виділенні й характеристиці (підрозділ 1.2);  5) логічні методи і 

прийоми: дедукція, індукція, аналогія, аналіз, синтез – використовуються 

впродовж здійснення усього наукового аналізу. У науковому дослідженні 

застосовувалися й інші методи пізнання. Наприклад, оперування логіко-

семантичним методом дозволило поглибити понятійний апарат в означеній 

сфері, зокрема визначено такі поняття: «припинення трудового договору», 

«припинення трудового договору за угодою сторін», «процедура» (підрозділи 

1.1,2.1). Застосування формально-логічного методу та методу моделювання 

дозволило виділити проблеми у сфері правового регулювання порядку 

припинення трудового договору та сформулювати конкретні пропозиції щодо 

вдосконалення національного законодавства в окресленій сфері (підрозділи 1.3, 

2.1-2.4, 3.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання та з 

урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити правове 

регулювання порядку припинення трудового договору за законодавством 

України. За результатами дисертаційного дослідження сформульовано основні 

авторські положення, які виносяться на захист і містять елементи наукової 

новизни. Основними з них є такі: 

вперше: 

– виокремлено і проаналізовано процедурні норми та правовідносини у 

сфері припинення трудового договору, які можна визначити як норми, що 

впорядковують та забезпечують процес реалізації матеріальних норм трудового 

законодавства, а також прав працівників, роботодавців та інших учасників 

трудових правовідносин спрямованих на припинення трудового договору, за 

допомогою різних засобів і способів, що закріплені законом, або встановлені 
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сторонами самостійно. Вони регулюють відносини, які визначають порядок 

виникнення і реалізації правовідносин, пов’язаних з припиненням трудового 

договору. Класифікація процедурно-правових норм  визначається відповідними 

особливостями тих матеріально-правових норм, які вони обслуговують. 

Встановлено, що найбільш істотний вплив на розподіл юридичних норм 

здійснюють такі фактори: функції права, спеціалізація права, способи правового 

регулювання та індивідуальне регулювання суспільних відносин. За цими 

підставами, процедурні норми трудового права у сфері припинення трудового 

договору  класифіковано  на регулятивні, охоронні і спеціалізовані. 

– запропоновано, враховуючи науково-технічний прогрес та виникнення 

нових засобів комунікації, законодавчо закріпити можливість подання заяви 

працівником про бажання розірвати трудовий договір та її відкликання шляхом 

застосування технічних засобів (телефонна комунікація, факсимільний зв'язок, 

електронна пошта, електронна фото-пошта і т.д.), а також законодавчо закріпити 

умову про обов’язковість  відкликання такої заяви у разі відмови працівника від 

припинення трудового договору до закінчення строку попередження та її форму. 

удосконалено: 

– позицію, що кожна із підстав припинення трудового договору передбачає 

застосування визначеного законодавством порядку (процедури) припинення 

трудових правовідносин. В зазначених межах, висловлено, що процедура – це 

офіційно встановлений порядок виконання певної діяльності, тобто поняття 

«порядок» входить до змісту поняття «процедура»; 

– висновок про те, що у зв’язку із складною системою процедурних 

правовідносин із припинення трудового договору у них не може бути єдиної 

підстави виникнення таких правовідносин. Кожним із правовідносин властиві 

свої життєві обставини, які виступають юридичними фактами, з якими правові 

норми, пов’язують їх виникнення. 

дістали подальшого розвитку: 

– підходи щодо припинення трудового договору як родового поняття,  що 

включає всі випадки його припинення незалежно від умов і підстав припинення 
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та відповідно, видового поняття – терміну «розірвання трудового договору», 

який означає припинення трудового договору за одностороннім волевиявленням 

працівника, роботодавця або на вимогу третіх осіб, які не є стороною трудового 

договору; 

– пропозиції щодо забезпечення гнучкості та динамічності регулювання 

трудових правовідносин в контексті необхідності розроблення порядку 

субсидіарного застосування цивільно-правових норм для регулювання трудових 

відносин. Субсидіарне застосування норм цивільного права не повинно бути 

засобом подолання прогалин в трудовому праві,  різновидом аналогії, а повинно 

розглядатися як метод логічного доповнення (продовження, тлумачення, 

розшифрування) існуючих норм трудового законодавства; 

– теоретичні напрацювання  щодо того, що існування особливостей 

правового регулювання припинення окремих видів трудових договорів пов’язано 

із необхідністю закріплення особливих умов правового регулювання праці 

окремих категорій осіб, а також окремих видів трудових договорів; 

– аргументи на користь того, законодавець у багатьох випадках не надає 

належного практичного значення підставам припинення (розірвання) трудового 

договору. У зв’язку з цим, деякі підстави розірвання трудового договору 

(пов’язані із винними діями працівника) при виконанні певних видів робіт 

повинні негативно впливати на просування по службі, майбутнє 

працевлаштування на іншу роботу, можливість отримання додаткових пільг та 

гарантій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем правового 

регулювання трудового договору в умовах імплементації норм трудового права 

України; 

– у правотворчості – при перегляді та вдосконаленні положень чинного 

Кодексу законів про працю, доопрацюванні проекту Трудового кодексу України; 
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– у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 

удосконаленню практики застосування норм чинного законодавства щодо 

правового регулювання порядку припинення трудового договору; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, зроблені 

в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій та диспутів, 

під час вивчення таких наукових дисциплін як «Трудове право», «Право 

соціального забезпечення» у вищих юридичних закладах освіти, при підготовці 

лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів 

та курсантів, при розробці методичних рекомендацій, в процесі підготовки 

робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: 

Теорія і практика розвитку правових інститутів (м. Київ, 10-11 березня 2016 р.); 

Проблеми  теорії права і практики правореалізації на шляху України  до  ЄС  (м. 

Київ, 25-26 лютого 2016 р.); Актуальні проблеми сучасного правознавства (м. 

Київ, 28-29 січня 2016 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у чотирьох статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях інших держав, а також у 

трьох тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 ПРОЦЕДУРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ЩОДО 

ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ 

УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 

 

1.1 Поняття, підстави та визначення порядку (процедури) припинення 

трудового договору за законодавством України 

 

Серед правових норм, які регулюють трудові відносини, значний масив 

складають норми, які стосуються розірвання трудового договору з працівником. 

Підстави такого розірвання різні. Одні з них застосовуються з ініціативи 

роботодавця, інші - з ініціативи працівника, треті - за обставинами, які не 

залежать від волі сторін трудового договору, четверті - на підставах, які не 

належать ні до однієї з трьох перших груп підстав. Незважаючи на те, що 

застосовування зазначених підстав розірвання трудового договору є 

неоднаковим,  стійкого співвідношення між ними не спостерігається. Воно 

залежить від багатьох факторів, включаючи конкурентоспроможність 

роботодавця, його фінансово-економічний стан, наявний склад персоналу, 

відношення працівників  до своїх трудових обов’язків та ін. [127, с. 52]. 

В науці трудового права, чинному трудовому законодавстві 

використовуються  різні терміни, пов’язані з припиненням дії трудового 

договору. Як зазначають деякі дослідники, сьогодні для визначення підстав 

припинення трудового договору в законодавстві про працю використовуються 

три терміни: «припинення трудового договору», «розірвання трудового 

договору», «звільнення» [274, с. 80]. На перший погляд може здатися, що всі ці 

терміни означають одне і те ж, закінчення дії трудового договору, трудових 

правовідносин, але це тільки на перший погляд, насправді кожен з названих 

термінів в трудовому праві має відповідне значення, відповідний юридичний 

сенс і правове призначення.  

Дослідження питання про співвідношення понять «припинення трудового 

договору», «розірвання трудового договору» і «звільнення працівника»  
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актуально як для науки трудового права, так і для практики застосування 

трудового законодавства та правотворчої діяльності.  Це зумовлено тим, що від 

правильного розуміння даних термінів залежить і правильне формулювання, а 

також тлумачення правових норм, які закріплюють підстави та порядок 

розірвання трудового договору, а також підстави припинення трудового 

договору. В практичній діяльності, правильне розуміння термінів «припинення 

трудового договору», «розірвання трудового договору» і «звільнення 

працівника» важливо для захисту трудових прав працівників, оскільки більшість 

гарантій, встановлених трудовим законодавством, пов’язана лише з випадками 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Вивчення зазначеної 

проблеми, з одного боку, становить науковий інтерес, з іншого - має важливе 

практичне значення для дотримання процедури припинення трудового договору 

за різними підставами і захисту прав працівника. 

Ще в 1976 році в одному з підручників з трудового права  В.М. Толкунова 

зробила спробу розшифрувати зазначені терміни. У трудовому законодавстві 

вживаються, - відзначала вона, - три терміни: 1) припинення трудового договору; 

2) розірвання трудового договору; і 3) звільнення. Всі вони означають 

припинення трудових правовідносин. Але перші два терміни вживаються 

стосовно до трудового права, тобто коли законодавець говорить про нього, 

термін ж «звільнення» вживається, коли мова йде про працівника. Припинення 

трудового договору означає одночасно звільнення працівника (крім випадку 

смерті працівника) і має єдиний порядок і підстави. Юридичні наслідки їх також 

однакові. Розірвання трудового договору означає його припинення за 

одностороннім волевиявленням, або (роботодавця або працівника, або на вимогу 

третьої особи) і це так само одночасно є звільненням працівника [238, с. 123]. 

Автор дотримувалася цієї точки зору і у  наступних підручниках з трудового 

права  [235, с. 22; 248, с. 56; 44, с. 220-221]. 

Схожі позиції знаходимо і у вітчизняних науковців. Так, Н.Б. Болотіна  

зазначає, що термін припинення трудового договору є найбільш широким за 

об’ємом і охоплює всі випадки закінчення дії трудового договору, в тому числі за 
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угодою сторін, внаслідок вибуття зі складу підприємства в зв’язку зі смертю та 

ін. Розірвання трудового договору торкається лише випадків, коли трудовий 

договір припиняється з ініціативи будь-якої з його сторін. Звільнення -  термін, 

якому відповідає процедура технічного оформлення вже припинених трудових 

відносин. Проте термін «звільнення» застосовується також до всіх випадків 

припинення трудового договору [14, с. 338]. На думку В.В. Жернакова, 

припинення трудового договору - це закінчення дії трудових правовідносин 

працівника з роботодавцем у всіх випадках, передбачених законодавством про 

працю.  Розірвання трудового договору означає припинення трудових 

правовідносин одностороннім волевиявленням (чи роботодавця, чи працівника, 

чи осіб, які не є стороною трудового договору) [249, с. 208]. Науковець 

приходить до висновку, що поняття «припинення трудового договору» за своїм 

змістом ширше за поняття «розірвання трудового договору», а термін звільнення 

вживається щодо працівника і за своїм змістом є синонімом терміна 

«припинення трудового договору» [249,  с. 208]. 

 Окремої уваги заслуговує позиція В.С. Венедіктова, який під припиненням 

трудового договору  розуміє родове поняття, яке об’єднує всі підстави 

розірвання трудових зв’язків: як за ініціативою працівника, власника чи 

уповноваженого ним органу, третіх осіб, так і у зв’язку з вибуттям працівника із 

спискового складу підприємства, у зв’язку з його смертю. Розірвання трудового 

договору передбачає припинення трудового договору з ініціативи однієї зі сторін 

трудових правовідносин – працівника або власника чи уповноваженого ним 

органу, а в деяких випадках – і третьої особи, яка вимагає розірвання трудового 

правовідношення [23, с. 107].  В.І. Прокопенко, також зазначав, що припинення 

трудового договору є родовим поняттям, яке охоплює всі випадки припинення 

трудових відносин  [208,  с. 235]. 

Слід відмітити, що такий підхід в розумінні припинення трудового 

договору як родового поняття не змінився і сьогодні.  Так, на  думку Ф.А. 

Цесарського, в юридичній літературі найбільше поширення має думка, згідно з 

якою «припинення трудового договору» визнається загальним поняттям [269, с. 
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505-511]. В свою чергу, В.Г. Ротань зазначає, що припинення трудового договору 

– це поняття родове. Воно містить в собі таке видове поняття як розірвання 

трудового договору (на жаль, логіка тут порушується через те, що в науці та 

законодавстві не дано спеціальної назви іншим випадкам припинення трудового 

договору) [121, с. 143]. Саме тому, з нашої точки зору, для більш чіткого 

розуміння зазначеного явища, необхідно звернути увагу на логічне значення 

поняття «родове» і «видове». 

Рід (лат. genus) та вид (лат. species) (родова і видова відмінність) – 

взаємозв’язок категорій, які виражають загальну сутність предметів однакового 

походження і відокремлюють відмінності (специфічні властивості), притаманні 

частині предметів, належних до певного роду. Логічний зміст категорій рід і вид 

визначив Арістотель. «Рід - категорія, яка виражає сутність... рід повинен 

виокремити предмет від іншого, а видова відмінність (різновид) від того, що 

належить до одного і того самого роду». За Арістотелем, рід – первинна сутність, 

а вид - вторинна. У традиційній логіці – це терміни, які позначають родове та 

видове поняття. Родове поняття відображає сукупність предметів, що мають 

певні загальні суттєві властивості, а видове – частину сукупності предметів 

(роду) за специфічними властивостями. Розрізняють відношення між родовим і 

видовим поняттям за змістом і обсягом. За змістом родове поняття абстрактніше, 

ніж видове, в якому, крім загальних (родових) властивостей, відображаються 

специфічні властивості, які не відображаються в інших видових поняттях, 

належних до того самого роду. За обсягом родове і видове поняття перебувають 

у відношенні підпорядкування, що означає: обсяг родового поняття (А) вміщує 

обсяг видового поняття (В), а обсяг видового поняття становить частину обсягу 

родового поняття. Відношення між родовим і видовим поняттям за змістом і 

обсягом набуло значення закону зворотного відношення. Згідно з ним, чим 

ширший обсяг поняття, тим вужчий його зміст і навпаки. Йдеться про 

відношення обсягу та змісту родовидових понять. Наприклад, відношення між 

родовим поняттям «мова» і видовим поняттям «штучна мова» означає: обсяг 

поняття «мова» - найширше, але вужче за змістом, а обсяг поняття «штучна 
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мова» - вужче за обсягом, але ширше за змістом (оскільки вміщує специфічні 

властивості)  [68]. 

Отже, в даному випадку, припинення трудового договору (родове поняття), 

включає всі випадки припинення трудових відносин незалежно від умов і підстав 

припинення. Як  справедливо зазначає С.М. Глазько, припинення трудового 

договору є родовим, узагальненим поняттям і охоплює усі підстави припинення 

дії такого. Ці підстави містяться як у Кодексі законів про працю України, так і в 

інших нормативно-правових актах спеціального характеру [32, с. 332]. 

Відповідно, видовим поняттям, стосовно терміну «припинення трудового 

договору», є термін «розірвання трудового договору»,  який означає припинення 

трудового договору за одностороннім волевиявленням працівника, роботодавця 

або на вимогу третіх осіб, які не є стороною трудового договору.  При цьому 

розірвання трудового договору на вимогу третіх осіб можливе за таких умов: 

лише з підстав, передбачених законодавством про працю; з обов’язковим 

дотриманням процедури звільнення, передбаченої для конкретної підстави; 

винятково за наявності юридичного факту, що припиняє трудові відносини 

(наприклад, вироку суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі, що 

унеможливлює подальше продовження роботи). В підтвердження цієї думки, 

слід зазначити, що в чинному Кодексі законів про працю України, термін 

«розірвання трудового договору» міститься у низці назв статей. Зокрема,  ст. 38 

«Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк з ініціативи 

працівника», ст. 40 «Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений 

строк з ініціативи працівника», ст. 41 «Додаткові підстави розірвання трудового 

договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими 

категоріями працівників за певних умов», ст. 43 «Розірвання трудового договору 

з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою 

виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 

представника)», ст. 43-1 «Розірвання трудового договору з ініціативи власника 

або уповноваженого ним органу без попередньої згоди виборного органу 

первинної профспілкової організації (профспілкового представника)», ст. 
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45  «Розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу 

первинної профспілкової організації (профспілкового представника)» [76 ]. 

Досить неоднозначним є і тлумачення терміну «звільнення з роботи». Так, 

Н.Б. Болотіна вказує на те, що це термін, якому відповідає процедура технічного 

оформлення вже припинених трудових відносин. Термін «звільнення»  

застосовується  також  до  всіх  випадків  припинення   трудового   

договору [14, с. 338]. В.В. Жернаков зауважує, що звільнення вживається 

стосовно працівника та за змістом є синонімом до терміна  припинення 

трудового договору» [249, с. 208]. Дещо особливий підхід щодо розуміння даної 

проблеми є у А.Ф. Цесарського, який констатує, що термін «звільнення з роботи» 

застосовується законодавством, коли йдеться про працівника, і означає те саме, 

що й термін «припинення» стосовно трудового договору. Звільнення працівника 

(крім випадку смерті працівника) є припиненням трудового договору і визначає 

процедуру припинення трудових відносин з працівником. Як юридичний факт 

звільнення складається з комплексу узгоджених дій роботодавця і працівника, в 

результаті яких відбувається припинення трудових відносин між ними, 

погашення їхніх взаємних прав та обов’язків, обумовлених трудовим договором, 

змінюється соціально-правовий статус працівника, який перестає бути найманим 

працівником цього роботодавця, а роботодавець позбавляється дисциплінарної 

влади відносно колишнього працівника. Звільнення як комплекс узгоджених дій 

працівника і роботодавця здійснюється в просторі, обмеженому організацією 

роботодавця, і в часі, початком якого є перший день процедури звільнення, а 

кінцем - останній день роботи [269, с. 507]. На думку інших дослідників,  

звільнення - це самостійний юридичний акт, результат розірвання договору. 

Воно відбувається шляхом видання адміністрацією організації відповідного 

наказу (розпорядження), яким відносин сторін припиняються [254, с. 129]. Деякі 

автори вважають, що звільнення з роботи в усіх випадках є тотожним із терміном 

«припинення трудового договору», йому притаманна сама процедура технічного 

оформлення припинення трудових правовідносин [250, с. 208]. О. М. Курєнной 

теж притримується думки, що поняття «звільнення» найчастіше застосовується 
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для уточнення процедури припинення трудового договору [253,  с. 222-224]. 

Саме тому, доречною є позиція С.М. Глазька, який вважає що  термін 

«звільнення» має процедурно-процесуальний відтінок і характеризує порядок 

реалізації понять припинення трудового договору та розірвання трудового 

договору. У даному аспекті, як зазначає науковець, припинення і розірвання 

трудового договору – це юридичні факти, а звільнення працівника – це процес чи 

порядок реалізації відносин, обумовлених появою означених фактів [31, с. 7]. 

Досить доречними в цьому відношенні є і міркування В. Шишлюк. В її баченні, 

поняття «звільнення» можна тлумачити як комплекс взаємопов’язаних 

процедурних дій роботодавця щодо працівника, спрямованих на здійснення 

юридичного оформлення припинення трудових відносин, що включає в себе 

виникнення обставин, які зумовлюють припинення трудового договору, видання 

наказу чи розпорядження роботодавцем із вказівкою на підставу звільнення 

згідно із законом, видачу належним чином оформленої трудової книжки та 

проведення остаточного розрахунку з працівником [274,  с.  81]. 

Аналіз викладеного свідчить про те, що  позиції вчених - фахівців у сфері 

трудового права не однакові у питанні застосування термінів «припинення 

трудового договору», «розірвання трудового договору» і «звільнення 

працівника».  

Розірвання трудового договору може розглядатися і як юридичний факт, 

що обумовлює припинення дії трудового договору, і як процедура, повне 

дотримання якої призводить до завершення дії трудового договору. Для 

розуміння «розірвання» трудового договору як процедури важливо відзначити, 

що вона відрізняється в залежності від підстав розірвання трудового договору і 

до тих пір, поки процедура розірвання трудового договору не буде завершена, 

трудовий договір не може вважатися розірваним, тобто дія трудового договору 

продовжується. Це означає, що «звільнення» передбачає відповідний 

процедурний порядок, який забезпечує процес припинення чи розірвання 

трудового договору. 
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 Досить важливим, для продовження нашого подальшого дослідження  є  

визначення  підстав припинення трудового договору та порядку звільнення 

працівників, оскільки, як зазначає А.Ф. Цесарський, регламентація законом 

підстав припинення трудового договору та порядку звільнення працівників є 

важливою юридичною гарантією [269, с. 507]. Підстави припинення трудового 

договору, вважають М.І. Іншин, В.І. Щербина – це життєві обставини з якими 

закон пов’язує припинення трудових правовідносин (юридичні факти) [251, с. 

130].  Зазначені юридичні факти передбачені в ст.36 КЗпП України. Ними є:  

 1) Угода сторін. Зазначена підстава застосовується, насамперед, у сторін 

строкового трудового договору для його дострокового припинення. З ініціативи 

власника такий трудовий договір може бути розірваний тільки за наявності 

підстав, зазначених у законі. Працівник також вправі розірвати строковий 

трудовий договір тільки за наявності причин, передбачених у ст. 39 КЗпП 

України. Коли в кожної з сторін немає права на дострокове розірвання 

строкового трудового договору, вони можуть домовитися про припинення його 

за п. 1 ст. 36 КЗпП України; 

2)  Закінченням строку договору. На цій підставі може бути припинений 

тільки строковий трудовий договір, укладений як строковий відповідно до 

закону. Якщо ж строковий трудовий договір укладено всупереч правилам ст. 23 

КЗпП України, то умова про строк є незаконною. Трудовий договір у такому разі 

вважається укладеним на невизначений строк, і він не може бути припинений у 

зв'язку з закінченням строку. Якщо ж в останній день строку дії трудового 

договору працівник не був звільнений, трудові відносини вважаються 

продовженими на невизначений строк, якщо тільки жодна із сторін не вимагає 

припинення трудових відносин (ст. 39-1 КЗпП України). Пропуск строку на 

звільнення працівника, прийнятого на роботу за строковим трудовим договором, 

надалі означає необхідність його звільнення у зв’язку із змінами в організації 

виробництва і праці (через скорочення чисельності працівників), а це означає 

необхідність значних додаткових виплат на користь працівника. При звільненні 

після закінчення строку трудового договору, необхідно враховувати, що 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=2#st39
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0#st23
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0#st23
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=2#st39-1
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звільнення жінок, зазначених у частині третій ст. 184 КЗпП України, 

здійснюється з обов’язковим працевлаштуванням; 

3) Призов або вступ на військову службу або альтернативну (невійськову) 

службу. Для звільнення працівник повинен подати власникові або 

уповноваженому ним органові повістку військкомату або інший документ, що 

підтверджує призов або прийняття на військову службу. Працівники, що 

направлені на альтернативну службу, для звільнення повинні надати 

направлення на проходження альтернативної служби; 

4) Ініціатива працівника, власника або виборного органу первинної 

профспілкової організації чи іншого уповноваженого на представництво 

трудовим колективом органу. При оформленні звільнення за такою підставою з 

роботи на п. 4 ст. 36 КЗпП України, як правило, не посилаються, оскільки цей 

пункт не є нормою прямої дії. Є спеціальні норми, що дозволяють згаданим 

суб’єктам розірвати трудовий договір чи вимагати його розірвання (ст. 

28, 38, 39, 40, 41, 45 КЗпП України та ін.). У разі зміни власника підприємства, а 

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

перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення 

трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 

можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ч. 1 ст. 

40 КЗпП України); 

5) Переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в 

установу, організацію або перехід на виборну посаду.  Для звільнення необхідне 

клопотання власника того підприємства, установи, організації, куди працівник 

переводиться. Працівник повинен подати заяву власникові підприємства 

(установи, організації), з якого він звільняється, оскільки закон вимагає згоди 

власника на припинення трудового договору в порядку переведення на інше 

підприємство, в іншу установу, організацію. Закон детально не регламентує 

порядок переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в 

установу, організацію. У зв’язку з цим, належить враховувати необхідність 

зазначення власником підприємства (установи, організації), в яке працівник 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=2#pn158
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0#st28
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0#st28
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=2#st38
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=2#st39
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=2#st40
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=2#st41
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=2#st45
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=2#st40
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=2#st40
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переводиться на роботу, у клопотанні про переведення працівника на строк, 

протягом якого він просить звільнити працівника в порядку переведення і 

протягом якого буде діяти обов’язок прийняти на роботу працівника в порядку 

переведення. Якщо ж цей строк не обмежується, то можливе виникнення спорів 

через невизначеність у взаємовідносинах сторін. Власник, до якого працівник 

звернувся з проханням звільнити його в порядку переведення на інше 

підприємство і надав при цьому клопотання власника підприємства - 

передбачуваного нового місця роботи, не несе будь-яких обов’язків перед 

працівником або власником, який звернувся з клопотанням про звільнення 

працівника. Він може за своїм розсудом заяву і клопотання задовольнити чи 

відмовити в їх задоволенні; 

6) Відмова працівника від переведення в іншу місцевість разом з 

підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження 

роботи у зв'язку зі змінами істотних умов праці. Переміщення підприємства, 

установи, організації в іншу місцевість - майже рідкісний у нинішніх умовах 

випадок, хоча його не можна виключати повністю. Зате відмова від продовження 

роботи у зв’язку із змінами істотних умов праці як підстава для припинення 

трудового договору стає повсякденним явищем. Власник, зрозуміло, повинен 

мати докази відмови працівника від продовження роботи у зв’язку із зміною 

істотних умов праці. Найкраще, коли такими доказами буде письмове 

повідомлення власника про майбутню зміну істотних умов праці з розпискою 

працівника про відмову від продовження роботи або письмова заява працівника 

про відмову від продовження роботи у зв’язку із змінами істотних умов праці; 

7) Набрання законної сили вироком суду, який виключає можливість 

продовження даної роботи. Виключають можливість продовження роботи 

вироки, якими призначене покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження 

волі, звільнення з посади, заборони займати певні посади або займатися певною 

діяльністю; 

8) Укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону 

України "Про запобігання корупції" , встановленим для осіб, які звільнилися або 
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іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення.  У випадках 7 

та 8  особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання 

органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, 

установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало 

законної сили; 

9) З підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади». У 

цьому випадку особа підлягає звільненню з посади у порядку, визначеному 

Законом України «Про очищення влади»; 

10) Підстави, передбачені контрактом; 

11) Підстави, передбачені іншими законами.  

Інші підстави припинення трудового договору містяться в окремих нормах 

КЗпП України або інших нормативно-правових актах. Так, згідно з п. 8 

Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних 

підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці 

України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 

червня 1993 р. № 43, [146] звільнення з роботи за сумісництвом провадиться з 

підстав, передбачених законодавством, а також у разі прийняття працівника, 

який не є сумісником, чи обмеження сумісництва у зв’язку з особливими 

умовами та режимом праці. 

До сказаного слід добавити, що в Проекті Трудового Кодексу (прийнятий в 

першому читанні, готується на друге читання) [207] дещо розширено перелік 

підстав для звільнення працівника за ініціативою роботодавця. До існуючих 

додано: припинення трудових відносин у разі порушення правил прийняття на 

роботу (ст. 104 проекту);  розголошення державної таємниці, комерційної або 

іншої захищеної законом інформації, що стала відома працівникові, який 

підписав зобов’язання про її нерозголошення або трудовий договір укладено з 

умовою про нерозголошення цієї інформації, у зв’язку з виконанням трудових 

обов’язків; відмови у наданні допуску до державної таємниці (ст. 92  проекту);  

грубого порушення працівником вимог правил з охорони праці, пожежної 
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безпеки або безпеки руху на транспорті, якщо це призвело до нещасного випадку 

на виробництві або аварії чи створило реальну загрозу таких наслідків, 

підтверджену в установленому порядку (ст. 92 проекту). До підстав звільнення 

працівника у зв’язку виявленою невідповідністю займаній посаді або 

виконуваній роботі додано підставу «втрата працівником права на керування 

транспортними засобами або інших дозволів, необхідних для виконання 

обумовленої трудовим договором роботи.» (ст.93 проекту). Як відомо саме за 

підставою про виявлення невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі 

Пленум Верховного Суду України у своїй постанові від 06.11.1992 р. «Про 

практику розгляду судами трудових спорів» [196] рекомендував звільняти 

працівників, які втратили право керування транспортними засобами. Звужено 

перелік випадків, коли звільнення працівника можливе за попередньою згодою 

виборного органу первинної профспілкової організації. Ст. 111 проекту 

передбачено лише три випадки коли таке звільнення можливе за попередньою 

згодою виборного органу первинної профспілкової організації: скорочення 

чисельності або штату; невідповідність займаній посаді внаслідок стану здоров’я 

працівника, що підтверджується відповідним медичним висновком;  

невідповідність займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації працівника, 

що підтверджується результатами атестації, іншими доказами. При розгляді 

запиту виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий 

представник) перевіряє відповідність пропозиції роботодавця про розірвання 

трудового договору трудовому законодавству та дотримання процедури 

розірвання трудового договору. Цим самим звужено коло обставин, які перевіряє 

виборний орган первинної профспілкової організації при розгляді питання про 

надання згоди на звільнення. Із постанови Пленуму Верховного Суду України 

від 06.11.1992 р. «Про практику розгляду судами трудових спорів» в проект 

включена норма про право роботодавця проводити перегрупування працівників 

при скороченні штату [18]. 

Всі підстави припинення трудового договору можна класифікувати в 

залежності від певних критеріїв.  Так, на думку Н.Б. Болотіної  такими є два 
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критерія: 1) вид юридичного факту, який є причиною припинення; 2) 

волевиявлення яких саме суб’єктів спричинило припинення трудового договору. 

За першим критерієм розрізняється припинення трудового договору в зв’язку з 

певними подіями (закінчення строку договору, смерть працівника), а за другим  у 

зв’язку з певними юридичними діями: взаємне волевиявлення сторін; ініціатива 

працівника; ініціатива власника або уповноваженого ним органу; ініціатива 

третіх осіб, які не є стороною трудового договору;  порушення правил прийому 

на роботу [1, с. 22 ].  В.Г. Короткін пропонує всі підстави припинення трудового 

договору класифікувати за такими ознаками: розірвання трудового договору з 

ініціативи працівника; розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця; 

розірвання трудового договору з інших підстав [1, с. 22].  Т.Ю. Коршунова 

виділяє три групи підстав припинення трудового договору. До першої належать 

підстави, пов’язані з бажанням обох сторін або однієї із сторін трудового 

договору припинити його дію (підстави для розірвання трудового договору за 

згодою сторін, з ініціативи роботодавця, з ініціативи працівника, а також 

переведення працівника за його проханням або з його згоди до іншого 

роботодавця або перехід на виборну посаду). До другої групи належать підстави, 

пов’язані з неможливістю продовження трудових відносин з обставин, що не 

залежать від волі сторін, а також у зв’язку із закінченням строку трудового 

договору або порушенням встановлених правил укладення трудового договору. 

Третю групу становлять підстави, пов’язані з відмовою працівника з різних 

причин від продовження трудових відносин з роботодавцем [14, с. 340]. Деякі 

дослідники, в залежності від обставин і причин припинення трудового договору, 

наявності або відсутності в них прояву інтелектуально-вольового впливу з боку 

працівника або роботодавця всі види припинення трудового договору поділяють 

на дві групи: 1) види припинення трудового договору, в яких простежується 

суб’єктивне ставлення до нього сторін трудового договору, яке викликає його 

припинення під впливом інтелектуально-вольового акту працівника або 

роботодавця; 2) види припинення трудового договору з підстав об’єктивного 

характеру, поява яких унеможливлює подальше виконання працівником його 
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трудових функцій і збереження трудового договору з робітником взагалі або в 

його первісному вигляді [51, с. 206-208]. Досить близькою до суті нашого 

дослідження є класифікація запропонована  М.І. Іншиним та В.І. Щербиною: 

«залежно від вольової ознаки підстави припинення трудового договору можна 

об’єднати в такі групи: події (н-д, закінчення строку трудового договору; 

набрання законної сили вироку суду); дії: працівника (н-д, розірвання трудового 

договору з ініціативи працівника; відмова працівника від переведення на іншу 

роботу в іншу місцевість разом з підприємством);  роботодавця (н-д, розірвання 

трудового договору з ініціативи роботодавця); третіх осіб (н-д, вимога 

профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим 

колективом органу про розірвання трудового договору з керівником 

підприємства, установи, організації)  [251, с. 130-131]. 

Кожна із підстав припинення трудового договору передбачає застосування 

визначеного законодавством порядку (процедури) припинення трудових 

правовідносин. В даному випаду, слід зазначити, що держава встановлює певний 

порядок реалізації правил та норм. Взагалі, під порядком слід розуміти стан 

впорядкованості, налагодженості, організованості; правильне розташування, 

належний вигляд чогось;  система управління, лад, спосіб життя; уклад, 

розпорядок, звичай, правила поведінки, що склалися або десь встановлені; певна 

послідовність, хід чогось; військове побудова, лад; спосіб, метод, правила 

здійснення чого-небудь; різновид, тип, рід чого-небудь  [15, с. 929]. 

Стосовно поняття «процедура», слід зазначити, що етимологічно це слово 

походить від французького procedure або від лат. рrocedere – просуватися  [16, с. 

566]. В Тлумачному словнику російської мови С. І. Ожегова, поняття 

«процедура» значиться як офіційний порядок дій, виконання, обговорення чого-

небудь [126, с. 558]. Новий тлумачний словник української мови поняття 

«процедура визначає як офіційно встановлений чи узвичаєний порядок 

здійснення, виконання або оформлення чого-небудь; ряд яких-небудь дій, хід 

виконання чого-небудь  [125, с.63]. Тлумачний словник живої великоросійської 

мови В. І. Даля визначає процедуру як кожну тривалу, послідовна справу, 
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порядок, обряд  [45, с. 526]. Великий юридичний словник визначає процедуру як 

установлений порядок ведення, розгляду будь-яких справ [16,  с.  566]. 

На підставі аналізу наведених визначень можна дійти висновку про те, що 

процедура – це офіційно встановлений порядок виконання певної діяльності. 

Тобто поняття «порядок» входить до змісту поняття «процедура». Правова 

процедура як складне юридичне явище пронизує всі сторони життя суспільства: 

політичну, правову, соціальну, економічну [13,  с. 18]. 

В юридичній літературі юридична процедура як самостійний об’єкт 

дослідження, так і окремі її різновиди досліджувалися такими вченими як С. С. 

Алексєєв, Д. А. Керімов, Д. А. Ковачев, В. Н. Протасов, А. В. Фатхутдінова та 

іншими. У переважній більшості вченими виділяються окремі різновиди (форми) 

юридичних процедур. Зокрема, виділяють правотворчі юридичні процедури, 

спрямовані на розробку та прийняття нормативно-правових актів і 

правозастосовні юридичні процедури, за допомогою яких суб’єкти права 

реалізують надані їм можливості, закріплені в суб’єктивних правах, і виконують 

покладені на них юридичні обов’язки [261, с. 343]. Стосовно класифікації 

юридичної процедури,  В. Н. Протасов використовує поняття процедури в праві 

як родове, сутність того чи іншого різновиду процедури та її особливості 

визначаються характером правового відношення, реалізації якого даний різновид 

процедури слугує. За цією ознакою, вчений  поділяє юридичну процедуру  на 

матеріальну, процесуальну та правотворчу. Для матеріальної процедури в якості 

основного правовідношення виступає матеріальне регулятивне правовідношення, 

в якому здійснюється звичайна, позитивна поведінка учасників. Для 

процесуальної процедури головним є матеріальне охоронне правовідношення, а 

для правотворчої процедури - специфічне правовідношення, в межах якого 

реалізується «право на правотворчість» і особливе цільове призначення у вигляді 

формування правових норм [210, с. 7]. Дещо пізніше у 2001 р. в навчальному 

посібнику «Теория права и государства. Проблемы теории права и государства», 

вчений більш конкретизовано за окремими критеріями виокремлює ті або інші 

види юридичних процедур, зокрема: виокремлює матеріальні та процесуальні 
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процедури за критерієм значення в правовій системі; виокремлює за критерієм 

ефективності моделі юридичних процедур, що поділяються на нормативні, які 

вміщуються у процедурних нормах, та індивідуальні, які встановлені 

правореалізуючим договором або іншим індивідуальним юридичним актом [209, 

с. 242-244]. На думку М.М. Рассолова, за критерієм виокремлення основного 

правовідношення, юридичні процедури в правовій системі суспільства 

поділяються на: матеріальні, для яких характерним є наявність матеріального 

права, що орієнтоване на регулювання нормальної позитивної поведінки 

суб’єктів, з метою досягнення цілей позитивної процесуальної поведінки; 

процесуальні, які чітко визначають етапи та стадії юридично значимих діянь 

суб’єктів, головним призначенням якої є матеріально охоронне 

правовідношення, тобто в ній реалізуються міри правового примусу та правового 

впливу; правотворчі, що реалізуються в межах правовідношення, через які 

суб’єкти реально набувають можливість реалізувати своє право на творення 

законів та інших нормативно-правових актів [216, с. 295-297]. Особливу 

соціальну цінність вбачає в юридичній процедурі  А. С. Мордовець, оскільки 

остання врегульовує конфлікти в демократичному суспільстві, що дозволяє 

поділити її на окремі види, а саме: а) процедура правотворчості, що передбачає 

підготовку та прийняття нормативно-правових актів; б) процедура 

правозастосування, змістом якої є підготовка та прийняття актів застосування 

права; в) процедура контролю за дотриманням законодавства, що визначає 

порядок діяльності уповноважених органів щодо недопущення порушення вимог 

законодавства зі сторони суб’єктів права [242, с. 448].  За характером діяльності, 

що відбувається у певних процедурах, В. Ф. Марчук та Л. В. Ніколаєва 

розрізняють:  правостворювальні процедури, які, в свою чергу, поділяються на: 

законотворчі процедури; інші нормотворчі процедури, що охоплюють творення 

підзаконних нормативно-правових актів;  правозастосовні процедури, які також 

поділяються на: організаційні процедури; управлінські процедури; юрисдикційні 

процедури; юрисдикційний процес; квазіюрисдикційні процедури; 

організаційно-технічні процедури, тобто процедури виконання окремих видів 
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робіт. За характером комплексів норм, що регулюють процедури, вирізняються: 

процедури, що регулюються окремими процедурними нормами; процедури, що 

визначені регламентом; процедури-процес, що визначені галузями та 

підгалузями процесуального права [111, с. 348-363]. 

У трудовому праві, як зазначає І.В. Гущин, [256] мають місце багато 

процедур, спрямованих на виникнення, зміну та припинення трудових прав та 

обов’язків як працівників так і роботодавців. Вони встановлюють порядок 

прийому на роботу працівників, визначають їх конкретну трудову функцію з 

наданням робочого місця і зарахування до  складу трудового колективу. За 

допомогою відповідних процедур роботодавець має право вимагати від 

працівників дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, 

забезпечення збереження власності найма, зберігання комерційної таємниці, 

вимог від працівника виконання норм виробітку, дотримання трудової і 

виконавчої дисципліни, правил охорони праці та виробничої санітарії. Зазначені 

процедури окремими авторами називаються юридичними. Поняття, роль, 

класифікацію і механізм юридичних процедур, досліджував В.М. Скобєлкін, 

який зазначав, що правова процедура являє собою особливий нормативно 

встановлений порядок здійснення юридичної діяльності, яка забезпечує 

реалізацію матеріальних норм трудового права і заснованих на їх основі 

матеріальних і нематеріальних правовідносин [233, с. 139]. Фактично, юридичні 

процедури - це форми життя і здійснення не тільки норм трудового 

матеріального права, а й норм трудового процесуального права. Вони 

забезпечують захист, охорону і відновлення трудових прав і свобод суб’єктів  як 

у трудових матеріальних,  так і  в трудових процесуальних правовідносинах. 

 Щодо останнього твердження, необхідно зазначити, що як підкреслює Л.І. 

Лазор, у сучасній науці трудового права неодноразово обговорювалася 

перспективи виділення трудового процесуального права як самостійної галузі в 

системі права сучасної демократичної держави, однак, автономія трудового 

процесуального  права  на  даний час  не  є  офіційно  визнаною  в  національній  
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системі права [100,  с. 10].  Обгрунтування самостійності зазначеної галузі Л.І. 

Лазор вбачає в тому, що одним із завдань правового регулювання є забезпечення 

ефективного механізму подолання розбіжностей в сфері застосування найманої 

праці. Будь-яка трудова розбіжність вимагає об’єктивного, оперативного і 

вичерпного врегулювання за допомогою звернення до відповідних 

юрисдикційних органів. Діяльність юрисдикційних органів, а також осіб, що 

сприяють врегулюванню трудових розбіжностей, має важливу соціальну 

значимість, оскільки вона спрямована на захист законних прав та інтересів 

суб’єктів трудового права, стабільний розвиток економіки,  забезпечення 

соціального миру в суспільстві. Така діяльність відбувається в порядку, який 

чітко встановлений нормами права. Ці правові норми об’єднані спільними 

системоутворюючими ознаками і формують в структурі права самостійний 

правовий блок - трудове процесуальне право. Трудове процесуальне право тісно 

взаємопов’язане з трудовим правом як матеріальної галуззю в національній 

правовій системі. Норми трудового процесуального права служать для реалізації 

норм трудового права і забезпечують реальний захист трудових прав і законних 

інтересів суб’єктів правовідносин у сфері застосування найманої праці. 

Особливості трудового процесуального права визначаються потребою 

юридичного забезпечення з боку держави в досягненні балансу інтересів 

роботодавців і працівників, що є необхідною умовою соціальної стабільності в 

сучасному суспільстві.  

Виходячи із загальних положень теорії права, Л.І. Лазор дає відповідне 

визначення трудового процесуального права, зазначає предмет його 

регулювання, задачі, функції, вказує специфічні ознаки та перспективи 

становлення трудового процесуального права в системі процесуальних галузей  

права  [98,  с. 6-13]. 

Для розуміння суті зазначеного явища, а також його аналізу та належної 

оцінки, розглянемо деякі основні положення, запропоновані Л.І. Лазор стосовно 

місця, ролі і значення процесуального трудового права. 
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Отже, як вбачає вчена, юридична наука не може стояти осторонь від 

гострих проблем суспільного життя, формування законодавчої основи 

демократичної держави, особливо якщо це стосується охорони і захисту прав і 

свобод людини і громадянина. Тому в період розвитку ринкової економіки 

найважливішим завданням в сфері регулювання найманої праці є створення 

ефективного механізму вирішення трудових спорів і конфліктів за  допомогою 

трудових процесуальних відносин [101, с. 7]. Існування галузі трудового 

процесуального права обумовлено об’єктивними процесами розвитку суспільних 

відносин і зростаючими потребами суспільства в правовому регулюванні. Саме 

ці процеси дають життя новим галузям права (господарсько-процесуальне право, 

адміністративно-процесуальне право і ін.), серед яких вже досить чітко 

відокремлюється трудове процесуальне право. Трудове процесуальне право як 

галузь - це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини щодо 

вирішення розбіжностей, які виникають у сфері застосування найманої праці. 

Трудове процесуальне право має свій предмет регулювання, який відрізняється 

від предмета регулювання галузі трудового права. Предметом трудового 

процесуального права виступають суспільні відносини щодо вирішення 

розбіжностей, які виникають у сфері застосування норм трудового права. 

Завдяки цьому, обумовлюється нерозривний зв’язок цих галузей [100, с. 11]. Далі 

зазначається, що системний підхід до аналізу сутності трудового процесуального 

права показує, що ця галузь має свої специфічні ознаки. Трудове процесуальне 

право відмежовується в структурі права за такими критеріями:  

По-перше, за специфікою матеріально-трудових відносин, розвиток і 

здійснення яких опосередковує трудове процесуальне право. Трудове 

процесуальне право, в свою чергу, покликане опосередкувати розвиток та 

здійснення правовідносин у сфері трудового права. Правовідносини в сфері 

трудового права - це трудові і тісно пов’язані з ними відносини. Специфіка 

матеріально-трудових відносин полягає  в тому, що вони пов’язані: а) з 

встановленням і реалізацією гарантій трудових прав і свобод людини і 
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громадянина; б) із забезпеченням сприятливих і безпечних умов праці; в) з 

організацією суспільного виробництва та іншої суспільно корисної діяльності. 

 По-друге, за специфікою призначення матеріально-трудових норм, 

реалізація яких опосередковує трудове процесуальне право. Специфіка 

призначення матеріально-трудових норм, реалізацію яких покликане 

опосередкувати трудове процесуальне право, полягає в тому, що вони 

спрямовані на забезпечення суспільних відносин по застосуванню найманої 

праці, тобто на регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними правовідносин, а 

також на досягнення балансу інтересів працівників, роботодавців і держави в 

сучасному суспільстві. 

По-третє, за специфікою призначення самого трудового процесуального 

права в загальній структурі права. Спираючись на  стійкі позиції науковців в 

юридичній науці, [4, с. 139; 11, с. 104] зокрема, що процесуальне право в цілому 

займає службову роль по відношенню до права матеріального, оскільки має 

похідний, підлеглий, вторинний характер, можна зробити висновок про те, що 

трудове процесуальне право  це не тільки передумова реалізації норм 

матеріального права, а й засіб упорядкування суспільних відносин (як і 

матеріальне право). При цьому трудове процесуальне право  регулює особливу  

самостійну  форму  суспільних відносин [113, с. 158-159]. Основне призначення 

трудового процесуального права полягає в регулюванні юрисдикційної та іншої 

діяльності органів і посадових осіб, направлених на вирішення трудових спорів. 

 По-четверте, за характером конкретних дозволених справ. Як зазначають 

деякі науковці, у більшості процесуальних галузей права захист інтересів, а 

також реалізація заходів юридичної відповідальності та інших примусових 

заходів відбувається тільки після порушення права [19, с. 7]. Порушення права 

може бути дійсним (коли правопорушення реально мало місце) і уявним (коли 

одна із сторін вважає, що її права були порушені, але це не знаходить свого 

законного підтвердження).  Трудове процесуальне право, в даному випадку,  має 

особливу специфіку, оскільки наявність більшості справ не пов’язана з 

правопорушеннями, а викликані розбіжністю інтересів працівника (або 
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працівників) і роботодавця. У такому разі не можна говорить про право-

відновлювальний або каральний характер справи, яка розглядається. Характер 

таких справ може бути  двох видів: а) правовідновлюючий;  б) примирливий. 

 По-п’яте, за специфікою процесуальної діяльності під процесуальною 

діяльністю розуміється правозастосовна діяльність компетентних органів і 

посадових осіб, спрямована на вирішення трудових спорів. Це в свою чергу, 

дозволяє виділити в трудовому процесуальному праві деякі риси процесуальної 

діяльності, які мають суттєву відмінність  від інших процесуальних галузей. 

Ними є: 

 1) процесуальна діяльність характерна лише для тих органів, які наділені 

спеціальними повноваженнями, причому, ці органи не завжди є державними (суд 

- державний орган; комісія з трудових спорів (КТС), примирна комісія, трудовий 

арбітраж - органи недержавні); 

2) процесуальна діяльність компетентних органів є особливою сферою 

юридичної діяльності - сферою здійснення правоохоронних завдань задач, які 

тільки в трудовому процесуальному праві, не завжди пов’язані з державно-

владними повноваженнями; 

3) процесуальна діяльність в трудовому процесуальному праві 

відрізняється специфікою своїх завдань: не тільки встановлення осіб, винних у 

порушенні трудових прав іншої сторони та застосування до них справедливих 

заходів правового впливу, охорона трудових прав, свобод, а й досягнення 

балансу законних інтересів сторін; 

4) особлива стадійність процесуальної діяльності. У трудовому 

процесуальному праві існують такі стадії: а) стосовно індивідуальних трудових 

розбіжностей: позасудова стадія; судова стадія; б) стосовно колективних 

трудових розбіжностей: примирна стадія; третейська стадія;  страйкова стадія; 

5) специфічні особливості доведення в процесуальної діяльності стосовно 

трудових спорів; 

6) багатосуб’єктність процесуальної діяльності в трудовому 

процесуальному праві. Поряд з органом, що здійснює правозастосування в межах 
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трудового процесуального відносини і безпосередніми учасниками цих 

правовідносин (працівником і роботодавцем або працівниками і роботодавцем) 

присутні інші особи - учасники процесу доказування, представники 

громадськості та ін.; 

7) специфіка зовнішніх форм прояву, особливе оформлення в 

процесуальних актах, що стосуються процедури виникнення і дозволу трудових 

спорів і конфліктів. 

 В жодному разі, не ставлячи під сумнів авторитет Л.І. Лазор, все ж 

хотілося б висловити певні  міркування щодо трудового процесуального права як 

самостійної правової галузі. В даний час, стало поширеним широке розуміння 

процесу, згідно з яким процесуальне право - це норми, на підставі яких 

здійснюється діяльність по застосуванню матеріально-правових норм будь-яких 

галузей. Процесуальне право найчастіше розуміють як сукупність норм, що 

регулюють процес реалізації правових норм, без певних форм такої реалізації. 

Під процесуальним правом, відповідно, розуміються норми будь-яких галузей 

права, якщо ними встановлюється будь-яка процедура в тій чи іншій 

врегульованій правом діяльності. Як видається,  зайве розширення меж 

процесуального права, бачення юридичного процесу всюди, де правом 

встановлена форма здійснення дій, не є обгрунтованим. На наш погляд, 

процесуальні норми регулюють тільки ту частину відносин, яка виникає при 

вирішенні і ліквідації аномальних проявів, і коли необхідна особлива державна 

діяльність, яким і є процес (процесуальна діяльність). Останній охоплює не всю 

правозастосовну діяльність, а лише ту частину, яка володіє певною специфікою, 

що здійснюється компетентними органами. Норми процесуального права, при 

такому підході, регулюють не тільки здійснення правосуддя (цивільного, 

кримінального, конституційного, трудового), а й порядок розслідування 

кримінальних справ, притягнення до адміністративної та податкової 

відповідальності відповідними органами, процедури залучення до трудової 

відповідальності.  
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 В підтвердження цього, І. Калінін зазначає, що в юридичній науці існують 

два взаємовиключних підходу до понять процесу і процедури [67, с. 75]. 

Відповідно до одного з них, процес розуміється в широкому сенсі і включає в 

себе діяльність всіх державних органів, а не тільки органів правосуддя [283, с. 

13]. Н. Б. Зейдер під процесом розумів діяльність судів, будь-яких інших органів 

з вирішення спору про право і захист порушеного права [58, с. 71]. Прихильники 

іншого підходу, навпаки, універсальне значення надають юридичній процедурі. 

Цивільний процес розглядається тільки як різновид цивільної (охоронної) 

процедури. В якості специфічної риси такої  процедури, деякі науковці вбачають 

наявність юрисдикційного органу, що здійснює застосування права  [12,  с.  14;  

234,  с. 10;  240,  с. 9]. 

Деякі вчені-трудовики  виступають прихильниками широкого підходу до 

поняття процесу, трудового процесуального права. Висловлюється точка зору 

про те, що трудове процесуальне право має свій предмет правового регулювання, 

який є неоднорідним і складається з двох основних блоків суспільних відносин: 

юрисдикційних (трудові спори та залучення працівників до дисциплінарної 

відповідальності) і неюрисдикційних (здійснення контролю і нагляду за 

дотриманням трудового законодавства, розслідування нещасних випадків на 

виробництві) [42, с. 4-5]. За своїм характером такий підхід до розуміння 

трудового процесуального права призведе до того, що крім процесуальних норм 

в систему трудового процесуального права буде включено велику кількість 

процедурних норм трудового права. Однак, якщо з системи трудового права 

виключити всі нематеріальні норми, то від трудового права як галузі практично 

нічого не залишиться, оскільки такі найважливіші інститути трудового права, як 

трудовий договір, робочий час і час відпочинку, оплата, охорона праці та інші, 

включають в себе значну кількість процедурних норм. Регулювання відносин з 

розгляду індивідуальних і колективних трудових спорів здійснюється 

процесуальними і процедурними нормами. Під процедурними нормами слід 

розуміти норми права, що регулюють порядок добровільного виконання 

обов’язків та використання прав і не пов’язані з розглядом та вирішенням спору 
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про право юрисдикційним органом. Норми, що застосовуються юрисдикційними 

органами, слід вважати процедурними за умови, що таке застосування не 

пов’язане з вирішенням спору про право [9,  с. 7]. Наведене визначення 

процедурних норм дозволяє зробити висновок про те, що вони притаманні будь-

якій галузі права. С. А. Голощапов і В. Н. Толкунова розглядали трудові 

процесуальні відносини тільки як «суспільні відносини, що виникають при 

розгляді трудових спорів профспілковими органами або за участю їх 

представників». Вони вважали, що суспільні відносини, що виникають з приводу 

розгляду та вирішення трудового спору, є трудовими процесуальними 

відносинами. Однак такі відносини не можуть бути нічим іншим, крім як 

процесуальними правовідносинами. Жоден трудовий спір не може бути 

вирішений в порядку, який би не був передбачений трудовим або цивільним 

процесуальним законодавством. Якщо наявні розбіжності сторін трудового 

спору були врегульовані за згодою між ними поза процесуальних процедур 

дозволу трудового спору, то не можна говорити, а ні про наявність трудового 

спору як такого, а ні про процесуального механізму його дозволу [34, с. 54]. 

Пізніше В. Н. Толкунова до трудових процесуальних відносин відносила 

правовідносини, що виникають при розгляді трудових спорів комісією з 

трудових спорів, примирною комісією, посередником в трудовому арбітражі [44,  

с. 129]. 

До сказаного необхідно добавити і те, що на доцільності якнайшвидшої 

розробки Трудового процесуального кодексу України та виділенні окремої галузі 

– трудового процесуального права наголошує багато науковців [92, с. 156; 286, с. 

112; 46, с. 154-155; 55, с. 86-88; 137,  с. 405-409; 231, с. 41-44; 56, с. 135-139]. Так, 

І.В.Дашутін вважає, що в Трудовому процесуальному кодексі України треба 

визначити: а) основні поняття, які в ньому застосовуються; б) завдання і 

принципи трудового судочинства; в) компетенцію трудових судів із вирішення 

трудових справ; г) склад суду; д) порядок і підстави відводів і самовідводів; е) 

порядок фіксування трудового процесу; є) склад учасників трудового процесу, їх 

права й обов’язки; ж) види й розміри судових витрат; з) строки позовної 
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давності; и) процедуру провадження в судах першої, апеляційної й касаційної 

інстанцій та ін. [46,  с. 155]. 

Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що така позиція вчених 

викликає заперечення. Як зазначає В.М. Андріїв, якщо вилучити з КЗпП 

процедурні норми і перенести їх разом з процесуальними нормами до 

Трудового процесуального кодексу, то Кодекс перетвориться у декларацію. 

Матеріальні норми галузі, які регулюють права та обов’язки суб’єктів 

трудового права, будуть позбавлені процедури їх реалізації. Однак форму 

життя закону неможливо відірвати від його змісту. Жодна з матеріальних 

галузей права не може існувати без процедурних норм. Тому пропозиція про 

доцільність виділення із системи трудового права самостійної галузі – 

трудового процедурно-процесуального права та перенесення усіх норм 

процедурного і процесуального характеру до майбутнього Трудового 

процесуального кодексу видається неприйнятною [7, с. 292]. Морозов Д.А. 

стверджує, самостійний, відокремлений  предмет правового регулювання є 

тільки у процесуальних норм права, тобто предмет процесуально-правового 

регулювання, а не процедурно-правового регулювання. Тому, як  альтернативу 

Трудовому процесуальному кодексу можна виділити провадження у справах, 

що виникають з трудових правовідносин  в окрему главу [120,  с.  9].  

На нашу думку, трудове процесуальне право слід розглядати як 

процесуальну галузь трудового права, яка об’єднує особливий порядок 

юрисдикційної діяльності з розгляду індивідуальних і колективних трудових 

спорів та доюрисдикційне врегулювання розбіжностей зусиллями самих сторін. 

В межах зазначеної галузі, трудові процесуальні правовідносини як 

центральний елемент механізму трудового процесуального регулювання, 

система трудових процесуальних правовідносин, особливості реалізації та 

застосування порядку (процедури) припинення трудового договору у цій сфері 

займають одне з важливих місць у правовому механізмі охорони і захисту 

трудових прав, свобод та інтересів працівників. 
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1.2 Процедурні норми та правовідносини у сфері припинення 

трудового договору 

 

Як уже зазначалося, в юридичній науці вже давно говориться про 

існування в межах різних галузей права процедурних  норм та правовідносин, які 

виникають на їх основі. Деякі науковці називають їх організаційними. Так, 

відомий радянський вчений-цивіліст О. О. Красавчиков зазначав: у кожній галузі 

права, особливо в праві цивільному, трудовому, колгоспному, є чимало 

організаційних норм, які регулюють відповідні організаційні відносини [86, 

с. 53]. 

Правомірність термінів «процедурні норми», «правова процедура» не 

викликає сумнівів. Однак,  нерідко вони використовуються неоднозначно, в них 

вкладається різний зміст. Так наприклад, деякі автори до процесуальних норм 

відносять норми, які регламентують юрисдикційну діяльність, а до процедурних 

- неюрисдикційну [226, с. 322-323; 280, с. 91-95]. Як зазначає Л.Г. Распутіна, 

[215, с. 63] такий розподіл також потребує уточнення як в загальнотеоретичному 

плані, так і з точки зору окремих галузей права. На думку  В.М. Скобєлкіна, 

поняття «процедурні норми» є занадто широким і охоплює неоднорідні за 

характером і призначенням юридичні правила, а також діяльність 

неюрисдикційних органів, що ними регулюється, а поняття «процесуальні 

норми» не включає в себе деякі сторони регулювання діяльності юрисдикційних 

органів. Мова зокрема, йде про правові норми, що регулюють створення, 

структуру, розвиток і ліквідацію державних та інших органів, які займаються 

правовою діяльністю. Такі норми можна назвати організаційними у вузькому 

значенні цього слова [1, с. 22]. 

Процедурні норми трудового права є відносно самостійним елементом 

механізму правового регулювання трудових і тісно пов’язаних з ними відносин. 

Роль будь-яких правових норм як регуляторів суспільних відносин, зводиться до 

того, що з їх допомогою досягається упорядкованість, організованість суспільних 

відносин. Особливість процедурних норм полягає в тому, що регламентуючи 
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одні відносини, вони впорядковують виникнення і реалізацію інших 

правовідносин.  

Тому логічними є висновки деяких науковців, що процедурні норми 

являють собою організаційно-правовий засіб, що використовується з метою 

упорядкування виникнення і реалізації прав і обов’язків суб’єктів трудових 

правовідносин. Вони встановлюють оптимальний варіант реалізації 

організованих правовідносин, «закріплених» за певними регулятивними нормами 

і не можуть бути від них відокремлені [1, с. 22]. Також, в літературі, присвяченій 

аналізу ролі цих норм в регулюванні суспільних відносин, наголошується, що 

процедурні норми і правовідносини підлягають тільки уявному виокремленню з 

метою їх пізнання і вдосконалення, організаційно   вони повинні бути 

максимально наближені до тих норм і правовідносин, які вони реалізують [1, с. 

22]. Цим процедурні норми істотно відрізняються від норм процесуального 

права, що регулюють відносини, спрямовані на виявлення та реалізацію 

охоронного правовідношення. Охоронні правовідносини виступають в якості 

основних для процесу. Процедурні і процесуальні норми в ряді випадків мають 

різну цілеспрямованість. Процедурні спрямовані на впорядкування виникнення і 

реалізацію регулятивних правовідносин, а процесуальні - на захист порушених 

чи оскаржених прав. 

З врахуванням наведених міркувань, вбачається невиправданим 

ототожнення процедурних і процесуальних норм, яке зустрічається в літературі. 

Так, П.М. Рабінович  зазначає, що матеріальні та процесуальні норми і відносини 

не мають абсолютних ознак, а розглядаються як такі лише в певному 

співвідношенні, в залежності від функції, яку вони виконують стосовно тих чи 

інших норм і відносин [214, с. 244, 247].  Як правильно стверджує Л.М. Распутіна 

- визнання названих норм процесуальними може призвести до розмивання меж 

між матеріальним і процесуальним. Володіючи  деякими загальними ознаками, 

процедурні та процесуальні норми мають,  все ж таки,  деякі відмінності [215, 

с. 64]. 



47 

Перш за все, це стосується сфери застосування: так, процедурні норми 

регулюють будь-яку діяльність, яка спрямована на виконання прав і обов’язків 

(наприклад, в процесі укладання  трудового договору суб’єкти не застосовують, 

а використовують надані законом права). С.С. Алексєєв, у зв’язку з цим, доречно 

зауважує, що діяльність з укладання договорів складна за своїм характером і 

тому потребує певної регламентації [5, с.203]. Саме таку регламентацію і 

здійснюють процедурно-правові норми. По-друге, процедурно-правові норми 

регулюють порядок діяльності будь-якого органу, а не тільки спеціально 

створеного для правозастосування. По-третє, в них містяться певні вимоги до 

порядку реалізації прав і обов’язків суб’єктами даного правовідношення. Тобто, 

процедурно-правові норми регулюють внутрішньоорганізаційну діяльність, їх 

сфера дії значно ширше, ніж сфера дії процесуальних норм. 

Процедурні норми, як відносно самостійні елементи системи правового 

регулювання суспільних відносин, відображають загальні закономірності 

розвитку права. Одна з цих закономірностей - спеціалізація права.  Процедурні 

норми в певних випадках є гарантіями здійснення трудових прав працівників. У 

будь-якій сфері відносин, що регулюються трудовим правом, де є необхідність в 

удосконаленні порядку виникнення і реалізації прав їх учасників, повинна бути 

передбачена відповідна правова процедура. Якщо ж порядок діяльності 

суб’єктів, в певних випадках відсутній, це змушує практику використовувати 

процедуру, що склалася на основі досвіду, наявних традицій. Як зазначає 

В.Н. Протасов, загальною ознакою для будь-якої правової процедури є сам 

принцип реалізації будь-яких правових норм і правовідносин за допомогою 

реалізації інших правових норм і правовідносин» [211, с. 185]. 

Отже, процедурно-правові норми, які регулюють трудові відносини, є 

невід’ємною частиною трудового права і займають в ньому особливе місце. В 

них відображена галузева специфіка норм трудового права. Класифікація 

процедурно-правових норм  визначається відповідними особливостями тих 

матеріально-правових норм, які вони обслуговують. В основу класифікації 

можуть бути покладені різні критерії. В.С. Аракчєєв, наприклад, ці критерії 
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умовно поділяє на три групи [8, с. 120-121]. На його думку, до першої групи слід 

віднести  загальні критерії, тобто такі, на підставі яких можна класифікувати 

різні норми права. До цих підстав можна віднести функції права, характер 

виражених в нормах приписів,  та ін. До другої групи відносяться критерії, які 

служать для галузевої класифікації юридичних норм. Критерії третьої групи 

(спеціальні критерії) - призначені лише для розподілу певних різновидів 

правових норм. Натомість С.С. Алексєєв вважає, що  найбільш істотний вплив на 

розподіл юридичних норм впливають чотири фактори: функції права, 

спеціалізація права, способи правового регулювання та індивідуальне 

регулювання суспільних відносин [3, с. 65]. За цими підставами він поділяє всі 

юридичні норми на регулятивні, охоронні і спеціалізовані. До регулятивних 

належать приписи, які безпосередньо спрямовані на регулювання фактичних 

суспільних відносин, що виникають між різними суб’єктами, шляхом надання їм 

певних прав і покладання обов’язків. Даний вид юридичних норм, вчений 

називає  правовстановлюючими тому, що їх роль в регулюванні суспільних 

відносин зводиться головним чином, до встановлення суб’єктивних юридичних 

прав і обов’язків. Охоронні норми спрямовані на регламентацію засобів 

юридичної відповідальності, тобто санкцій. Процедурні норми спрямовані на 

впорядкування виникнення і реалізації регулятивних правовідносин, а 

процесуальні - на захист, порушених чи оскаржених прав. Спеціалізовані норми, 

на відміну від регулятивних і охоронних мають додатковий характер. Вони не є 

самостійною нормативної основою для виникнення правовідносин. При 

регламентації суспільних відносин вони  «приєднуються» до регулятивних і 

охоронних приписів, утворюючи в поєднанні з ними, «єдиний регулятор» [3, 

с. 71]. Спеціалізовані приписи відмежовуються один від одного в залежності від 

того, яку функцію (операцію) вони виконують в процесі правового регулювання. 

Застосовуючи цю класифікацію до процедурних норм трудового права у 

сфері припинення трудового договору, можна відзначити, що вони теж можуть 

бути і регулятивними, і охоронними, і спеціалізованими У свою чергу 

регулятивні норми за характером наявних у них приписів поділяють 
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на: зобов’язуючі, забороняючі та уповноважуючі.  Зобов’язуючі встановлюють 

обов’язок особи здійснювати певні позитивні дії. Забороняючі – обов’язок особи 

утримуватися від вчинення дій відомого роду (заборона). Уповноважуючі - 

закріплюють суб’єктивні права, як зазначає С.С. Алєксєєв «з позитивним 

змістом», [3, с. 69] тобто права на вчинення уповноваженою особою тих чи 

інших активних дій. У них законодавець як би окреслює загальні межі поведінки 

уповноваженого суб’єкта, наділивши його правом вільного вибору і 

використання конкретного варіанту поведінки. 

Як приклад зобов’язальних процедурних норм, можна навести положення 

ч.1 ст. 38 КЗпП України: [76] у разі, коли заява працівника про звільнення з 

роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу 

(переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу 

в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у 

даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за 

дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; 

догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I 

групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших 

поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати 

трудовий договір у строк, про який просить працівник; ч. 2 ст. 41КЗпП України: 

власник або уповноважений ним орган з власної ініціативи зобов’язаний 

розірвати трудовий договір з посадовою особою в разі повторного порушення 

нею вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів 

дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, 

передбачених статтями 166-10, 166-12, 188-44 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення; [79] ч.1. ст. 47 КЗпП України: власник або уповноважений ним 

орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену 

трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 

116 цього Кодексу; ч.2. ст. 84 Закону України «Про державну службу»: [174] у 

випадках, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті, суб’єкт 

призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у триденний строк з 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1694#n1694
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1694#n1694
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1719#n1719
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1719#n1719
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3618#n3618
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3618#n3618
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran697#n697
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran697#n697
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дня настання або встановлення факту, передбаченого цією статтею, якщо інше не 

встановлено законом, а у випадку, зазначеному у пункті 5 частини першої цієї 

статті, - у порядку, визначеному статтею 32 цього Закону; положення ст. 45 

КЗпП України про розірвання трудового договору з керівником на вимогу 

виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 

представника). 

 Розглянемо останні положення більш детально. Відповідно ст. 45 КЗпП 

України на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) власник або уповноважений ним орган повинен 

розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації, 

якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди, 

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Якщо 

власник або уповноважений ним орган, або керівник, стосовно якого пред’явлено 

вимогу про розірвання трудового договору, не згоден з цією вимогою, він може 

оскаржити рішення виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) до суду у двотижневий строк з дня отримання 

рішення. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору 

зупиняється до винесення судом рішення. У разі, коли рішення виборного органу 

первинної профспілкової організації (профспілкового представника) не виконано 

і не оскаржено у зазначений строк, виборний орган первинної профспілкової 

організації (профспілковий представник) у цей же строк може оскаржити до суду 

діяльність або бездіяльність посадових осіб, органів, до компетенції яких 

належить розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, 

організації. Закон надає право і керівникові, щодо якого висунуто вимогу про 

звільнення, і власникові (уповноваженому ним органу) оскаржити до суду 

висунуті вимоги. Граничний строк для звернення до суду – два тижні. 

Наведемо один із прикладів реалізації зазначеної зобов’язальної норми на 

практиці. Так, Шевченківським районним судом м. Києва встановлено, що 

наказом від 14 листопада 2012 року № 935/0/17-12 Веселовську Г.І. призначено 

на посаду директора НЦТМ ім. Леся Курбаса за контрактом. 14 травня 2013 року 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran404#n404
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відбулися збори членів трудового колективу Національного центру театрального 

мистецтва ім. Леся Курбаса (далі – НЦТМ ім. Леся Курбаса), на яких було 

зазначено про порушення позивачкою трудового законодавства, морально-

етичних норм поведінки і за рішенням загальних зборів направлено на адресу 

міністра Міністерства культури України звернення з вимогою  про звільнення 

Веселовської Г.І. із займаної нею посади. 21 червня 2013 року на зборах 

первинної профспілкової організації НЦТМ ім. Леся Курбаса прийнято рішення 

направити до Міністерства культури України вимогу про розірвання з 

Веселовською Г.І. контракту № 562 від 14 листопада 2012 року, згідно якого її 

було призначено на посаду директора НЦТМ ім. Леся Курбаса, у зв’язку з 

порушенням нею законодавства про працю, колективної угоди та положень 

контракту. Для перевірки, викладених у зверненні трудового колективу фактів 

Міністерством культури України було призначено комісії, яка встановила, що 

директором ЦНТМ ім. Леся Курбаса Веселовською Г.І. 23 січня 2013 року було 

видано наказ № 05-ОД, за яким всупереч наказу Міністерства культури України 

від 24 грудня 2012 року № 1595 «Про затвердження штатних розписів 

проблемних науково-дослідних лабораторій вищих навчальних закладів та 

науково-дослідних установ» не нараховувалися надбавки за використання 

дезінфікуючих засобів, за роботу в нічний час, за науковий ступінь, за звання, за 

складність, напруженість у роботі, чим було порушено законодавство про працю. 

Наказом міністра Міністерства культури України № 395/0/17-13 від 08 липня 

2013 року розірвано контракт від 14 листопада 2012 року №562, який укладений 

між Міністерством культури України та Веселовською Г.І. і звільнено 

Веселовську Г.І. з посади  директора НЦТМ ім. Леся Курбаса згідно ст. 45 КЗпП 

України. Наказами першого заступника міністра Міністерства культури України 

від 09 липня 2013 року та 16 липня 2013 року внесено зміни щодо дати 

звільнення Веселовської Г.І. і визначено, що днем звільнення слід вважати 16 

липня 2013 року. Відмовляючи у задоволені позову, суд послався на те, що 

позивачка не надала суду доказів на спростування фактів, які слугували 

підставою для прийняття первинною організацією рішення про її звільнення. З 
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такими висновками суду погодився і суд апеляційної інстанції, залишаючи 

ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 20 лютого 2014 року без змін рішення 

Шевченківського районного суду м. Києва від 23 жовтня 2013 року  [6]. 

Таким чином, з урахуванням недоліків даної процедури, виявлених 

практикою минулих років, доцільно було б більш детальне закріплення в ст. 45 

КЗпП України, а також в Проекті Трудового кодексу відповідної процедури, 

вказавши, наприклад, що при підтвердженні зазначених у заяві фактів, і 

застосуванні такого виду дисциплінарного стягнення як звільнення, керівник 

підлягає негайному звільненню без будь-яких відстрочок з боку роботодавця.  

При відмові останнього виконати вимогу ст. 45 КЗпП України, працівники мають 

право передати вирішення питання про звільнення керівника і притягнення  

роботодавця до відповідальності компетентним  органам. 

Прикладом забороняючої норми, можуть бути і положення ч.1. ст. 89 

Закону України «Про державну службу», відповідно до якої державний 

службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду 

передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно 

(далі - майно) особі, уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному 

державному органі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно. 

Забороняючою є і норма   ч.2 ст. 38 КЗпП України, відповідно до якої, якщо 

працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив 

роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений 

ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, 

коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до 

законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. Як 

роз’яснив Пленум Верховного Суду України у п. 12 постанови №9 від 06.11.92 

«Про практику розгляду судами трудових спорів» по справах про звільнення за 

ст.38 КЗпП  України, суди повинні перевіряти доводи працівника про те, що 

власник або уповноважений ним орган примусили його подати заяву про 

розірвання трудового договору. Подача працівником заяви з метою уникнути 

відповідальності за винні дії не може розцінюватись як примус до цього і не 
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позбавляє власника або уповноважений ним орган права звільнити його за винні 

дії з підстав, передбачених законом, до закінчення встановленого ст.38 КЗпП 

України строку, а також застосувати до нього протягом цього строку в 

установленому порядку інше дисциплінарне стягнення [196]. Приклад зазначеної 

норми із практики: рішенням Подільського районного суду м. Києва  від 05 

березня 2013 року у задоволені позову Степанчуку П.І. до Комунального 

підприємства «Мостицький» Подільської районної у м. Києві державної 

адміністрації, третя особа, виконуючий обов’язки директора, Барбарич В.В. про 

поновлення на роботі та стягненні середнього заробітку за час вимушеного 

прогулу, відмовлено. Судом встановлено, що наказом від 11.04.2011 року за 

№ 218-к Степанчук П.І. з 12.04.2011 року прийнятий на посаду юрисконсульта в 

КП «Мостицький», а наказом в.о. директора КП «Мостицький» від 08.10.2012 

року за № 558-к він звільнений  за ч.1 ст. 38 КЗпП України на підставі поданої 

заяви, в якій  позивач просив його звільнити саме за п.1 ст. 38 КЗпП України, а 

не за ч.3 ст. 38 КЗпП України. Допитані в судовому засіданні за клопотанням 

позивача свідки  показали, що 08.10.2012 року на щотижневій нараді 

обговорювалися недоліки  позивача у претензійно-позовній роботі по стягненню 

з боржників  заборгованості за житлово-комунальні послуги, після чого він подав 

заяву про звільнення з посади юрисконсульта за власним бажанням і був 

звільнений. Таким чином, суд встановив, що на підставі заяви позивача його 

було звільнено за ч.1 ст. 38 КЗпП України, а щодо інших обставин, на які 

посилався позивач, вони  позивачем були недоведені  [6]. 

До уповноважуючих  процедурних норм в сфері припинення трудового 

договору, можна віднести, наприклад норми ст. 40, ч.1. ст. 41 КЗпП України. 

щодо розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, як виключно, 

його права  Однак, слід враховувати, що в окремих випадках з норм трудового 

законодавства може випливати обов’язок роботодавця звільнити працівника. Це, 

зокрема, коли роботодавець не може залишити працівника на попередній роботі, 

яка відповідно до медичного висновку протипоказана йому за станом здоров’я, і 

якщо не можна перевести цього працівника за його згодою на іншу роботу.  Так, 
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роботодавець не може залишити працівника на попередній роботі, яка відповідно 

до висновку МСЕК протипоказана йому за станом здоров’я, і за відсутності 

згоди працівника на переведення зобов’язаний звільнити його на підставі п. 2 

ст. 40 КЗпП України. Право на свій розсуд вирішувати питання про розірвання 

трудового договору за наявності встановленої законом підстави залишається за 

роботодавцем навіть після того, як він запросив і одержав від виборного органу 

первинної профспілкової організації дозвіл на звільнення працівника. 

Охоронними процедурними нормами в сфері припинення трудового 

договору можна назвати: норми ч.3 ст. 89 Закону України «Про державну 

службу: у разі якщо через невиконання обов’язку щодо передачі справ і майна 

створено істотну загрозу публічним інтересам, особа може бути притягнена до 

відповідальності згідно із законом; положення ч.2. ст. 39 КЗпП  України, за якою 

спори про дострокове розірвання трудового договору вирішуються в загальному 

порядку, встановленому для розгляду трудових спорів; положення ч.3 ст. 45 

КЗпП України, яка передбачає, що у разі, коли рішення виборного органу 

первинної профспілкової організації (профспілкового представника) не виконано 

і не оскаржено у зазначений строк, виборний орган первинної профспілкової 

організації (профспілковий представник) у цей же строк може оскаржити до суду 

діяльність або бездіяльність посадових осіб, органів, до компетенції яких 

належить розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, 

організації; положення  ч.3. ст. 47 КЗпП України: у разі мобілізації власника - 

фізичної особи він повинен протягом місяця після своєї демобілізації без 

застосування санкцій та штрафів в день звільнення видати працівникові належно 

оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в ст. 

116 цього Кодексу.  

Спеціалізовані процедурні норми в сфері припинення трудового договору 

майже не представлені. До них, як вбачається можна віднести норми ст. 48 КЗпП 

України щодо трудової книжки, яка є основним документом працівника. Трудові 

книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, 

організації або у фізичної особи понад п’ять днів. Трудові книжки ведуться 
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також на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, студентів вищих 

та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на 

підприємстві, в установі, організації. Працівникам, що стають на роботу вперше, 

трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу. 

Студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів трудова 

книжка оформляється не пізніше п’яти днів після початку проходження 

стажування. До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та 

нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, в установі, організації; відомості 

про стягнення до неї не заносяться. Порядок ведення трудових книжок 

визначається Кабінетом Міністрів України [62]. 

Спираючись на загальні класифікаційні критерії, процедурно-правові 

норми в сфері припинення трудового договору можна поділити за юридичною 

силою. Це процедурно-правові норми законів і підзаконних актів. 

Основним нормативним актом, який регулює трудові процедурно-правові 

норми є Кодекс Законів про працю України [76]. У ньому міститься безліч 

процедурних норм, що відносяться практично до всіх правових інститутів. 

Процедурно-правові норми в сфері припинення трудового договору, 

здебільшого, містяться в положеннях ст. 7; ч.2. ст.28; ст.ст. 36-45; ст.ст. 47-48; 

ст. 49-2 та ін.  

Поряд з кодифікованим актом про працю, важливу роль в правовому 

механізмі процедурно-правового забезпечення трудових прав працівників в сфері 

припинення трудових прав відіграють  інші закони. Так, наприклад в Законі 

України  від 10.12. 2015 р. «Про державну службу», [174]  цьому питанню 

присвячений розділ  ІХ,  який має назву «Припинення державної служби». 

Відповідно статті цього розділу, передбачають та мають відповідні назви: ст. 83 

«Підстави припинення державної служби»; ст. 84 «Припинення державної 

служби у разі втрати державним службовцем права на державну службу або його 

обмеження»; ст. 85 «Припинення державної служби у зв’язку із закінченням 

строку призначення на посаду державної служби»;  ст. 86 «Припинення 
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державної служби за ініціативою державного службовця або за угодою сторін»;  

ст. 87. «Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення»;  

ст. 88 «Припинення державної служби у зв’язку з обставинами, що склалися 

незалежно від волі сторін».  Ст. 89 передбачає процедуру передачі справи і 

довіреного у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майна державного 

службовця до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду особі, 

уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному державному органі.  

Відповідно до ч.3 ст. 42 Закону України «Про вищу освіту», [163] керівник 

вищого навчального закладу може бути звільнений з посади засновником 

(засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою), а також у 

зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання вищим колегіальним 

органом громадського самоврядування, який його обрав на посаду з підстав, 

визначених законодавством про працю, за порушення статуту вищого 

навчального закладу та умов контракту. Подання про відкликання керівника 

може бути внесено до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування вищого навчального закладу не менш як половиною статутного 

складу наглядової або вченої ради вищого навчального закладу. Рішення про 

відкликання керівника вищого навчального закладу приймається більшістю 

голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу вищого 

колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального 

закладу.  Ч. 2 ст. 43 цього ж Закону передбачає, що керівник факультету 

(навчально-наукового інституту) може бути звільнений з посади керівником 

вищого навчального закладу за поданням вченої ради вищого навчального 

закладу або органу громадського самоврядування факультету з підстав, 

визначених законодавством про працю, за порушення статуту вищого 

навчального закладу, умов контракту. Пропозиція про звільнення керівника 

факультету (навчально-наукового інституту) вноситься до органу громадського 

самоврядування факультету (навчально-наукового інституту) не менш як 

половиною голосів статутного складу вченої ради факультету (навчально-

наукового інституту). Пропозиція про звільнення керівника факультету 
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(навчально-наукового інституту) приймається не менш як двома третинами 

голосів статутного складу органу громадського самоврядування факультету 

(навчально-наукового інституту). 

Норми які регламентують відповідні процедури знаходяться також в 

постановах, положеннях, правилах, інструкціях, затверджених указами 

Президента України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством соціальної 

політики,  іншими міністерствами та відомствами. 

Указом Президента України від 10 грудня 2008 року №1153/2008 

затверджено Положення про проходження громадянами України військової 

служби у Збройних Силах України  [144].  В пункті 12 зазначеного Положення 

передбачено, що встановлення, зміна або припинення правових відносин 

військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та за 

призовом осіб офіцерського складу (зокрема, присвоєння та позбавлення 

військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення 

на посади та звільнення з посад, переміщення по службі, звільнення з військової 

служби, залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на 

військовій службі, направлення за кордон, укладення та припинення (розірвання) 

контракту, продовження його строку тощо) оформлюється письмовими наказами 

по особовому складу на підставі відповідних документів, перелік та форма яких 

встановлюються Міністерством оборони України. Продовження дії контрактів із 

військовослужбовцями, які звільняються, у випадках, визначених 

законодавством, затвердження військовослужбовців на посади за мобілізаційним 

планом, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та 

поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, 

звільнення з військової служби осіб, які проходять строкову військову службу, 

оформлюється письмовими наказами по стройовій частині. Також наказами по 

стройовій частині в особливий період оформлюється продовження військової 

служби та дії контракту понад встановлені строки до термінів, визначених ч. 9 

ст. 23  Закону України  «Про військовий обов’язок і військову службу»  [164]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran426#n426
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran426#n426
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Відповідно до Положення про порядок укладання контрактів при 

прийнятті (найманні) на роботу працівників, яке затверджено  Постановою 

Кабінету Міністрів України №170 від 19 березня 1994 р., [143] у разі розірвання 

контракту з  ініціативи  роботодавця  з  підстав, установлених у  контракті,  але  

не  передбачених  чинним законодавством, звільнення проводиться  за  пунктом  

8  статті  36 Кодексу  законів  про  працю  України,  з  урахуванням   гарантій, 

встановлених чинним законодавством і контрактом. У разі невиконання або  

неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених у контракті, його 

може бути достроково розірвано з попередженням відповідної сторони за два 

тижні. Контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі 

його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за    

контрактом, порушення роботодавцем законодавства про працю, невиконання чи 

неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених контрактом,  та  

з  інших поважних причин. Звільнення працівника у  цьому  разі  проводиться 

відповідно до статті 39 Кодексу законів про працю України. За два місяці до 

закінчення строку чинності контракту  за угодою сторін його може бути 

продовжено або укладено на новий строк.  Спори між сторонами    контракту  

розглядаються в  установленому чинним законодавством порядку. 

Типова форма контракту з керівником підприємства, що є у державній 

власності, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 

1995р. №597 [243] передбачає перелік підстав звільнення керівника 

підприємства, що є у державній власності, з посади та розірвання контракту з 

ініціативи органу управління майном, у тому числі за пропозицією місцевого 

органу державної виконавчої влади, до закінчення терміну його дії. Так зокрема, 

пунктом 26 зазначеної Типової форми передбачено такі підстави: а) 

систематичного невиконання керівником без поважних причин обов'язків, 

покладених на нього трудовим контрактом; б) одноразового грубого порушення 

керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті 

чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, 

виплачено штрафи і т.п.); в) невиконання підприємством зобов’язань перед 
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бюджетом та пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових 

платежів, страхових внесків, а також невиконання підприємством зобов’язань 

щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення 

заборгованості із заробітної плати; г) неподання в установленому порядку на 

затвердження або погодження органу управління майном річного з 

поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства; д) несплати 

реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при 

наявності вини керівника; е) за поданням службових осіб органів державного 

нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного 

законодавства з питань охорони праці; є) порушення порядку здійснення 

розрахунків в іноземній валюті; ж) допущення зростання обсягів простроченої 

кредиторської заборгованості; з) коли у трьох звітних кварталах протягом 

календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості 

підприємства, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не 

супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) підприємства; и) неподання органу управління майном 

квартальної та річної фінансової звітності, а також квартального та річного звітів 

про виконання фінансового плану підприємства разом з пояснювальною 

запискою щодо результатів діяльності; і) порушення законодавства під час 

використання фінансових ресурсів підприємства, у тому числі при здійсненні 

закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти; ї) з інших підстав.  

Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну 

його дії: а) у випадку систематичного невиконання органом управління майном 

своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи 

порушують компетенцію та права керівника, втручання в його оперативно-

розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення 

економічних результатів діяльності підприємства; б) у разі його хвороби або 

інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з 

інших поважних причин (п. 27). 
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Спільним Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції 

України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. №43 затверджено 

Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних 

підприємств, установ і організацій [146]. Відповідно до п. 8 зазначеного 

Положення, звільнення з роботи за сумiсництвом провадиться з пiдстав, 

передбачених законодавством, а також у разi прийняття працiвника, який не 

є сумiсником, чи є обмеження сумiсництва у зв’язку з особливими умовами та 

режимом працi без виплати  вихідної  допомоги. 

Інформаційні та рекомендаційні процедурні норми містяться також і у 

актах Міністерства соціальної політики України. Так зокрема, відповідно до 

Листа Міністерства соціальної політики України від 28.10.2016 №401/06/186-16 

«Щодо звільнення сумісника в разі прийняття основного працівника» [278] 

передбачено, що статтею 7 КЗпП України встановлено, що додаткові (крім 

передбачених у статтях 37 і 41 цього Кодексу) підстави для припинення 

трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення 

встановлених правил прийняття на роботу та ін.) встановлюються 

законодавством. Звільнення з роботи за сумісництвом працівників державних 

підприємств, установ й організацій провадиться, зокрема, у разі прийняття 

працівника, який не є сумісником (пункт 8 Положення про умови роботи за 

сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, 

затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну України від 28.06.93 р. 

№43, зареєстрованим у Мінюсті 30.06.93 р. за №76). Виходячи з назви 

зазначеного нормативно-правового акта, норми пункту 8 Положення 

поширюються на працівників державних підприємств, установ і організацій. 

Припинення трудового договору з сумісником у цьому випадку провадиться на 

підставі статті 7 КЗпП України, що й відображається у відповідному наказі 

(розпорядженні) роботодавця. Обов’язку попереджати сумісника про наступне 

звільнення за цією підставою законодавство не містить. Необхідності подання 

працівником заяви на звільнення за цією підставою законодавством також не 

встановлено. Виходячи зі змісту статті 431 КЗпП України, звільнення з 
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суміщуваної роботи у зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не 

є сумісником, є розірванням трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу. Статтею 40 КЗпП України, зокрема, встановлено, 

що звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 

в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї 

статті), а також у період перебування працівника у відпустці не допускається. 

Іншим Листом Міністерства соціальної політики України від 25 вересня 

2013 року №175/06/186-13 «Щодо припинення трудового договору в порядку 

переведення» [279] передбачено такі процедурні норми в сфері припинення 

трудового договору: для припинення трудового договору в порядку переведення 

та захисту прав працівника власник або уповноважений ним орган підприємства, 

куди переводиться працівник, повинен подати відповідний лист-запит власнику 

або уповноваженому ним органу підприємства, на якому працює працівник, з 

проханням звільнити його з роботи на підставі переведення згідно з пунктом 5 

статті 36 КЗпП України. У листі-запиті доцільно зазначити строк, в який просять 

звільнити працівника. Це підтверджуватиме зобов’язання про прийняття на 

роботу в порядку переведення у вказаний в документі термін. Відсутність у 

листі-запиті строку звільнення може призвести до виникнення трудових спорів. 

Лист-запит, як правило, видається працівникові або надсилається 

на інше підприємство поштою. У разі згоди власника або уповноваженого ним 

органу підприємства, на якому працює працівник, на припинення з останнім 

трудового договору за пунктом 5 статі 36 КЗпП України на підставі переведення 

працівнику необхідно подати відповідну заяву з проханням звільнити його з 

роботи. Прийняття на іншу роботу здійснюється теж на підставі відповідної 

заяви працівника з проханням прийняти на роботу в порядку переведення. 

Припинення трудового договору і прийняття на роботу мають бути оформлені 

наказами чи розпорядженнями відповідних власників підприємств або 

уповноважених ними органів про звільнення працівника з попереднього місця 

роботи та про прийняття його на нове місце роботи в порядку переведення з 

посиланням на пункт 5 статті 36 КЗпП України у погоджений сторонами строк. 
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Між звільненням і прийняттям на роботу зазвичай перерви бути не повинно. Від-

повідно до пункту 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 

листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» у 

разі обгрунтованості позову суд своїм рішенням зобов’язує власника або 

уповноважений ним орган укласти трудовий договір з особою, запрошеною на 

роботу в порядку переведення, з першого робочого дня (наступного після дня 

звільнення з попереднього місця роботи), якщо не було обумовлено іншої дати. 3 

іншими особами договір про прийняття на роботу укладається з дня їх звернення 

до власника або уповноваженого ним органу. 

На конституційному рівні офіційне тлумачення Конституції та законів 

України виділено в окрему форму діяльності Конституційного Суду. Офіційний 

характер абстрактного тлумачення, що здійснюється цим Судом, полягає в тому, 

що воно дається спеціально уповноваженим Основним Законом державним 

органом, міститься в спеціальному акті Суду і є обов’язковим для всіх суб’єктів 

права, що надає йому якості нормативного: воно стає нерозривним складником 

положень юридичних актів, що інтерпретуються. Сутність і правова природа 

офіційного тлумачення, яке дає орган конституційної юстиції, полягає в тому, що 

воно здійснюється у формі офіційного правового акта, зміст і вимоги якого є 

обов’язковими для всіх суб’єктів права  [249, с. 73]. 

У сфері трудового права, зокрема процедурних відносин стосовно 

припинення трудового договору слід виділити Рішення Конституційного Суду 

України у справі за конституційним зверненням громадянина Стріхаря 

Володимира Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 233 

Кодексу законів про  працю України у взаємозв’язку з положеннями статей 117, 

2371 цього кодексу (Справа № 1-5/2012 від 22 лютого 2012 р.) [221]. Громадянин 

Стріхар В.В. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати 

офіційне тлумачення положень статті 233 Кодексу законів про працю України 

(далі – Кодекс) у взаємозв’язку з положеннями статей 117, 2371 Кодексу щодо 

визначення строку для звернення працівника до суду з позовом про стягнення 

середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні та відшкодування 
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власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди, завданої 

несвоєчасною виплатою працівникові належних йому при звільненні сум, та 

початку його перебігу. В своєму рішенні Конституційний Суд зазначив: в аспекті 

конституційного звернення положення частини першої статті 233 Кодексу 

законів про працю України у взаємозв’язку з положеннями статей 116, 117, 2371 

цього кодексу слід розуміти так, що для звернення працівника до суду з заявою 

про вирішення трудового спору щодо стягнення середнього заробітку за весь час 

затримки по день фактичного розрахунку при звільненні та про відшкодування 

завданої при цьому моральної шкоди встановлено тримісячний строк, перебіг 

якого розпочинається з дня, коли звільнений працівник дізнався або повинен був 

дізнатися про те, що власник або уповноважений ним орган, з вини якого сталася 

затримка виплати всіх належних при звільненні сум, фактично з ним 

розрахувався.   

Як правильно зазначають М.І. Іншин та В.І. Щербина, колосальне значення 

для правильного застосування норм трудового права має судова практика [251, с. 

60]. Під судовою практикою О.М. Ярошенко розуміє не діяльність судів по 

розгляду конкретних справ, а її результат. Судова практика становить собою 

досвід індивідуально-правової діяльності суддів, що складається у процесі 

застосування права при вирішенні юридичних справ. Поява нормативних 

приписів судової практики зумовлена передусім тим, що при застосуванні 

абстрактних законодавчих норм у реальних життєвих обставинах суди змушені 

трактувати, деталізувати їх, внаслідок чого формуються більш конкретні 

правила  [285, с. 18]. До теперішнього часу серед учених і практиків точиться 

гостра дискусія щодо визнання судової практики одним із джерел права. З 

означеною вище проблемою корелюється й інша – це проблема тлумачення 

правових приписів та визначення суб’єктів уповноважених на офіційне 

тлумачення норм трудового права. М.І. Іншин та В.І. Щербина, зазначають, що 

тлумачення норм права – це інтелектуальна вольова діяльність із з’ясування і 

роз’яснення змісту і смислу норм права. Тому значення актів Верховного і 

Конституційного суду в нинішніх умовах важко переоцінити  [251, с.60]. В 
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оцінці значення актів цих судових інстанцій ми цілком погоджуємося з 

вищеназваними науковцями відносно позиції, що суди можуть лише долати 

прогалини в кожному конкретному спорі, виробляти певну судову практику – 

правові положення. Однак, акти тлумачення права, прийняті Верховним чи 

Конституційним судом, ніяк не можна розцінювати як результат правотворчості, 

а таким чином і джерелами права. Судова практика виготовляє, викристалізовує 

деякі нові правоположения, які не є нормами права, але можуть враховуватися 

судами при розгляді однорідних справ. 

Верховний Суд України може давати обов’язкові керівні роз’яснення з 

питань, що виникають при розгляді справ судами. Для правильного й 

одноманітного регулювання трудових відносин мають важливе значення 

постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами 

трудових спорів» від 6 листопада 1992 р., «Про судову практику в справах про 

відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх 

працівниками» від 29 грудня 1992 р., «Про застосування Конституції України 

при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р., «Про практику застосування 

судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 р. та ін. [249, с. 73] 

Так, Пленум Верховного Суду України в пункті 8 постанови «Про застосування 

Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9 

роз’яснив: з урахуванням конституційного положення про те, що правосуддя в 

Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у державі (ст. 124 Конституції), судам підвідомчі 

всі спори про захист прав і свобод громадян. Суд не має права відмовити особі у 

прийнятті позовної заяви лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути 

розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку  [180]. 

Аналіз чинного законодавства України та відповідної судової практики 

свідчить про те, що працівники, яких було звільнено з роботи, незалежно від 

підстав припинення трудового договору, досить активно реалізують своє право 

на звернення до суду з позовом про поновлення на роботі.  
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Розглянемо деякі випадки судової практики стосовно процедурних норм 

звільнення працівників. Так наприклад, стосовно звільнення під час перебування 

на лікарняному листі працівників, які працюють за строковим договором 

Постанова Верховного Суду України (ВСУ) від 2 квітня 2014 року у справі за 

№  6-19цс14 [152]  передбачає, що відповідно до положень ст. 23 КЗпП України 

трудовий договір може бути безстроковим, та строковим (на визначений строк 

або на строк виконання певної роботи). У ст. 36 КЗпП України зазначаються 

загальні підстави для припинення трудового договору з наступною нормативною 

регламентацією у відповідних статтях КЗпП України. У той же час, серед підстав 

припинення трудового договору, зазначених у даній статті, є закінчення строку 

трудового договору, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і 

жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення. Однак, згідно зі ч. 3 ст. 

40 КЗпП України не допускається звільнення працівника з ініціативи власника 

або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім 

звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у 

відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації 

підприємства, установи, організації. Судова практика не однозначно визначала 

можливість звільнення працівника, який працює за строковим договором, що 

перебуває на лікарняному або у відпустці. Остаточну крапку в цьому питанні 

було поставлено у квітні 2014 року Верховним Судом України. Так, Верховний 

Суд зазначив, що ч. 3 ст. 40 КЗпП України щодо неможливості звільнення 

працівника, в період тимчасової непрацездатності такого працівника або в період 

відпустки, повинна застосовуватися саме в контексті ст. ст. 40, 41 КЗпП України 

(у випадках розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця), а тому 

виходить, що звільнення у зв’язку із закінчення строку трудового договору не 

можна розцінювати як звільнення з ініціативи роботодавця, оскільки це є 

самостійною підставою, що визначена в п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП України. Інший 

приклад стосується звільнення працівників, з якими укладені контракти, під час 

перебування таких працівників на лікарняному. В Постанові ВСУ від 31.10.2012 

року (справа за № 6-156цс12) [153] зазначено, що відповідно до п. 8 ст. 36 КЗпП 
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України підставою припинення трудового договору передбачено підстави, 

зазначені в контракті. На контрактну форму трудового договору не поширюється 

положення   ст. 9 КЗпП України про те, що умови договорів про працю, які 

погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про 

працю, є недійсними.  Не допускається звільнення працівника з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової 

непрацездатності (крім звільнення за п. 5 цієї статті), а також у період 

перебування працівника у відпустці.  У пункті 17 постанови Пленуму 

Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику 

розгляду судами трудових спорів» містяться роз’яснення про недопустимість 

звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності, а також у період 

перебування у відпустці (ч. 3 ст. 40 КЗпП України), які стосуються як 

передбачених ст. ст. 40, 41 КЗпП України випадків, так й інших випадків, коли 

розірвання трудового договору відповідно до чинного законодавства 

провадиться з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Разом з тим 

зміст поняття «розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу» розкрито законодавцем у п. 4 ст. 36 КЗпП України, 

до якого віднесено лише звільнення з підстав, передбачених ст. ст. 40, 41 КЗпП 

України. Це виключає охоплення змістом терміну «розірвання трудового 

договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу» будь-якого 

іншого звільнення, підстава якого не зазначена в ст. ст. 40, 41 КЗпП України або 

яке законодавець спеціально не визначив як розірвання трудового договору з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу.  Досить цікаве рішення 

було прийняте Верховним Судом України по справі щодо можливості 

працівника посилаючись лише на факт порушення трудового законодавства 

звільнятися за ч. 3 ст. 38 КЗпП України з виплатою вихідної допомоги в розмірі 

трьохмісячного середнього заробітку (Постанова ВСУ від 31 жовтня 2012 року у 

справі за  № 6-120цс12) [154]. Так, за наявності факту порушень законодавства 

про працю працівник має підстави для реалізації передбаченого ч. 3 ст. 38 КЗпП 

України права на розірвання трудового договору у визначений ним строк з 



67 

отриманням вихідної допомоги. Для визначення правової підстави розірвання 

трудового договору значення має сам лише факт порушення законодавства про 

працю, що спонукало працівника до розірвання трудового договору з власної 

ініціативи, а не поважність чи неповажність причин такого порушення та 

істотність порушення трудових прав працівника. Працедавець не вправі 

самостійно змінювати визначену працівником причину звільнення з роботи. Слід 

зазначити, що порушення трудового законодавства мають стосуватися саме 

конкретного працівника, а не абстрактних порушень, в тому числі інших 

працівників. В такій ситуації, роботодавець позбавлений ефективних правових 

засобів захисту від дій недобросовісного працівника, який звільняється саме з 

підстав порушення трудового законодавства, та який вимагає виплату вихідної 

допомоги. Складається доволі цікава ситуація, коли роботодавець звільняє 

працівника за його заявою на підставі ч. 3 ст. 38 КЗпП України та звертається до 

суду з позовом про зміну формулювання звільнення, а з огляду на підходи та 

загальний рівень суддів загальних судів, залишається лише сподіватися на те, що 

судді будуть застосовувати системний аналіз з прив’язкою до законів логіки  

[24]. 

 Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України мають форму постанов, 

містять тлумачення норм права і орієнтують судову практику на правильне і 

однакове розуміння законодавства. Як зазначає Н.Б. Болотіна, роз’яснення 

Верховного Суду України з питань судової практики нерідко заповнюють 

прогалини правового регулювання. Так, велике значення для застосування 

законодавства про трудовий договір має постанова Пленуму Верховного Суду 

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

спорів», [207] котра містить поняття переведення на іншу роботу (п. 31), прогулу 

без поважних причин (п. 24) і багато інших важливих положень [14, с. 123]. 

Відповідна Постанова буквально насичена процедурними нормами стосовно 

порядку звільнення працівників. Так наприклад, при розгляді справ про 

звільнення за п. 2 ст. 36 КЗпП України судам слід враховувати що  звільнення  з  

цих підстав вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (або 
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понад  три  роки, але не більше, ніж до 6 років, якщо дитина за медичним 

висновком в цей період потребує домашнього догляду),  одиноких матерів 

(жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої 

відсутній запис про батька або запис про батька зроблено  в установленому 

порядку за вказівкою матері,  вдова, інша жінка, яка виховує і утримує дитину  

сама)  при  наявності  дитини  віком  до чотирнадцяти років  або дитини-інваліда 

провадиться з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184  КЗпП України). Не  

може  бути  визнано, що власник або уповноважений ним орган виконав цей  

обов’язок по працевлаштуванню якщо працівниці не була надана на тому ж  або 

на іншому підприємстві (в установі, організації) інша робота або  

запропонована робота, від якої вона відмовилась з поважних причин  

(наприклад, за станом здоров’я).  Передбачені ч.3 ст.184 КЗпП України гарантії 

поширюються і на випадки звільнення у зв’язку з закінченням  строку договору 

зазначених працівників, коли вони були прийняті на сезонні роботи (п.9 

Постанови). Відповідно до п. 10 цієї ж Постанови припинення трудового 

договору за п.6 ст.36 КЗпП України  при  відмові  працівника  від  продовження 

роботи зі зміненими істотними умовами праці може бути визнане 

обгрунтованим, якщо зміна істотних умов праці при провадженні  роботи  за  

тією ж спеціальністю, кваліфікацією   чи   посадою  викликана змінами в 

організації виробництва і праці  (раціоналізацією  робочих  місць, введенням 

нових форм організації праці, у тому числі, перехід на бригадну форму 

організації праці і, навпаки, впровадженням передових методів, технологій 

тощо). Пункт 18 передбачає, що при розгляді справ  про  поновлення  на роботі  

судам необхідно з’ясувати, з яких підстав проведено звільнення працівника  

згідно  з  наказом  (розпорядженням)  і  перевіряти їх відповідність законові.  Суд 

не в праві визнати звільнення правильним, виходячи з обставин, з  якими  

власник  або   уповноважений   ним   органне пов’язували звільнення. Якщо 

обставинам, які стали підставою звільнення, в наказі (розпорядженні) дана 

неправильна юридична кваліфікація, суд може змінити формулювання причин 

звільнення і привести його у відповідність з чинним законодавством про 
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працю.  В деяких випадках, як зазначає П.Д. Пилипенко, якщо застосування 

аналогії розглядати як спосіб заповнення прогалин у праві, то положення абзацу 

шостого п.19 згадуваної Постанови відповідає таким вимогам. Він передбачає, 

що в разі звільнення працівника, який відмовився укласти договір про повну 

матеріальну відповідальність, слід керуватися п. 1 ст. 40 КЗпП України, тобто 

звільнити його за скороченням штатів, тоді як фактичного скорочення штатів не 

відбувається. Тим самим роботодавець у випадку відмови працівника від 

укладення договору про повну матеріальну відповідальність має право без 

звернення до суду розірвати з ним трудовий договір, посилаючись на п. 1 ст. 40 

КЗпП України  [135, с. 92-93]. 

Таким чином, процедурні норми з припинення трудового договору  можна 

визначити як норми, які впорядковують, забезпечують і гарантують процес 

реалізації матеріальних норм трудового права, а також прав працівників, 

роботодавців та інших учасників трудових правовідносин в сфері припинення 

трудового договору, за допомогою різних засобів і способів.  

 Формою реалізації норм права є правовідносини. Правова норма і 

правовідносини співвідносяться як причина і наслідок. Існують різні точки зору 

на характер взаємозв’язку норми права і правовідносини. На думку більшості 

вчених, правовідношення є результат впливу норм права на суспільні відносини 

(послідовність тут така: норма права - суспільні відносини - правовідносини). 

Згідно іншої позиції, правовідносини - це засіб регулювання суспільних відносин 

(послідовність тут вже інша: норма права - правовідносини - суспільні 

відносини)  [82, с. 127]. 

На думку М.І. Іншина та В.І. Щербини, основною формою реалізації 

правових норм є правовідносини, через які здійснюється практичний перехід 

правової можливості (визначеної у правових нормах) у соціальну дійсність, у 

життя. Термін «реалізація» в юридичній науці розуміють як практичне 

здійснення, перетворення, запровадження або втілення права у суспільну 

практику [251, с. 81]. 
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 Г.В. Хачатрян обгрунтовує, що специфіка предмета трудового права 

зумовлює особливості процедурних правовідносин. По-перше, ці правовідносини 

похідні від трудових і пов’язаних з ними матеріальних правовідносин. По-друге, 

вони відносяться до регулятивних правовідносин. По-третє, процедурні 

правовідносини виконують по відношенню до матеріальних правовідносин 

галузі трудового права службову роль. У переважній своїй більшості процедурні 

правовідносини не існують поза трудовими. Однак, наприклад, процедурні 

правовідносини, що виникають у зв’язку із працевлаштуванням, все ж таки в 

певній мірі, хоча і тимчасово, залежать від трудових правовідносин. По-четверте, 

в реальному житті не існує єдиного процедурного правовідношення, натомість 

наявне їх видове різноманіття [265, с. 9]. В той же час,  процедурні 

правовідносини є відносно самостійними, оскільки мають своїх суб’єктів, 

об’єкти, а також володіють специфічними, відмінними ознаками. 

 Суб’єктами процедурних правовідносин у сфері припинення трудового 

договору є учасники процедури звільнення працівників, які приймають участь в 

такій процедурі безпосередньо або опосередковано. З огляду на це, суб’єктів 

процедурних правовідносин у сфері припинення трудового договору, як і 

суб’єктів трудового права можна поділити на дві групи: головні та другорядні 

[70, с.235-241]. Головні - це такі суб’єкти, які відіграють у зазначених 

правовідносинах провідну роль і забезпечують їх реалізацію. Серед головних 

суб’єктів можна виокремити, так звані, обов’язкові суб’єкти та допоміжні. До 

обов’язкових процедурних суб’єктів відносяться роботодавці і працівники. Без їх 

участі трудові процедурні правовідносини з припинення трудового договору 

взагалі не виникають. Виділяючи наступних головних  допоміжних суб’єктів, 

нагадаємо, що припинення трудових правовідносин, як правило, може 

відбуватися  за ініціативою тих осіб, які його уклали, тобто працівника та 

роботодавця. Однак, законодавство передбачає і такі випадки, коли трудові 

правовідносини можуть припинятися за ініціативою або на вимогу інших осіб і 

органів, що не брали участь у їх виникненні.  В науковій літературі з трудового 

права такі суб’єкти отримали назву «третіх осіб».  Такими особами, як вказує 
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Б.А. Римар [219, с. 107] визнаються як державні, так і громадські органи. До 

державних органів, які мають право вимагати розірвання трудового договору, 

належать: військові комісаріати, які здійснюють призов громадян на військову 

або невійськову (альтернативну) службу (п.3. ст.36 КЗпП України), судові органи 

загальної юрисдикції (п.7 ст.36 КЗпП України), службові особи центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері праці. До 

громадських органів відносяться професійні спілки (ст.45), товариські суди (п.7 

ст.16 Положення про товариські суди), [145] виробничі бригади (ст. 252-6 КЗпП 

України). До зазначеної категорії суб’єктів, відповідно до ст.199 КзпП України 

слід віднести також батьків, усиновителів і піклувальників неповнолітнього, а 

також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль 

за додержанням законодавства про працю. Кожна з третіх осіб, наполягаючи на 

припиненні трудових відносин, дбає не про власні інтереси, а забезпечує 

інтереси державні чи суспільні, обґрунтовуючи їх певною юридичною 

зацікавленістю (мотивацією), наявність якої і є підставою  для висунення вимоги 

про розірвання трудового договору. 

 До допоміжних суб’єктів процедурних правовідносин у сфері припинення 

трудового договору відносяться також атестаційні комісії, медико-соціальні 

експертні комісії (МСЕК), комісії по перевірці знань з питань охорони праці. 

Діяльність зазначених суб’єктів виникає у випадку відповідної потреби. Так,   п. 

2 ст. 40 КЗпП України передбачає можливість звільнення працівника у зв’язку з 

виявленою невідповідністю працівника виконуваній роботі або займаній посаді 

внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають 

продовженню цієї роботи. Особливо широкі можливості для звільнення 

працівників у зв’язку з невідповідністю посаді, яку він займає, чи роботі, яку 

виконує, внаслідок недостатньої кваліфікації одержує власник при проведенні 

атестації. Атестації підлягає значне коло працівників. Наприклад,  педагогічні 

працівники підлягають атестації відповідно до ст. 54 Закону України «Про 

освіту»,  [192] ст. 27 Закону України «Про загальну середню освіту» [177]. Лікарі 

підлягають атестації відповідно до Положення про порядок проведення атестації 
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лікарів [142]. Атестація середнього медичного персоналу проводиться відповідно 

до Положення про атестацію середніх медичних працівників [161]. Закон «Про 

судову експертизу» передбачає атестацію судових експертів (ст. 9 - 17 Закону) 

[201]. Атестація судових експертів проводиться відповідно до Положення про 

експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів  [139] та ін.  

Якщо працівник за результатами атестації визнаний таким, що не відповідає 

займаній посаді, власник має право його звільнити з додержанням встановленого 

порядку на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП України не пізніше двомісячного строку з 

дня атестації. Про невідповідність працівника може свідчити і може бути 

підставою для розірвання трудового договору висновок медико-соціальної 

експертної комісії, [141] якщо працівника визнано інвалідом і йому 

рекомендована робота інша, ніж виконувана. Підставою для звільнення за п. 2 ст. 

40 КЗпП є також медичний висновок про невідповідність виконуваній роботі за 

станом здоров’я працівника, зобов’язаного відповідно до законодавства 

проходити періодичні медичні огляди, тобто, в даному випадку суб’єктом 

процесуальних відносин буде виступати відповідний медичний заклад, що надав 

такий висновок. Відповідний медичний заклад буде виступати суб’єктом 

процедурних відносин і у випадку надання медичного висновку щодо 

нетверезого стану або наркотичного чи токсичного сп’яніння працівника (п.7 ст. 

40 КЗпП України). Законодавство про працю передбачає обов’язок працівників 

проходити навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці та пожежної 

безпеки. Якщо працівник не може одержати задовільну оцінку при перевірці 

знань, він може бути звільнений за п. 2 ст. 40 Кодексу законів про працю. Такий 

висновок відповідає Типовому положенню про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці, яким заборонено допуск до роботи осіб, 

які не пройшли перевірку знань з питань охорони праці (п.3.17) [244]. Суб’єктом 

процедурного правовідношення з питань звільнення працівника за п.2. ст. 40 

КЗпП України, в даному випадку є комісія з перевірки знань з питань охорони 

праці (п.3.10 Типового положення). 
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Другорядними суб’єктами трудових правовідносин можуть бути такі 

учасники, участь яких є  тимчасовою. Такими суб’єктами можуть бути, 

наприклад, свідки які приймають участь у складанні акту у випадку появи 

працівника на роботі у нетверезому стані (п. 7 ст. 40 КЗпП України), особи які 

заявили про вчинення працівником, який виконує виховні функції, 

аморального проступку, не сумісного з виконанням даної роботи (п.3 ст. 41 

КЗпП України). 

Кожний із суб’єктів процедурних правовідносин в сфері припинення 

трудового договору, в залежності від виконуваної ними функції, володіє 

процедурною правосуб’єктністю, яка надає йому можливість бути учасником 

процедурного правовідношення у зв’язку з реалізацією норми трудового 

права. Процедурна правосуб’єктність, в даному випадку, є складовою 

загальної трудової правосуб’єктності і має спеціальний характер. Вбачається, 

що спеціальний характер полягає в тому, що реалізація такої 

правосуб’єктності відбувається виключно у процедурних правовідносинах, 

згідно яких суб’єкт має право,  або зобов’язаний  здійснити визначені 

правовою процедурою дії. 

Деяку специфіку має і об’єкт процедурних правовідносин у сфері 

припинення трудового договору. Тут, як зазначає Г.Я. Хачатрян, [265, с. 10] 

необхідно врахувати, що процедурні правовідносини існують для досягнення 

найбільш оптимального варіанту задоволення певного інтересу суб’єктами 

матеріальних правовідносин. Саме тому, об’єкт процедурних правовідносин, в 

більшості випадків, виступає у виді дії (наприклад, об’єктом процедурного 

правовідношення щодо припинення трудового договору з ініціативи працівника 

(ч.1 ст. 38 КЗпП України) є дії суб’єктів стосовно розірвання трудового 

договору). 

Суб’єктний склад процедурних правовідносин, багато в чому, визначає 

особливості їх змісту. В.М. Скобєлкін стверджує, що сенс існування 

процедурних зв’язків - в регулюванні порядку реалізації прав і обов’язків 

матеріального характеру. Це можуть бути самостійні дії суб’єкта, що реалізує 
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матеріальну правомочність (видання наказу), або спільні з іншими (наприклад, 

керівника організації та профкому), або узгоджуються з ними [232, с. 22]. 

Враховуючи важливість вищезазначених положень, Л.М. Распутіна виділяє 

основні,  доповнюючі і супутні узгоджувальні правовідносини [215, с. 152]. 

Змістом перших є право вимоги проведення процедури узгодження і обов’язок 

брати участь в ній (наприклад, процедура звільнення працівників молодше 

вісімнадцяти років з ініціативи роботодавця вимагає згоди районної (міської) 

служби у справах дітей (ст. 198 КЗпП України)). До других відносяться всі 

відносини, які виникають між суб’єктами-узгоджувачами, що включають в 

себе комплекс прав і обов’язків з підготовки та проведення процедури 

узгодження. Тут, як приклад, можна навести процедурні норми щодо 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за попередньою 

згодою виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) (ст. 43 КЗпП України). До третьої групи 

входять такі пов’язані з підготовкою і проведенням узгодження відносини, 

одним з учасників яких будуть особи або органи, які не є суб’єктами-

узгоджувачами. Це можуть бути різні експерти, інші фахівці, які залучаються 

для надання будь-яких висновків (наприклад МСЕК у випадку застосування 

процедури звільнення з п.2 ст. 40 КЗпП України).   

Як зазначають провідні науковці, сталою в юридичній науці є думка про те, 

що підставами виникнення, зміни чи припинення правовідносин є юридичні 

факти. Перехід правових можливостей, що містяться в нормах трудового права 

до правової дійсності, тобто, суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, що 

складають зміст правовідносин у трудовому праві, відбувається через юридичні 

факти [251, с. 84]. Підставами виникнення процедурних правовідносин в сфері 

припинення трудового договору можуть бути як прості юридичні факти, так і 

складні фактичні склади.  

Стосовно процедурних правовідносин, Г.В. Хачатрян [265, с.13]  зауважує, 

що в більшості випадків, підставами їх виникнення виступають правомірні дії чи 

волевиявлення. В даному випадку, необхідно підкреслити, що і події можуть 
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виступати підставами їх виникнення. Наприклад, підставою виникнення 

процедурного правовідношення щодо звільнення працівника за п.2. ст. 40 КЗпП 

України, юридичним фактом підставою в юридичному фактичному складі буде 

факт відповідного стану здоров’я, який перешкоджає виконанню даної роботи. В 

якості таких фактів виступають також строки. Так, відповідно до ч.1 ст. 38 КЗпП 

працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений 

строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. Процедурні 

правовідносини з припинення трудового договору, як правило, виникають на 

підставі одностороннього волевиявлення правомочного чи зобов’язального 

суб’єкта (розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк з 

ініціативи працівника (ст. 38 КЗпП України), розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця (ст. 40 КЗпП України)). Однак існують випадки, коли 

процедурні правовідносини з припинення трудового договору виникають на 

підставі двохстороннього волевиявлення. В такому випадку відбувається спільне 

узгодження відповідної ініціативи (припинення трудового договору за угодою 

сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України)).  

У зв’язку із складною системою процедурних правовідносин із припинення 

трудового договору у них не може бути єдиної підстави виникнення таких 

правовідносин. Кожному із правовідносин властиві свої життєві обставини, які 

виступають юридичними фактами, з якими правові норми, пов’язують своє 

виникнення. 

 Таким чином, процедурні правовідносини з припинення трудового 

договору являють собою юридичні зв’язки, що базуються на взаємодії 

матеріальних та процедурних норм і відповідних їм правових відносин, що 

регулюють діяльність роботодавця, його посадових осіб, працівників, їх 

представників та представників роботодавців  щодо забезпечення  трудових прав 

і охоронюваних законом інтересів пов’язаних із застосуванням, використанням 

та виконанням матеріальних норм трудового права у сфері припинення 

трудового договору. 
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1.3 Порядок застосування цивільно-правових норм до регулювання 

процедури припинення трудових правовідносин 

 

Правове регулювання трудових правовідносин здійснюється насамперед 

нормами трудового права, але інтенсивна зміна сутності та природи трудових 

правовідносин, що обумовлено ринковим способом виробництва, призводить до 

виникнення прогалин у багатьох сферах регулювання трудових правовідносин, в 

тому числі і у сфері їх припинення. Проблема подолання різного роду прогалин у 

праві залишається актуальною не тільки для трудового права, а і для інших 

галузей. У трудовому праві одним із методів усунення прогалин є посилення 

міжгалузевої взаємодії трудового та цивільного права та запровадження дієвих 

механізмів застосування цивільно-правових норм до регулювання трудових 

відносин. Одним із таких механізмів є міжгалузева аналогія цивільного та 

трудового права або можливість субсидіарного застосування норм цивільного 

права України до трудових правовідносин. Для успішного застосування вказаних 

механізмів та вирішення проблеми подолання прогалин у трудовому праві 

необхідно нормативно визначити загальні правила їх допустимості та порядку 

застосування.  

Застосування цивільно-правових норм за правилами міжгалузевої аналогії 

здійснюється, окрім трудових, також у багатьох сферах правового регулювання 

різних за змістом відносин. Наприклад, аналогія норм цивільного права 

застосовується при урегулюванні господарських, сімейних, житлових, 

земельних, екологічних та інших відносин.  По-перше, слід з’ясувати чому саме 

цивільне право виступає у якості галузі, за допомогою якої регулюються 

споріднені відносини, в тому числі й трудові. Російське законодавство 

розглядало договір найму робітників як один із різновидів цивільно-правового 

договору особистого найму. Всі відносини, які регулювалися публічно-правовим 

шляхом, відносилися до сфери адміністративного права. Регулювання найманої 

праці у зв’язку із її різноманітністю та неоднорідністю почало здійснюватися 

більш системно, тобто з’явилися окремі інститути регулювання відносин 
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найманої праці. Наприклад, з’явилися однорідні норми, які визначали права та 

обов’язки сторін за договором трудового найму, питання охорони праці, 

відповідальності працівників перед роботодавцем, порядок оплати праці та 

порядок припинення таких відносин тощо. Виокремлення трудового договору в 

окремий вид мало об’єктивний характер у зв’язку із неможливістю урегулювати 

всі аспекти взаємовідносин працівника і роботодавця шляхом застосування 

цивільно-правових засобів.  

Таким чином, виникнення трудового права історично обумовлене 

існуванням цивільного права та розвитком особливих відносин договірного 

використання найманої праці. У зв’язку із існуванням у період зародження 

трудового права (друга половина XIX ст.) примусової найманої праці, норми, що 

регулювали відповідні відносини, мали імперативно-диспозитивний характер. 

Позитивна динаміка розвитку трудових відносин призвела до того, що, існуючі 

спочатку примусові імперативні норми, були замінені соціально-захисними 

імперативними нормами, а диспозитивне регулювання умов праці роботодавцем 

було замінене можливістю працівників впливати на організацію процесу 

трудової діяльності тощо.  

Л.Є. Кузнєцова, досліджуючи зародження та розвиток законодавства про 

найм праці у дореволюційному праві, зробила висновок, що основою 

регулювання найманої праці були цивільно-правові норми, однак обмеження 

принципу свободи договору, як поліцейське, так і соціальне за змістом, 

здійснювалося адміністративним правом. На думку вказаної дослідниці, 

спочатку трудові відносини регулювалися нормами різної галузевої 

приналежності, що з часом обумовило формування нової галузі права. Однак 

нова галузь не може бути повністю відмінною від тих, на основі яких вона 

виникла, у зв’язку з чим їх взаємодія є нормальним правовим явищем [91, с. 16]. 

Методи аналогії цивільного та трудового права при дореволюційному 

урегулюванні трудових відносин не застосовувалися. Післяреволюційне трудове 

право 20-30-х років характеризується розширенням приватно-правового 

регулювання трудових відносин, що призвело до виникнення дискусії відносно 
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можливості застосування норм цивільного права до регулювання трудових 

правовідносин. Наприклад, К.М. Варшавський вважав, що загальні норми 

Цивільного кодексу безпосередньо можуть розповсюджувати свою дію на 

трудові відносини у тих межах, в яких відповідні питання, що виникають з 

приводу регулювання трудових відносин, не вирішені трудовим законодавством, 

тобто у субсидіарному порядку. При цьому субсидіарне застосування у даному 

випадку не повинно пов’язуватися із наявністю прогалин у праві та аналогією 

[20, с. 20-21].  Аналогічну наукову позицію у більш пізній період висловлювали 

такі дослідники як М.Й. Бару, М.І. Брагінський та інші. 

Післяреволюційне трудове право 50-х років повернулося до переваги 

публічно-правових методів правового регулювання. Насамперед публічний 

метод проявлявся державним примусом до праці, що обумовлювався та 

виправдовувався величезними збитками, які завдала країні Друга світова війна. У 

цей період трудове право втрачає зв'язок із цивільним правом і припиняються 

розробки можливих механізмів субсидіарного застосування норм цивільного 

права до трудових правовідносин, так само як і практично не згадується 

міжгалузева аналогія як правило застосування цивільних норм. 

У післявоєнний період у 60-х роках ситуація все ж-таки  знову змінюється, 

що обумовлено зменшенням тиску з боку держави, впровадженням нових 

можливостей приватно-правового регулювання трудових відносин, посиленням 

соціальної складової трудового права. Вперше науковці намагаються детально 

визначити підстави субсидіарного застосування норм цивільного права до 

трудових відносин. Більш того, вказують на необхідність розробки певних 

механізмів, правил та порядку такого застосування, враховуючи, що трудове 

право є самостійною галуззю права, а тому виключає безпосереднє застосування 

цивільно-правових норм до трудових правовідносин.     

Нині чинний Кодекс законів про працю України (1971 року) регулює 

трудові відносини шляхом поєднання публічних та приватних норм права, з 

перевагою все ж-таки публічного аспекту правового регулювання, що 

насамперед спрямований на соціальний захист працівників. З точки зору 
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нормативного закріплення соціальних прав та гарантій, а також можливості 

захисту трудових прав працівників, трудове законодавство досягло певних 

успіхів, однак трудове право повинно також виступати стимулом для розвитку 

ринкової економіки, для формування нових сфер виробництва, для 

запровадження нових технологій. Перевага імперативних методів  правового 

регулювання трудових відносин не сприяє економічному прогресу у різних 

сферах господарювання. Трудове право, на нашу думку, повинно зберегти свою 

концепцію та основні функції, однак, окремі конструкції трудового права 

повинні бути замінені або доповнені більш гнучкими диспозитивними нормами. 

Разом з тим, окремі відносини, які за ознаками є трудовими, не можуть 

видаватися за цивільні  (наприклад, трудова угода). І, як один із механізмів 

забезпечення гнучкості трудових відносин, пропонуємо приділити значну увагу 

розробці порядку субсидіарного застосування цивільних норм до трудових 

відносин, а також аналогії закону, як способу подолання прогалин у праві. 

Проблему застосування норм цивільного права до трудових правовідносин в 

різні часи досліджували такі відомі українські науковці як: В.М. Гураш, С.Я. 

Вавженчук, М.І. Іншин, С.І. Клім, І.В. Лагутіна, Р.А. Майданик, П.Д. Пилипенко, 

О.І. Процевський, В.І. Щербина та інші. Серед радянських, російських та 

науковців інших країн можна виокремити таких дослідників як: М.Й. Бару,  М.І. 

Брагінський, Л.Ю. Бугров, В.В. Вітрянський, Л.Я. Гінцбург, І.Я. Кісєльов, Л.Є. 

Кузнєцова, П.Р. Стависький, Л.О. Сироватська та інші. Однак, незважаючи на 

актуальність досліджуваного питання, у науці трудового права відсутні цілісні та 

комплексні дослідження проблем застосування цивільно-правових норм щодо 

регулювання трудових правовідносин, особливо, що стосується процедурних 

трудових правовідносин.  

Погляди науковців щодо можливості та порядку застосування норм 

цивільного права до трудових правовідносин мають різні спрямування та наукові 

обґрунтування, що призвело до існування абсолютно різних правових позицій, 

кожна з яких має право на існування. Одна група вчених засновують свої наукові 

погляди на єдиній природі трудового та цивільно-правових договорів, що 
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дозволяє безпосередньо застосовувати до трудових відносин цивільно-правові 

норми. Субсидіарне застосування норм цивільного права не вважається 

різновидом аналогії закону та механізмом усунення прогалин у праві, а лише 

методом логічного доповнення існуючих норм трудового права, так би мовити їх 

продовженням.  

Погляди інших науковців полягають у тому, що субсидіарне застосування 

норм права вважається саме різновидом аналогії закону, де до відносин однієї 

галузі права, які неврегульовані її нормами, застосовуються норми іншої галузі 

права, що регулює подібні (аналогічні, схожі) за змістом суспільні відносини. 

Питання субсидіарного застосування норм права досліджувалися багатьма 

науковцями – теоретиками, так, Л. Грось визначав субсидіарне застосування 

норм права як додаткове залучення норм суміжних галузей права з метою 

подолання прогалини у тій галузі, до предмету регулювання якої відноситься 

спірне правовідношення.  Норми іншої галузі можна застосовувати тільки за 

наявності подібності галузей за предметом та методами правового регулювання 

[38, с. 18]. 

Слід також відзначити, що в науці трудового права ще з радянських часів 

існує позиція, яка принципово заперечує необхідність застосування цивільно-

правових норм до регулювання трудових відносин. Так, Л.Я. Гінцбург 

зауважував, що трудове право має свій власний науковий та технічний 

інструментарій, достатній для рішення всіх практичних питань галузі, тому 

необхідності у сприянні не виникає [29, с.63]. І.О. Процевський наголошував, що 

субсидіарне застосування норм цивільного права до трудових відносин найманої 

праці непотрібне і неможливе у жодному разі, оскільки, на його думку, 

застосування норм цивільного права до трудових відносин посягає  на 

самостійність трудового права  [213, с. 11-12]. 

Як показує практика застосування норм трудового права до трудових 

правовідносин, це не зовсім так, оскільки нові реалії розвитку та прогресу різних 

сфер суспільного життя та ринковий спосіб виробництва збільшує коло відносин, 
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що потребують гнучкого та динамічного упорядкування в інтересах всіх 

учасників відносин. 

З нашої точки зору, дійсно, є нераціональним дублювати аналогічні норми 

різними галузями права, особливо, якщо галузі є суміжними, мають спільну 

історію, методологію та деякі принципи. Застосування аналогії закону, на нашу 

думку, є механізмом подолання прогалин у праві, а субсидіарне застосування 

норм цивільного права до трудових правовідносин  - є  методом регулювання 

трудових відносин за допомогою норм, які виходячи із їх змісту та призначення, 

мають міжгалузевий характер. Субсидіарне застосування норм цивільного права 

до трудових правовідносин дозволяє не обтяжувати галузь додатковими 

джерелами та нормами, що є ідентичними. Однак слід звернути увагу, наявність 

в трудовому праві норм, які регулюють ідентичні з цивільними відносини 

(наприклад, інститут матеріальної відповідальності, трудового договору, 

відповідальності та можливості самозахисту працівників тощо), навпаки вказує 

на неможливість застосування до таких відносин норм цивільного права. Таким 

чином, запровадження механізму субсидіарного застосування норм цивільного 

права не виключає наявності аналогічних норм у трудовому праві, і є частиною 

відповідного механізму.   Запозичення трудовим правом категорій цивільного 

права є цілком виправданим та можливим, виходячи із спільних ознак предмету 

та методів вказаних галузей права. При цьому цивільне та трудове право 

формально та об’єктивно залишаються самостійними галузями права. Обсяги 

субсидіарного застосування норм цивільного права до трудових правовідносин з 

одного боку зближують галузі, але з іншого, у зв’язку із розширенням предмету 

трудового права, віддаляють. 

Субсидіарна взаємодія норм права різних галузей може бути загальною 

(універсальною) та конкретною. Загальний спосіб взаємодії може бути 

визначений та дозволений законом, а конкретний – це пряма вказівка конкретної 

норми закону на безпосереднє застосування тієї чи іншої галузевої норми 

(бланкетні норми). Використання норм-дефініцій цивільного права у трудовому 

праві деякими науковцями розглядається як субсидіарне застосування, інші – 
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розглядають як загальний процес тлумачення правових норм. Через цивільне 

право (господарське право) ми розглядаємо такі поняття як правоздатність, 

дієздатність, юридична особа, установчі документи, статут, майно, збитки, 

прибуток, комерційна таємниця та багато інших, однак, як відзначає Л.Є. 

Кузнєцова, використання спільних з цивільним правом понять відбувається не 

тому, що у трудовому праві відсутні свої, а тому, що відсутні підстави для 

іншого їх розуміння у трудовому праві [91, с. 94]. Різні галузі виступають як 

компоненти єдиного цілого, які взаємодіють між собою, доповнюють одна одну, 

що підсилює їх регулятивну дію не тільки на окрему дільницю суспільних 

відносин, але і на систему цих відносин в цілому [119, с. 14]. 

Вважаємо, що налагодження механізму субсидіарної взаємодії норм права 

різних галузей є однією із основних сфер діяльності науковців, практиків та 

законотворців щодо упорядкування та усунення проблем у застосуванні діючого 

законодавства.   

Згідно із ст. 4 КЗпП України законодавство про працю складається з 

Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства України, 

прийнятих відповідно до нього. У трудовому законодавстві відсутні норми, які 

безпосередньо вказували б на можливість застосування аналогії закону. Що ж 

стосується цивільного законодавства, то, відповідно до ст. 9 ЦК України, 

положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які 

виникають у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а 

також до трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими 

актами законодавства. Таким чином, цивільне законодавство вказує на 

можливість застосування норм цивільного права до регулювання трудових 

правовідносин. Однак ще раз відзначимо, що нормами цивільного законодавства, 

як це передбачає ст. 1 ЦК України, можуть регулюватися особисті немайнові та 

майнові відносини, засновані на засадах юридичної рівності, вільного 

волевиявлення, майнової та організаційної незалежності їх учасників, тобто 

відносини з приватно-правовою основою. Концептуальний підхід, що передбачає 

єдність у регулюванні цивільних (приватноправових) відносин, у яких би сферах 
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вони не функціонували, забезпечує поширення як основних засад цивільного 

законодавства, так і окремих його інститутів до цих відносин  [123, с. 25]. На 

нашу думку, більш логічним було б закріплення такого дозволу нормами 

трудового права, а також визначення допустимих меж використання норм 

цивільного права для регулювання трудових відносин. З огляду на можливість 

застосування норм цивільного права у субсидіарному порядку до відносин, які 

підпадають під ознаки цивільних відносин (ст. 1 ЦК України), існує необхідність 

закріплення основних ознак тих трудових відносин, які можуть регулюватися 

нормами цивільного права. Вважаємо, що можливість субсидіарного 

застосування цивільно-правових норм засновується на визнанні спільних ознак у 

трудових відносинах найманої праці та майнових договірних відносинах 

цивільного права. Як відзначає В.М. Гураш, такими рисами є: спрямованість 

відносин на отримання економічних цінностей (майновий характер), а також 

договір як підстава виникнення відносин (договірний характер). Окрім цього, 

методу трудового та цивільного права притаманні спільні риси, якими є свобода 

волевиявлення суб’єктів та їх рівність на етапі виникнення відносин  [41, с. 262]. 

Цікавою є норма ч. 8, ст. 8 ЦПК України, яка вказує, що «якщо спірні 

відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за 

змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого - суд виходить із 

загальних засад законодавства (аналогія права)». Частина 9 зазначеної норми 

певним чином примушує у складних випадках, тобто за відсутності підходящих 

норм, застосовувати аналогію закону та права, проголошуючи, що « 

забороняється відмова у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, 

нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини». 

Виходячи із наявної судової практики, можна припустити, що ЦПК України в 

даному випадку закріплює аналогію як матеріального, так і процесуального 

права. Деякі дослідники цивільного законодавства відзначають, що таке 

неоднозначне формулювання ст. 8 ЦПК України дає можливість говорити про 

міжгалузеву аналогію як загальну правову категорію, оскільки суди, згідно із ст. 

15 ЦПК України, в порядку цивільного судочинства розглядають справи про 
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захист порушених прав, які виникають з цивільних, житлових, трудових та інших 

відносин, а при наявності прогалини за аналогією закону застосовується закон, 

який регулює подібні за змістом відносини  [73, с. 2]. 

Є сфери правового регулювання, де застосування аналогії прямо заборонене 

законодавством, наприклад, ч. 4 ст. 3 Кримінального кодексу України вказує, що 

«застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією 

заборонено». 

Під застосуванням аналогії закону розуміється такий порядок, при якому 

застосовуються до відносин, котрі не регулюються конкретною нормою права, 

норми, що регулюють подібні за змістом відносини. 

Під застосуванням норм права за аналогією розуміється розповсюдження 

певної норми, комплексу норм або певних правил, сформульованих на підставі 

загальних принципів права, на відносини, не передбачені конкретною нормою, 

але схожі з відносинами, що регулюються застосовуваною нормою або 

підпадають під загальні основи права. 

Фактично законодавче визначення аналогії права та закону міститься у ст. 8 

ЦК України, де вказано, що «якщо цивільні відносини не врегульовані цим 

Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони 

регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного 

законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія 

закону). У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання 

цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного 

законодавства (аналогія права)». Такий порядок застосування аналогії закону та 

аналогії права, відштовхуючись від зворотного, можливий, на нашу думку, і в 

трудовому праві.    

Вбачається, що у майбутньому, після прийняття нового Трудового кодексу 

України, аналогія закону та аналогія права вже будуть офіційно закріплені 

законодавством у якості механізмів регулювання трудових правовідносин. Так, у 

ст. 16 проекту Трудового кодексу України визначено, що «якщо трудові 

відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами трудового 
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законодавства, колективними угодами, колективним та трудовим договорами, 

вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів 

трудового законодавства, що регулюють подібні за змістом трудові відносини 

(аналогія закону). А у разі неможливості використати аналогію закону для 

регулювання трудових відносин вони регулюються відповідно до загальних 

засад законодавства (аналогія права)» [207]. Однак слід звернути увагу, що 

проект Трудового кодексу України закріплює виключно галузеву аналогію 

закону, не вказуючи на можливість застосування міжгалузевої аналогії закону 

для регулювання трудових правовідносин.  

Науковцями виокремлено наступні ознаки аналогії закону як юридичного 

явища та правової конструкції: 1) можливість застосування у виняткових 

випадках, коли існує прогалина у праві; 2) застосуванню підлягають лише 

подібні за змістом та суттю норми; 3) можливість застосування норм інших 

галузей права, які подібні за суттю, методами регулювання відносин, змістом та 

інше. Окрім ознак наукою вироблені стадії правозастосовчої діяльності щодо 

застосування міжгалузевої аналогії: 1) встановлення фактичних обставин справи; 

2) з’ясування юридичної основи справи, вибір та аналіз норм права, які 

підлягають застосуванню; 3) рішення справи, що базується на нормативному 

акті. В.В. Лазарєв відзначає, що правозастосовчі дії повинні включати виявлення 

існуючої у нормативному акті прогалини, у зв’язку з чим правозастосувальник 

робить висновок про необхідність її подолання  [96, с. 39, 47]. 

Таким чином, міжгалузева аналогія можлива тільки у випадку наявності 

прогалини у трудовому праві, і її застосування є недопустимим, якщо трудові 

відносини все ж-таки прямо або опосередковано урегульовані нормами 

трудового права. Як вказує В.В. Лазарєв, при цьому наявність прогалини 

повинна бути встановлена, що передбачає отримання відповідей на наступні 

питання: 1) чи не є потреба у правовому регулюванні уявною, навіяною хибними 

оцінками вихідної ситуації; 2) чи є потреба у нормах права реальною, тобто 

забезпеченою існуючими соціально-економічними умовами життя; 3) чи не існує 

норм, які так чи інакше регулюють відповідні суспільні відносини і, таким 
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чином, виключають наявність прогалини (пряма вказівка на можливість 

застосування цивільних норм у субсидіарному порядку); 4) чи не є мовчання 

права кваліфікованим, тобто, можливо, законодавець проявив негативну волю 

щодо регулювання відповідних подій і фактів за допомогою права  [97, с. 40-41]. 

 Однак необхідно все ж-таки відзначити, що будь-яка процедура, що 

відбувається у межах трудових правовідносин, але вирішується за допомогою 

норм цивільного права, так само, як і будь-яке судове рішення (засноване на 

аналогії) повинно бути нормативно обґрунтованим та мотивованим, при цьому 

нормативне обґрунтування не виключає використання теоретичних засад 

трудового права. Тому субсидіарне застосування норм цивільного права до 

регулювання трудових відносин або застосування норм цивільного права за 

аналогією завжди буде процесом, що обумовлений суб’єктивним фактором. 

Тому правильне застосування норм цивільного права до трудових відносин 

можливе за наявності значного рівня професійності та належної кваліфікації 

практикуючих юристів, суддів та інших учасників правоохоронної та захисної 

діяльності.  

Одним із основних правил застосування цивільного законодавства за 

аналогією до трудових відносин є несуперечність застосовуваного правила 

природі трудових відносин, тим особливостям, які характеризують їх як предмет 

трудового права, які стали підставами для виокремлення трудового права у 

самостійну галузь. 

Розгляд субсидіарного застосування цивільно-правових норм до трудових 

правовідносин, а також використання аналогії закону (права) при подоланні 

прогалин у трудовому праві в процесі припинення трудового договору, повинен 

здійснюватися шляхом аналізу загальних та спеціальних норм трудового та 

цивільного права, які можуть стосуватися процедури припинення трудових 

правовідносин. 

На практиці та в теорії трудового права залишаються проблемними питання 

зміни та розірвання трудового договору, а також деякі питання припинення 

трудових правовідносин. Спробуємо з’ясувати окремі аспекти регулювання 
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припинення трудових правовідносин нормами цивільного права та визначимося 

із можливістю залучення до цього процесу цивільно-правових норм 

матеріального та процедурного права. 

Одним із повністю невирішених залишається питання припинення трудових 

правовідносин у зв’язку із смертю працівника. Кодекс законів про працю 

України не містить такої підстави припинення трудового договору, як смерть 

працівника. Підставою для наказу про припинення трудового договору 

є свідоцтво про смерть, видане державним органом реєстрації актів цивільного 

стану як підтвердження факту смерті особи. Таким чином, основним 

документом, який дозволяє припинити трудові відносини у зв’язку із смертю 

працівника є свідоцтво про смерть і на підприємстві наказ (розпорядження) про 

припинення трудового договору (контракту) оформляється лише після того, як 

найближчі родичі померлого працівника нададуть копію свідоцтва про смерть, 

видане органом РАЦС. Порядок здійснення запису до трудової книжки 

регулюється «Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників» 

[62] та Листом Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо 

заповнення трудової книжки у випадку смерті працівника» [104]. Отже, 

припинення трудових правовідносин у зв’язку із смертю працівника відбувається 

на підставі природних причин, які унеможливлюють продовження правовідносин 

і регулюється підзаконними нормативними актами, які визначають не підставу 

припинення, а лише технічно регламентують процедуру звільнення у 

конкретному випадку. Вбачається, що в даному випадку за аналогією 

застосовується норма ст. 608 ЦК України, яка вказує на таку підставу 

припинення зобов’язання як смерть фізичної особи.   

Хоча така підстава припинення трудового договору як смерть працівника і 

не закріплена трудовим законодавством, існує усталена практика звільнення за 

цією підставою і не виникає особливих труднощів, коли є у наявності свідоцтво 

про смерть та коли є родичі померлого, які готові співпрацювати із відділом 

кадрів підприємства, де працював померлий працівник. Як правило, свідоцтво 

про смерть підприємству надають члени сім’ї померлого працівника. Однак 
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нерідко виникають ситуації, коли працівник не мав родичів або ж коли смерть 

настала поза населеним пунктом, де розташовується підприємство, а близькі 

померлого не мають можливості або бажання надавати свідоцтво про смерть або 

висилати нотаріально засвідчену копію, тоді підприємство повинно самостійно 

звернутися до органу, в якому було зареєстровано смерть працівника. У тих 

випадках, коли невідомо де саме зареєстровано смерть працівника, треба 

звернутися із запитом до всіх органів, де могла відбуватися реєстрація. 

Реєстрація смерті здійснюється за цивільно-правовою процедурою, яка в даному 

випадку має юридичне значення для припинення трудового договору у зв’язку із 

смертю і закріплюється Наказом Міністерства юстиції України «Про 

затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні» 

[184] де зазначається, що «смерть реєструється в органах РАЦС за останнім 

місцем проживання померлого, за місцем настання смерті, виявлення трупа або 

за місцем поховання». 

Процедура припинення трудових правовідносин у зв’язку із смертю 

працівника передбачає здійснення повного розрахунку та передання трудової 

книжки найближчим родичам померлого працівника (під розписку або на їх 

вимогу надсилається поштою). Визначення кола осіб, які можуть визнаватися 

найближчими родичами, здійснюється за нормами сімейного та (або) пенсійного 

законодавства. Всі неодержані за життя працівника суми заробітної плати та 

інших виплат згідно із ч. 1 ст. 1227 ЦК України передаються членам його сім’ї, а 

за їх відсутності включаються до складу спадщини.  

Ще більш складною є ситуація, коли працівник зникає безвісті. У чинному 

трудовому законодавстві відсутня така підстава для припинення трудових 

відносин як безвісна відсутність, але такі випадки на практиці трапляються все 

частіше, особливо, враховуючи складну ситуацію із працевлаштуванням 

вимушених переселенців з окупованих територій. Такі працівники 

влаштовуються на роботу, періодично відвідують окуповану територію з метою 

провідати родичів чи перевезти залишки майна і досить часто трапляється так, 

що зникають безвісті. Є недобросовісні працівники, які користуються такою 
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ситуацією в країні і, повернувшись після тривалої відсутності начебто з 

поважних причин, вимагають виплати роботодавцем додаткових компенсацій, 

поновлення на роботі, відшкодування моральної шкоди. Виникає питання, як 

правомірно звільнити при тривалій відсутності працівника і які норми 

застосовувати для регулювання припинення трудових відносин. На нашу думку, 

можна звільнити працівника за такою підставою як безвісна відсутність 

працівника, застосовуючи у субсидіарному порядку та за аналогією норми 

цивільного та іншого законодавства.  

Безвісна відсутність – це категорія цивільного законодавства, яка може 

застосовуватися у випадку, коли через тривалу відсутність фізичної особи 

відносини, які виникли за її участю, набули невизначеності. Безвісну відсутність 

слід відрізняти від пропажі безвісті фізичної особи. Можливість визнання 

фізичної особи безвісно відсутньою не є самоціллю. Вона необхідна для 

забезпечення стійкості та визначеності цивільних і інших відносин та захисту 

прав і законних інтересів їх учасників [123, с.89].  Стаття 43 ЦК України 

визначає поняття безвісно відсутньої особи та умови надання цього статусу. 

Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою встановлюється 

Цивільним процесуальним кодексом України, який не визначає кола осіб, які 

можуть звернутися до суду із заявою про визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою. Статтею 247 ЦПК України встановлено, що таким правом 

наділяються особи, які у поданій до суду заяві обґрунтують мету, заради якої їм 

потрібно визнати особу безвісно відсутньою. Тобто, підставою для звернення до 

суду є зв'язок між безвісною відсутністю фізичної особи та порушенням прав чи 

охоронюваних законом інтересів заявника. У якості заінтересованих осіб можуть 

виступати особи, для яких рішення суду про визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою може стати підставою для виникнення, зміни чи припинення їх 

власних прав і обов’язків [123, с. 90]. Таким чином, можна припустити, що 

роботодавець є такою заінтересованою особою, яка може подати заяву до суду з 

метою визнання свого працівника безвісно відсутнім. Припинення трудових 

відносин може бути здійснено після визнання судом працівника безвісно 
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відсутнім, при цьому існує Лист Мінсоцполітики від 31.12.2010 року № 

284/06/186-10 в якому встановлено, що «у випадку визнання працівника безвісно 

відсутнім у трудовій книжці цього працівника у розділі «Відомості про роботу» 

слід зробити запис «Роботу припинено у зв’язку з визнанням судом особи 

безвісно відсутньою». Як і інші відомості про роботу, цей запис супроводжується 

зазначенням порядкового номеру, дати припинення трудового договору і 

посиланням на дату і номер наказу про припинення трудового договору (ця дата 

буде визначена у судовому рішенні) (за аналогією з п. 4.3 Інструкції про порядок 

ведення трудових книжок працівників). 

Згідно із ст. 43 ЦК України фізична особа може бути визнана судом безвісно 

відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає 

відомостей про місце її перебування. Виникає питання, що робити роботодавцю 

із зниклим працівником протягом року, тобто до того моменту, коли його може 

бути визнано у порядку, визначеному законом, безвісно відсутнім. Це питання 

залишається неврегульованим і тому на практиці зустрічаються випадки 

вирішення цієї ситуації шляхом звільнення за прогул, тобто за п. 4, ч. 1, ст. 40 

КЗпП України. Факт прогулу слід довести самому роботодавцю. На практиці для 

цього складається акт комісією, створеною роботодавцем, яка засвідчує факт 

відсутності працівника на роботі. Для правомірного звільнення працівника, який 

тривалий час не з’являється на роботі і невідомо де знаходиться, потрібно 

впевнитися у відсутності поважних причин у працівника відносно його 

відсутності на роботі. Надалі, роботодавець самостійно вирішує, виходячи із 

суб’єктивних обставин справи, як йому вирішити питання щодо припинення 

трудового договору з таким працівником, тобто звільнити за прогул або у 

визначений законодавством строк подавати заяву про визнання безвісно 

відсутнім, а потім припинити трудові відносини за цією підставою.   

Вже в проекті Трудового кодексу України у ст. 96 міститься норма, яка 

зазначає, що «трудовий договір з працівником може бути розірвано за 

ініціативою роботодавця у зв’язку з відсутністю працівника на роботі та 

інформації про причини такої відсутності більш як чотири місяці». Проект 
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Трудового кодексу України також містить ст. 102, яка закріплює можливість 

припинення трудових відносин у разі смерті роботодавця - фізичної особи, 

визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим та ст. 103, яка 

закріплює можливість припинення трудових відносин у разі смерті працівника, 

визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим. Зазначені норми 

вирішують більшість існуючих на сьогоднішній день проблем правового 

регулювання припинення трудового договору з відсутнім (зниклим) та померлим 

працівником. 

Процедура припинення трудового договору у зв’язку із оголошенням 

фізичної особи - працівника померлою буде аналогічною із процедурою 

припинення трудового договору у зв’язку із смертю працівника. Оголошення 

фізичної особи померлою здійснюється згідно із ст. 46 ЦК України у судовому 

порядку. Порядок оголошення фізичної особи померлою встановлюється 

Цивільним процесуальним кодексом України. 

Цікавими та до кінця невирішеними на сьогодні залишаються питання 

припинення трудових відносин із працівниками, які мають допуск до державної 

таємниці або володіють комерційною таємницею. Згідно із ч. 2 ст. 22 Закону 

України «Про державну таємницю» [175] допуск до  державної таємниці 

надається дієздатним громадянам України віком від 18 років,  які потребують 

його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-технічної 

діяльності або навчання, органами Служби безпеки України після проведення їх 

перевірки. Відповідно до ст. 27 вказаного Закону доступ до державної таємниці 

надається дієздатним громадянам України, яким надано допуск до  державної 

таємниці та які потребують його за умовами своєї службової,  виробничої, 

наукової чи науково-дослідної діяльності або навчання.  

Допуск до державної таємниці здійснюється за спеціальною процедурою, 

яка визначається Кабінетом Міністрів України, а от рішення про надання 

доступу до конкретної секретної інформації (категорії  секретної  інформації) та 

її матеріальних носіїв приймають керівники державних органів, органів 

місцевого самоврядування,   підприємств, установ та організацій, у яких 
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виконуються роботи, пов'язані з  державною  таємницею,  або зберігаються 

матеріальні носії секретної інформації. 

Згідно із ч. 3 ст. 23 Закону України «Про державну таємницю» громадянина,   

якому відмовлено у допуску до державної таємниці, якщо виконання трудових 

чи службових обов'язків вимагає доступу до державної таємниці, а переміщення 

на інше робоче місце чи іншу посаду неможливе, може бути в передбаченому 

законодавством порядку переведено на іншу роботу або службу, не пов'язану з 

державною таємницею, чи звільнено. 

Таким чином, можливе припинення трудових правовідносин із особою, яка 

мала доступ до державної таємниці у зв’язку із виявленням обставин, які 

унеможливлюють такий доступ, наприклад, втрата дієздатності. У таких випадках 

виникає питання, чим керуватися при визначенні поняття дієздатності і чи мається 

на увазі загальна, тобто цивільно-правова дієздатність, чи спеціальна – трудова.  

Вирішення питання позбавлення фізичної особи дієздатності також здійснюється за 

спеціальною процедурою, що визначається нормами цивільного права. З нашої 

точки зору, застосовуються у субсидіарному порядку норми цивільного права, що 

регулюють питання дієздатності. Це є можливим у зв’язку із повною відсутністю у 

базових нормативних актах трудового права норм про правоздатність та 

дієздатність. Однак, якщо мова йде про повну відсутність таких норм у трудовому 

праві, то тоді таке застосування є подоланням прогалин у праві і більше нагадує 

аналогію закону ніж субсидіарне застосування норм цивільного права до 

регулювання трудових відносин. Вважаємо, що дублювати норми про 

правоздатність та дієздатність нормами трудового права є недоцільним і тому 

застосуванням норм цивільного права при використанні цих категорій є цілком 

логічним, однак для подолання суперечностей необхідно включити до норм 

трудового законодавства вказівку про можливість такого застосування. Норма 

статті 25 ЦК України дає визначення цивільної правоздатності фізичної особи; 

стаття 30 закріплює визначення цивільної дієздатності; стаття 34-35 визначає 

сутність повної дієздатності та особливості і умови її надання. Наприклад, 

Цивільний кодекс України вказує, що повну цивільну дієздатність має фізична 
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особа, яка досягла вісімнадцяти років (ч. 1 ст. 34), однак, якщо особа досягла 

шістнадцяти років і працює за трудовим договором, то такій особи також може 

бути надана повна дієздатність (ч. 1 ст. 35). При цьому у разі припинення трудового 

договору особою, яка ще не досягла вісімнадцяти років, за нею зберігається повна 

дієздатність (ч. 5 ст. 35). Як бачимо, спостерігається взаємодія цивільного права із 

трудовим у регулюванні цивільних відносин і не спостерігається взаємозв’язку 

норм трудового права із цивільними при регулюванні трудових відносин. 

Звільнення у зв’язку із відмовою до допуску до державної таємниці у 

зв’язку із втратою такою особою дієздатності повинно відповідати дотриманню 

всіх процедур визнання фізичної особи недієздатною, що регулюється ст. 39-40 

ЦК України та цивільно-процесуальним законодавством. Так, визнання особи 

недієздатною може здійснюватися тільки у судовому порядку, а моментом 

такого визнання є момент набрання законної сили рішенням суду про це.   

Звільнення у зв’язку із втратою дієздатності особи, яка мала доступ до 

державної таємниці, буде здійснюватися згідно із п. 2, ч. 1, ст. 40 КЗпП України – 

виявлення невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі….., а так само 

в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску 

до державної таємниці. 

У зв’язку із особливою важливістю та з метою забезпечення безпеки 

держави інформація, що отримує статус державної таємниці, потребує належного 

зберігання та захисту. Так, державна таємниця – це вид таємної інформації, що 

охоплює  відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх 

відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може 

завдати шкоди національній безпеці України. Особи, які мають доступ до 

державної таємниці, отримують особливий статус і несуть відповідальність за її 

розголошення. Наприклад, п. 2, ч. 2, ст. 92 проекту Трудового кодексу України у 

якості підстав для розірвання трудового договору, вказує «розголошення 

державної таємниці, комерційної або іншої захищеної законом інформації, що 

стала відома працівникові, який підписав зобов'язання про її нерозголошення або 

трудовий договір укладено з умовою про нерозголошення цієї інформації, у 
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зв’язку з виконанням трудових обов'язків; відмови у наданні допуску до 

державної таємниці»  [207]. 

Виходячи із вищезазначеної підстави, можна відзначити, що у проекті 

Трудового кодексу України поряд із державною таємницею, підставою для 

звільнення є розголошення ще і комерційної таємниці. Згідно із ст. 420 ЦК 

України комерційна таємниця є об’єктом права інтелектуальної власності. 

Безпосередній доступ до комерційної таємниці мають працівники, однак чинний 

КЗпП України не містить визначення комерційної таємниці. Для з’ясування її 

сутності ми звертаємося до ст. 505 ЦК України. В даному випадку 

прослідковується безпосередній зв’язок трудового права з нормами цивільного 

права, оскільки для захисту комерційної таємниці в трудових правовідносинах 

здійснюється поєднання та комплексне застосування як норм цивільного права, 

так і норм трудового права. Наприклад, розголошення комерційної таємниці є 

порушенням трудового законодавства лише у тому випадку, коли це буде 

закріплено в посадових інструкціях, трудових договорах з працівниками, 

правилах внутрішнього розпорядку та інших локальних актах тощо. Методами 

захисту та забезпечення комерційної таємниці є розробка положень про 

комерційну таємницю на підприємстві; розробка інструкцій щодо дотримання 

працівниками режиму нерозголошення комерційної таємниці; введення до 

статуту підприємства положень, які регулюють питання захисту комерційної 

таємниці; розробка та укладення договорів про нерозголошення комерційної 

таємниці особами, які мають доступ до комерційної інформації. Ознаки 

комерційної таємниці, основні її характеристики та строки чинності права 

інтелектуальної власності на неї закріплені цивільним законодавством. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не 

становлять комерційної таємниці» [155] визначено відомості та інформацію, яка 

не може вважатися комерційною таємницею. Ознаки неправомірного 

використання комерційної таємниці конкурентами визначені Законом України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції» [187] (ст. 17, ст. 19). 

Господарським кодексом України встановлено, що власник технічної, 
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організаційної або іншої комерційної інформації має право на захист від 

незаконного використання цієї інформації третіми особами за умов, що ця 

інформація має комерційну цінність у зв’язку з тим, що вона невідома третім 

особам і до неї нема вільного доступу інших осіб на законних підставах, а 

власник інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності. 

КЗпП України та інше законодавство не містить такої підстави для звільнення 

як розголошення комерційної таємниці, але теоретичні дослідження та судова 

практика виходять з тих міркувань, що розголошення таємниці може розцінюватися 

як порушення трудової дисципліни, за яке передбачена дисциплінарна 

відповідальність у вигляді догани або звільнення. Практика виходить з того, що 

звільнення працівника за одноразове розголошення таємної комерційної інформації 

не завжди є можливим і кваліфікується як порушення трудової дисципліни, за яке 

допускається винесення догани. При повторному розголошенні комерційної 

таємниці чи іншому порушенні трудової дисципліни протягом року (ст. 151) такого 

працівника можна звільнити за п. 3, ч. 1, ст. 40 КЗпП України, тобто «за 

систематичне невиконання працівником без поважних причин своїх трудових 

обов’язків…». Розголошення комерційної таємниці, що визнається грубим 

порушенням, керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності 

(філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його 

заступниками, головним бухгалтером підприємства, його заступниками може бути 

підставою для звільнення за п. 1, ч. 1, ст. 41 КЗпП України.  

Як бачимо, неврегульованість питання захисту комерційної таємниці в 

межах трудових правовідносин породжує як субсидіарне застосування норм 

цивільного  (господарського) права до регулювання трудових правовідносин, так 

і застосування міжгалузевої аналогії закону (права). Відсутність у нині чинному 

трудовому законодавстві такої підстави розірвання трудового договору як 

розголошення комерційної таємниці призводить до застосування 

внутрішньогалузевих норм шляхом використання механізму аналогії, що, з 

одного боку, дозволяє усунути прогалини у трудовому праві, але, з іншого – 

призводить до дещо некоректного застосування певних норм до регулювання 
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трудових правовідносин, наприклад, звільнення за розголошення комерційної 

таємниці формально визначається як звільнення за систематичне невиконання 

трудових обов’язків. Організація захисту комерційної таємниці здійснюється 

шляхом закріплення у локальних нормативних актах додаткових положень 

охоронного змісту щодо комерційної таємниці, а також укладення додаткових 

договорів про нерозголошення комерційної таємниці або включення додаткових 

обов’язків до трудового договору з працівником щодо охорони комерційної 

таємниці. Однак не слід забувати, що відповідно до ст. 9 КЗпП України такі 

умови договору чи додаткові договори, можуть бути визнані такими, що 

погіршують становище працівника порівняно із законодавством про працю і 

можуть бути визнані недійсними.   

Визнання трудових договорів недійсними є ще однією із проблем правового 

регулювання трудових правовідносин, адже  КЗпП України вказує лише на 

можливість визнання недійсними умов договорів про працю, які погіршують 

становище працівників. Дослідники трудового права не відхиляють можливість 

використовувати для аналізу трудових договорів загальноцивілістичні наукові 

вчення, але при цьому все ж-таки рекомендують застосовувати термін «договори 

про працю» або «трудові договори» і насамперед враховувати соціальне 

призначення таких договорів [107, с. 190, 194]. Трудовий договір як і будь-який 

цивільно-правовий договір є правочином, що спрямований на виникнення (зміну, 

припинення) правовідносин. Однак трудовий договір слід розглядати не тільки 

як юридичний факт, який породжує трудові відносини, а також як угоду яка 

визначає зміст відповідного правовідношення. Отже, більшість науковців 

приходять до висновку, що трудовий договір є багатогранним явищем, яке 

поєднує в собі ознаки юридичного факту та ознаки зобов’язального 

правовідношення (хоча регулювання таких відносин здійснюється не тільки 

договірними умовами) і може регулюватися за аналогією нормами цивільного 

законодавства, зокрема, відносно визнання трудового договору недійсним [91, 

с.138; 255, с.260].  Чинним КЗпП України питання визнання трудового договору 

недійсним вирішуються шляхом його розірвання або припинення, наприклад, у 



97 

зв’язку із порушенням правил прийому на роботу, що не завжди є юридично 

коректним, тому що інколи не можна припинити ті відносини, які формально не 

настали.  

Як бачимо, законодавець все ж-таки намагається усунути всі існуючі 

прогалини у трудовому законодавстві і, у проекті Трудового кодексу України 

визначає конкретні підстави для визнання трудового договору або окремих його 

умов недійсними. Так, трудовий договір є недійсним у разі його укладення: 1) з 

особами без дотримання вимог, передбачених законодавством відносно віку, 

дозволу батьків та інших критеріїв; 2) з особою, визнаною у встановленому 

порядку недієздатною; 3) у разі його укладення з неповнолітніми особами без 

дотримання певних вимог; 4) в інших випадках, встановлених Кодексом та 

законами. Трудовий договір також може бути визнаний недійсним за рішенням 

суду, якщо його укладено: 1) під впливом омани, погрози, примушення; 2) без 

наміру створити юридичні наслідки (удаваний трудовий договір); 3) в інших 

випадках, встановлених цим Кодексом та законами. Окремі умови трудового 

договору є недійсними, якщо вони: 1) погіршують становище працівника 

порівняно з трудовим законодавством і колективним договором; 2) мають 

дискримінаційний характер (ст. 47) [207]. 

Таким чином, більшість положень нового Трудового кодексу України 

дублюють норми цивільного законодавства відносно визнання договорів 

недійсними, але враховують саме особливості трудових правовідносин. Теж саме 

можна сказати і про закріплені ст. 48 проекту Трудового кодексу України наслідки 

визнання трудового договору або окремих його умов недійсними. Так, згідно із 

вказаною нормою, «недійсність окремих умов трудового договору не тягне за 

собою визнання недійсним трудового договору в цілому. У такому разі 

роботодавець зобов'язаний, за згодою працівника, внести до трудового договору 

відповідні зміни. Якщо сторони трудового договору не дійдуть згоди щодо зміни 

його умов, застосовуються норми трудового законодавства або колективного 

договору». Норма ст. 48 також визначає, що «недійсність трудового договору або 

окремих його умов не тягне за собою обов'язок працівника повернути 
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роботодавцеві отримані ним заробітну плату, інші матеріальні блага». Вказані 

наслідки більше акцентують увагу на особливостях трудових правовідносин та 

виключають застосування положень цивільного законодавства. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Припинення трудового договору є родовим поняттям та включає всі 

випадки припинення трудових відносин незалежно від умов і підстав 

припинення. Ці підстави містяться як у Кодексі законів про працю України, так і 

в інших нормативно-правових актах спеціального характеру. Відповідно, 

видовим поняттям, стосовно терміну «припинення трудового договору», є термін 

«розірвання трудового договору», який означає припинення трудового договору 

за одностороннім волевиявленням працівника, роботодавця або на вимогу третіх 

осіб, які не є стороною трудового договору.   

2. Кожна із підстав припинення трудового договору передбачає 

застосування визначеного законодавством порядку (процедури) припинення 

трудових правовідносин. Процедура – це офіційно встановлений порядок 

виконання певної діяльності. Тобто поняття «порядок» входить до змісту 

поняття «процедура». 

3. Процедурні норми з припинення трудового договору можна визначити 

як норми, які впорядковують, забезпечують і гарантують процес реалізації 

матеріальних норм трудового права, а також прав працівників, роботодавців та 

інших учасників трудових правовідносин в сфері припинення трудового 

договору, за допомогою різних засобів і способів.  

5. Виникнення трудового права історично обумовлене існуванням 

цивільного права та розвитком особливих відносин договірного використання 

найманої праці тому, незважаючи на формування трудового права у якості 

самостійної галузі права, яка має свій предмет та методи правового регулювання, 

свої особливі функції та принципи, слід відзначити спорідненість трудового та 

цивільного права і, як наслідок, можливість у встановлених законодавством 
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випадках субсидіарно застосовувати норми цивільного права до регулювання 

трудових відносин та у виключних випадках – застосовувати їх за аналогією. 

Розвиток ринкового способу виробництва, створення умов для добросовісної 

економічної конкуренції, сприяння науково-технічному прогресу потребує змін у 

сутності та природі трудових правовідносин. Такі зміни повинні розпочатися із 

впровадження нових підходів до формулювання основних методів трудового 

права. Необхідно досягнути  збалансованості у застосуванні імперативного та 

диспозитивного підходу у регулюванні трудових відносин або, навіть з 

перевагою диспозитивного регулювання трудових відносин, але із обов’язковим 

збереженням соціальної функції трудового права та забезпечення основних 

трудових прав та стандартів праці працівників. Запропонована концепція 

трудового права неможлива без запозичення окремих норм та конструкцій 

цивільного права, що може бути реалізована шляхом: 1) включення окремих 

конструкцій та положень цивільного права до трудового законодавства; 

2) теоретична та практична допустимість та (або) формально закріплена 

можливість застосовувати норми цивільного права до регулювання трудових 

відносин у субсидіарному порядку; 3) практична можливість та теоретична 

обґрунтованість можливості застосування норм цивільного права до 

регулювання трудових відносин за аналогією, яка в даному випадку має 

міжгалузевий характер.  
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РОЗДІЛ 2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРУ ЗА  УГОДОЮ СТОРІН, ІНІЦІАТИВОЮ ПРАЦІВНИКА ТА ЗА 

ОБСТАВИНАМИ, ЯКІ  НЕ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРУ 

 

2.1 Порядок та процедура припинення трудового договору за угодою 

сторін  

 

Відповідно до статті 43 Конституції України  використання примусової праці 

заборонено. Прийняття нового Трудового кодексу України передбачає безпосереднє 

закріплення заборони примусової праці у статті 4, яка вказує на добровільність 

трудової діяльності, як особливу умову її здійснення, що розповсюджується як на 

відносини, пов’язані із укладенням трудового договору, так і на відносини, пов’язані 

із продовженням виконання трудової функції. Для забезпечення вільного 

волевиявлення щодо здійснення трудової діяльності працівникам надається 

можливість у будь-який момент припинити трудові відносини за власною 

ініціативою в односторонньому порядку або за взаємною домовленістю із 

роботодавцем. Зазначені підстави припинення трудових відносин реалізуються 

шляхом припинення трудового договору за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України) 

та шляхом розірвання трудового договору з ініціативи працівника (п. 4 ст. 36, ст. 38, 

ст. 39 КЗпП України). Вказані підстави припинення трудових правовідносин 

передбачають вчинення сторонами трудового договору правомірних дій, наслідком 

яких є: 1) припинення трудового договору за взаємною погодженою домовленістю 

між сторонами (угода сторін); 2) розірвання трудового договору шляхом 

одностороннього волевиявлення (ініціативи) працівника.  

Застосування будь-якої підстави припинення трудового договору 

передбачає виникнення юридичних фактів (юридичних складів), які, в даному 

випадку, обумовлюють припинення трудових правовідносин. Юридичний факт, 

що обумовлює припинення трудових правовідносин, можна визначити як дію 
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або подію, що здійснюється у певному, встановленому законодавством, порядку. 

Порядок здійснення відповідних дій визначається нормами права і включає певні 

умови, процедури, правила поведінки, порушення яких не породжує фактів, які 

можуть набувати статусу юридичних. Так, як відзначає Абаєва Т.В., вказівка у 

нормі права на ознаки, властивості або якості (їх сукупність) являє собою 

вимоги, дотримання яких обов’язкове для того, щоб реальна життєва обставина 

стала юридичним фактом і призвела до встановлених юридичних наслідків. 

Відсутність елементів юридичного факту, вимогу щодо яких пред’являє норма 

права, дозволяє говорити про те, що юридичний факт не настав, і в силу цього 

немає причин очікувати настання юридичних наслідків [1, с. 15-16]. 

Отже, спробуємо розглянути основні вимоги, дотримання яких є 

обов’язковим для настання бажаних юридичних наслідків в процесі припинення 

трудових правовідносин за угодою сторін та в процесі звільнення за ініціативою 

працівника. А також визначимося із практикою застосування процедур, які 

використовуються для припинення трудових правовідносин за угодою сторін та 

за ініціативою працівника.  

У Європейському трудовому праві припинення трудового договору за 

угодою сторін є однією із основних підстав припинення трудових відносин, що 

відповідає загальним принципам договірного права, спрямована на забезпечення 

свободи волевиявлення працівників і законності, в тому числі засобами суворого 

судового контролю  [72, с. 352]. 

Угода сторін, як підстава для припинення трудового договору, є складним 

юридичним складом (сукупністю юридичних фактів), які визначені 

законодавством як обов’язкові для настання бажаних юридичних наслідків. 

Елементами відповідного юридичного складу є: 1) взаємна згода сторін на 

припинення трудового договору; 2) належне оформлення волі роботодавця у 

формі наказу (розпорядження) про припинення трудового договору.  

Аналізуючи угоду сторін як підставу припинення трудового договору, слід 

відзначити, що це найбільш безконфліктний, гнучкий та цивілізований спосіб 

припинення трудових правовідносин, який базується на взаємному 
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волевиявленні сторін припинити трудові правовідносини. Якщо чинний КЗпП 

України вказує тільки на угоду сторін, як на одну із підстав припинення 

трудового договору, то у проекті Трудового кодексу України зазначеній підставі 

приділена окрема стаття, яка має назву «Розірвання трудового договору за 

згодою сторін» і вказує, що «трудовий договір може бути розірвано в будь-який 

час за домовленістю між працівником і роботодавцем» (ст. 82) [207]. Таке 

формулювання є більш чітким, оскільки вказує на домовленість між працівником 

і роботодавцем про розірвання трудового договору, а також визначає можливість 

виникнення такої домовленості у будь-який час, що надає можливість вирішити 

питання про розірвання трудового договору у найбільш короткі строки. 

Положення цієї норми проекту Трудового кодексу України фактично вже 

застосовуються на практиці при розірванні трудового договору «за угодою 

сторін», але їх обґрунтування є більш теоретичним, ніж нормативним. Якщо 

дослідити всі особливості застосування такої підстави розірвання трудового 

договору як «угода сторін» або «згода сторін на розірвання трудового договору» 

можна говорити про відсутність  у чинному КЗпП України так і новому 

Трудовому кодексі України необхідних нормативно закріплених положень, які 

стосуються порядку застосування зазначеної підстави, процедури розірвання 

трудового договору за вказаною підставою тощо. Таким чином, законодавством 

не встановлено відповідного порядку та строків припинення трудового договору 

за угодою сторін, у зв’язку з чим вони визначаються працівником і власником 

або уповноваженим ним органом у кожному конкретному випадку.  

Припинення трудового договору за угодою сторін - це встановлена законом 

підстава для розірвання будь-якого виду трудового договору, що застосовується 

після досягнення згоди сторін про припинення трудового правовідношення, 

шляхом взаємної домовленості працівника та роботодавця щодо порядку та  

строків розірвання трудового договору із застосуванням загальноприйнятої 

процедури звільнення. 

Таким чином, припинення трудового договору за угодою сторін дозволяє: 1) 

розірвати будь-який трудовий договір; 2) розірвати трудовий договір у будь-який 
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час за домовленістю сторін; 3) розірвати трудовий договір без дотримання 

особливих правил, умов та вимог, в тому числі і визначених законодавством.   

Можливість розірвати за «угодою сторін» будь-який трудовий договір 

означає право працівника і роботодавця домовитися про припинення трудових 

правовідносин за будь-яким видом трудового договору. Ключовим елементом 

при розірванні трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП України (угода сторін) є 

домовленість працівника та роботодавця (уповноваженого ним органу) про 

припинення трудових правовідносин. Обов’язковою умовою розірвання 

трудового договору за «угодою сторін» також є взаємне визначення окремих 

елементів порядку розірвання трудового договору, наприклад строків (терміну) 

припинення роботи тощо. Пропозиція про припинення трудового договору за 

вказаною підставою може виходити як від працівника, так і від роботодавця 

(уповноваженого ним органу). Спосіб виявлення ініціативи щодо розірвання 

трудового договору може мати як усну, так і письмову форму. Усна форма 

полягає в усній домовленості сторін про припинення трудових правовідносин.  

Письмова форма виявлення ініціативи щодо розірвання трудового договору 

може полягати у написанні працівником заяви про розірвання трудового 

договору за п. 1 ст. 36 КЗпП України, на якій роботодавець позначає свою згоду 

на таке розірвання та позначає обумовлений сторонами (усно або письмово) 

термін звільнення, наприклад, «Звільнити з 15.05.2017 року». Якщо термін 

розірвання трудового договору позначений у заяві, то достатньо просто 

погодження роботодавця, зробленого у заяві. Припинення трудового договору за 

п. 1 ст. 36 КЗпП України не передбачає попередження про звільнення ні від 

працівника, ні від роботодавця (уповноваженого ним органу). Як вже 

зазначалося, останній робочий день визначається сторонами за взаємною згодою.  

Домовленість про звільнення може бути оформлена письмово шляхом 

складання сторонами окремої угоди про припинення трудового договору за п. 1 

ст. 36 КЗпП України, що підписується працівником та роботодавцем і засвідчує 

бажання та порядок розірвання договору за угодою сторін.  
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На підставі цих документів у будь-якому випадку видається наказ 

(розпорядження) про звільнення працівника із вказівкою на відповідну підставу 

звільнення та наступним занесенням необхідних даних до трудової книжки. 

Таким чином, ініціатива про припинення трудового договору за «угодою сторін» 

може виявлятися як усно, так і письмово, а оформлення припинення трудового 

договору завжди здійснюється у письмовій формі.  

Угода сторін, як підстава для припинення трудових правовідносин, може 

застосовуватися для припинення різних видів трудових договорів, оскільки з 

цього приводу у законодавстві немає заборон. Так, за угодою сторін може бути 

припинений як трудовий договір, укладений на невизначений строк, так і 

строковий трудовий договір. Особливо актуальним є застосування «угоди 

сторін», як підстави припинення трудових правовідносин, до строкових трудових 

договорів з метою їх дострокового припинення. Так, наприклад, за угодою сторін 

може бути припинено контракт, трудовий договір з молодим спеціалістом до 

закінчення його строку, трудовий договір на виконання роботи тимчасово 

відсутнього працівника та інші.  

Можливість розірвати за «угодою сторін» трудовий договір у будь-який час 

означає право працівника та роботодавця домовитися про припинення трудового 

договору у зручний для них час, шляхом визначення строку (терміну) розірвання 

трудового договору. З цього приводу у постанові Пленуму Верховного Суду 

України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 

1992 року № 9 [196].  визначено, що в разі домовленості між працівником і 

власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом 

про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП України (угода сторін) 

договір припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої 

домовленості може відбутися лише тоді, коли власник або уповноважений ним 

орган і працівник дійшли взаємної згоди.  

Як бачимо, припинення трудового договору за «угодою сторін» 

уповноважує (навіть зобов’язує) сторони досягти згоди щодо всіх істотних умов, 

які пов’язані із розірванням трудового договору і, однією із таких умов, є строки 

http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=124
http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=124
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припинення роботи. З огляду на це працівник не може бути звільнений за п. 1 

ст. 36 КЗпП України тобто «за угодою сторін», якщо одна із сторін не дає згоди 

на припинення трудового договору за цим пунктом або не було досягнуто 

домовленості про дату звільнення. У цьому випадку трудовий договір може бути 

розірваний з ініціативи працівника або власника чи уповноваженого ним органу 

з інших підстав, передбачених КЗпП України, та з додержанням відповідно до 

встановлених для таких підстав звільнення вимог закону, наприклад статей 38 - 

44 КЗпП України. 

Можливість розірвати трудовий договір без дотримання особливих правил, 

умов та вимог означає, що звільнення за «угодою сторін» не передбачає 

вчинення якихось додаткових дій чи виконання особливих законодавчих вимог, 

пов’язаних із застосуванням вказаної підстави. Головне, щоб належним чином 

була виявлена взаємна воля сторін щодо припинення трудового договору та 

визначені строки такого припинення. Однак слід звернути увагу, що відсутність 

у законодавстві норм щодо необхідності дотримання особливих вимог при 

розірванні трудового договору за угодою сторін, ще не означає що сторони не 

зобов’язані дотримуватися загальної процедури звільнення та проведення 

розрахунків.   

Більш того, розірвання трудового договору за «угодою сторін» може 

містити такі умови звільнення працівника, які взагалі не передбачені 

законодавством. Деякі науковці навіть вказують, що саме ці додаткові умови, які 

обумовлюються в угоді сторін, складають сутність відповідної підстави для 

звільнення, що відрізняє її від інших підстав, наприклад, від звільнення за 

ініціативою працівника  [1, с. 36]. 

Вважається, що застосування «угоди сторін», як підстави для розірвання 

трудового договору, здійснюється у тих випадках, коли жодна із підстав не може 

бути використана, виходячи із наявних обставин справи. Обираючи ту чи іншу 

підставу для розірвання трудового договору, слід бути уважним і обов’язково 

враховувати можливі наслідки для обох сторін трудового правовідношення. 

Трудове законодавство надає певні пільги, гарантії та різного роду компенсації 



106 

для працівників, з якими припиняється трудове правовідношення. Обсяги та 

види цих пільг залежать в тому числі і від підстави звільнення.  

Наприклад, ст. 44 КЗпП України визначає, що при припиненні трудового 

договору: 1) у разі відмови працівника від переведення на роботу в іншу 

місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від 

продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці (п. 6 Ст. 36) - 

працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього 

місячного заробітку; 2)  у разі зміни в організації виробництва і праці, в тому 

числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, 

установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40) 

- працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього 

місячного заробітку; 3)  у разі виявленої невідповідності працівника займаній 

посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану 

здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі 

відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до 

державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає 

доступу до державної таємниці (п. 3 ст. 40) - працівникові виплачується вихідна 

допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; 4) у разі 

поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40) 

- працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього 

місячного заробітку; 5) внаслідок порушення власником або уповноваженим ним 

органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (ст. 38 і 

39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше 

тримісячного середнього заробітку тощо. 

Звільнення за окремими підставами допускається тільки за умови, якщо 

працівника неможливо перевести на іншу роботу (ч. 2 ст. 40). Не завжди те, що є 

вигідним для працівника, вигідно і роботодавцю, тому він може наполягати на 

застосуванні зручної для нього підстави для звільнення. Працівник під тиском 

або у зв’язку із відсутністю інформації про належні йому права на встановлені 
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законодавством пільги може погодитися на застосування саме «угоди сторін» як 

підстави для розірвання трудового договору.   

Щодо застосування належних підстав для звільнення, які відповідають 

фактичним обставинам ситуації, науково-практичні дослідники відзначають, що 

«безпідставне звільнення за угодою сторін працівників, яких потрібно було б 

звільняти з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, наприклад за 

прогули; систематичне невиконання трудових обов’язків; появу на роботі в 

нетверезому стані; одноразове грубе порушення трудових обов’язків; винні дії 

працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо 

ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього; вчинення працівником, який 

виконує виховні функції, аморального проступку тощо, фактично дозволяє 

працівникові уникнути дисциплінарної відповідальності за порушення трудової 

дисципліни, несумлінне виконання трудових обов’язків та інших негативних 

наслідків, передбачених законодавством при застосуванні звільнення як заходу 

дисциплінарного стягнення». Пасічник М. також відзначає, що «зазначене 

створює для працівника в таких випадках певні пільгові умови, а також дає 

можливість приховати його справжнє ставлення до роботи, оскільки в трудовій 

книжці, яка є основним документом про трудову діяльність, записи про 

звільнення повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження). Тож 

безпідставне звільнення за угодою сторін тягне за собою і відповідний запис до 

трудової книжки, який фактично містить відомості про неправдиві причини 

звільнення працівника з роботи»  [130]. 

У проекті Трудового кодексу України врегульовано більшість загальних 

питань, пов’язаних із процедурою припинення трудових правовідносин як за 

ініціативою роботодавця, так і за угодою сторін та ініціативою працівника. 

Наприклад, визначено день звільнення працівника з роботи (ст. 113), загальний 

порядок оформлення звільнення (ст. 114), особливості видачі працівнику 

документів у разі звільнення (ст. 115); закріплено обов’язок роботодавця при 

звільненні працівника забезпечити його повернення до місцезнаходження 
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роботодавця (ст. 116), обов’язок роботодавця провести розрахунок з 

працівником, з яким припинено трудові відносини (ст. 117) та інше. 

Однак вважаємо, що проблемою застосування такої підстави розірвання 

трудового договору  як «угода сторін», є відсутність у трудовому законодавстві 

положень щодо порядку оформлення спільного волевиявлення сторін про 

розірвання трудового договору за взаємною домовленістю. Практикується 

написання працівником заяви про бажання розірвати трудовий договір за угодою 

сторін, але заява лише підтверджує факт одностороннього виявлення бажання 

працівника припинити трудові відносини. Підписання такої заяви роботодавцем 

не є домовленістю працівника та роботодавця щодо розірвання трудового 

договору за взаємною згодою і, були випадки, коли суди виносили рішення про 

зміну формулювання підстави звільнення з «угоди сторін» на звільнення «з 

ініціативи працівника».   

Дослідивши наявну судову та іншу практику застосування «угоди сторін» як 

підстави для розірвання трудового договору, пропонуємо у майбутньому 

доповнити Трудовий кодекс України окремою статтею під назвою: «Порядок 

розірвання трудового договору за згодою сторін». Вважаємо, що зазначену 

норму можна сформулювати наступним чином:  

«Розірвання трудового договору за згодою сторін допускається тільки після 

досягнення між сторонами  трудового договору спільної домовленості про 

припинення трудових правовідносин. Згода сторін про розірвання трудового 

договору оформлюється угодою, що укладається у письмовій формі та підлягає 

підписанню сторонами трудового договору. 

Угода про розірвання трудового договору за згодою сторін обов’язково 

повинна містити умови та строк припинення трудового договору. Строк 

розірвання трудового договору за згодою сторін не повинен перевищувати двох 

місяців з моменту підписання сторонами угоди про розірвання трудового 

договору. 

Скасування угоди про розірвання трудового договору здійснюється за 

взаємним волевиявленням сторін трудового договору у письмовій формі. 
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Сторони у трудовому договорі за взаємною домовленістю можуть визначити 

порядок розірвання трудового договору за згодою сторін.» 

На нашу думку, необхідно чітко розмежовувати поняття «розірвання 

трудового договору за згодою сторін», розуміючи при цьому згоду як 

домовленість між сторонами про припинення трудових відносин, та «угоду про 

розірвання трудового договору», як письмовий документ, що засвідчує факт 

досягнення згоди про припинення трудового договору за взаємною 

домовленістю працівника та роботодавця.  

Існують думки про недоцільність письмової форми угоди про розірвання 

трудового договору за згодою сторін, аргументується це недоречністю витрачати 

зайвий час на укладення вказаної угоди у письмовій формі. Однак, враховуючи 

природу трудових правовідносин, а саме їх відносно тривалий характер, 

соціальну складову та забезпечувальний аспект, можна говорити, що вони 

потребують як детально врегульованого письмового укладення, так і 

припинення. Якщо враховувати зарубіжну практику, то укладення між 

працівником і роботодавцем письмової угоди про розірвання трудового договору 

є загальноприйнятим правилом. В різних країнах існують різні правила 

укладення письмової форми угоди про розірвання трудового договору за згодою 

сторін. У більшості зарубіжних країн допускається електронна письмова форма 

із застосуванням електронного цифрового підпису, а також до письмової форми 

прирівнюється обмін документами шляхом використання електронної пошти, 

телеграфу, телефону тощо. Укладенню письмової угоди про розірвання 

трудового договору за згодою сторін передує, як правило, досягнення 

домовленості між сторонами про припинення трудового договору, про строки та 

умови такого припинення. Сама домовленість досягається шляхом подання 

однією із сторін трудового договору пропозиції розірвати трудовий договір та 

прийняттям цієї пропозиції іншою стороною. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, слід звернути увагу на 

наступні особливі умови розірвання трудового договору за угодою сторін: 1) 

необхідність досягнення взаємної домовленості сторін трудового договору про 
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його припинення (пропонується у новому трудовому законодавстві закріпити 

необхідність укладення окремої угоди у письмовій формі про розірвання 

трудового договору за згодою сторін); 2) досягнення взаємної домовленості 

щодо припинення трудового договору за згодою сторін повинно обов’язково 

включати особливі умови та строк розірвання трудового договору (пропонується 

у новому трудовому законодавстві закріпити можливість розірвання трудового 

договору за згодою сторін не пізніше двох місяців з моменту підписання 

сторонами угоди про розірвання трудового договору). 

 

2.2 Порядок та процедура припинення трудового договору за угодою 

сторін  

 

Від розірвання трудового договору за взаємною згодою сторін (угодою 

сторін) слід відрізняти можливість розірвання трудового договору за ініціативою 

працівника («звільнення за власним бажанням»), порядок здійснення якого 

регулюється ст. 38 («Розірвання трудового договору, укладеного на 

невизначений строк, з ініціативи працівника») та ст. 39 («Розірвання строкового 

трудового договору з ініціативи працівника») КЗпП України. Таким чином, 

припинити трудові відносини з роботодавцем за ініціативою працівника можна, 

як щодо безстрокового, так і щодо строкового трудового договору. Основним 

правилом для працівника при бажанні розірвати трудовий договір є необхідність 

здійснення письмового попередження про це власника або уповноважений ним 

орган за два тижні. Однак, окрім здійснення попередження, особливу роль 

відіграє наявність реального бажання працівника розірвати трудовий договір із 

роботодавцем, що повинно проявлятися у добровільності волевиявлення.  

На практиці трапляються випадки, коли справжня воля роботодавця, що 

спрямована на розірвання трудового договору з його ініціативи, підміняється 

здійсненням примушування працівника до звільнення «за власним бажанням». За 

цивільним законодавством подібний правочин може бути визнаний недійсним як 

такий, що вчинений під примусом; у трудовому праві відсутній інститут 
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визнання недійсними угод між працівником і роботодавцем. Що ж стосується 

застосування цивільно-правових норм до регулювання трудових правовідносин, 

то це є можливим, однак у кожному конкретному випадку регулювання трудових 

відносин за допомогою норм цивільного права (аналогія закону, аналогія права), 

виникає чимало спірних питань та суб’єктивних поглядів на таке застосування, 

що не гарантує належного вирішення справи та законності прийнятого рішення.  

У проекті Трудового кодексу України визначені підстави для визнання 

трудового договору або окремих його частин недійсними (ст. 47), де в одному із 

пунктів зазначено, що трудовий договір може бути визнаний недійсним якщо 

укладений під впливом омани, погрози, примусу. Відносно можливості визнання 

недійсною тієї чи іншої угоди про звільнення у новому трудовому законодавстві 

відсутні норми права, однак є норма ст. 85, яка закріплює неприпустимість дій, 

спрямованих на припинення трудових відносин за власною ініціативою 

працівника проти його волі. Відповідно до зазначеної норми права 

«забороняється шляхом застосування насильства, погроз, введення в оману або в 

інший спосіб примушувати працівника до припинення трудових відносин за 

власною ініціативою проти його волі» [207]. 

Досліджуючи нині чинне трудове законодавство, можна однозначно вказати 

на відсутність достатніх правових гарантій для працівників та механізмів їх 

правового захисту у випадку вимушеного звільнення під тиском роботодавця. 

Більш того, відсутні методи покарання роботодавців, які порушують право 

працівника на добровільне волевиявлення щодо можливості припинення 

трудових правовідносин за власною ініціативою. Адже, право на вільне 

волевиявлення, як загальне право кожної людини та громадянина, є 

конституційним та цивільним правом.  У зв’язку з цим, пропонуємо встановити в 

межах трудових правовідносин особисту (персональну) відповідальність 

роботодавця за порушення можливості працівника здійснити вільне 

волевиявлення щодо припинення трудових правовідносин. Законодавчо 

відповідну норму можна сформулювати наступним чином: «Порушення 

роботодавцем права працівника щодо можливості вільного волевиявлення при 
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розірванні трудового договору за власною ініціативою передбачає 

відповідальність роботодавця у вигляді штрафу. Розмір штрафу становитиме  

одну середньомісячну заробітну плату працівника та сплачується працівникові, 

права якого порушені, за рахунок власних коштів роботодавця». Зазначена норма 

буде стосуватися не тільки випадків примушування працівника роботодавцем 

написати заяву щодо звільнення за власним бажанням, а також випадків, коли 

працівник має бажання та законні права розірвати трудовий договір за власною 

ініціативою, а роботодавець не дозволяє реалізувати вказане право. Наприклад, 

не віддає вчасно трудову книжку, не підписує заяву щодо звільнення за власним 

бажанням, вчиняє на працівника тиск різного характеру (погрози, шантаж тощо) 

з метою примусити працівника залишитися на роботі або позбавити працівника 

можливості влаштуватися на іншу роботу. Вказана відповідальність дійсно є 

революційною для трудових правовідносин, однак, на нашу думку, її 

запровадження у більшій мірі вирішить проблеми, пов’язані із недотриманням 

роботодавцями трудових та інших прав працівників.  Здійснення такої виплати 

роботодавцем не позбавляє працівника права отримати всі інші, передбачені 

законодавством, виплати компенсаційного та гарантійного характеру. Сутність 

запропонованого штрафу має більш цивільно-правовий характер із прив’язкою 

до трудових правовідносин, але, як ми вже неодноразово відмічали, концепція 

трудового права стрімко змінюється і саме норми цивільного права, адаптовані у 

сферу трудових правовідносин, сприяють забезпеченню ефективності їх 

регулювання. Можливо, запропонований штраф є невеликим відшкодуванням 

моральної шкоди працівнику, права якого порушені. Але для його призначення 

не потрібно доведення факту наявності у працівника моральних страждань, 

просто достатньо факту порушення роботодавцем права на вільне 

волевиявлення.   

Звичайно, стягнення з роботодавця на користь працівника запропонованого 

штрафу можливе тільки у судовому порядку, що передбачає необхідність 

достатніх доказів, які повинні підтверджувати факт порушення права на вільне 

волевиявлення. Окрім наявності належних доказів порушення роботодавцем 
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прав працівника на вільне волевиявлення, також слід враховувати наявність 

умисних діянь роботодавця, які можуть бути як прямими (погрози, шантаж, 

насильство, відкрите знущання тощо), так і непрямими (різних видів прихований 

тиск на працівника, дискримінація в різних формах, примушування виконувати 

роботу, не обумовлену трудовим договором тощо).   

Аналіз судової практики вказує на те, що практично відсутні рішення судів 

щодо поновлення працівника на роботі у зв’язку із примушуванням до написання 

заяви про звільнення за власним бажанням. Як вказують деякі дослідники 

трудових прав працівників, суди ігнорують весь комплекс правовідносин між 

працівником та роботодавцем, всі глибинні причини написання працівником 

заяви про звільнення, а також той факт, що певна фінальна розмова з керівником 

у контексті передуючих йому відносин як правило має вже констатуючий 

характер, коли двом сторонам вже все (або практично все) зрозуміло  [37, с. 52]. 

Встановлений законодавством двотижневий строк попередження 

працівником роботодавця про бажання розірвати трудовий договір є своєрідною 

гарантією для роботодавця, що надає можливість належним чином забезпечити 

роботу підприємства (установи, організації), шляхом здійснення підбору 

належного працівника на відповідне робоче місце. Сплив двотижневого строку 

розпочинається з наступного дня, що йде за днем подання працівником заяви про 

бажання розірвати трудовий договір, тобто звільнитися «за власним бажанням». 

Підтвердженням отримання роботодавцем заяви про бажання розірвати 

працівником трудовий договір може бути відмітка про отримання такої заяви на 

другому її екземплярі або будь-який документ, який достовірно підтверджує 

подання заяви роботодавцю і дозволяє визначити дату його отримання. Таким 

чином, працівник повинен пересвідчитися в отриманні роботодавцем власної 

заяви про бажання розірвати трудовий договір та здобути  документальне 

підтвердження  часу отримання роботодавцем відповідної заяви.  

У проекті Трудового кодексу України, окрім подання письмової заяви 

працівником про бажання розірвати трудовий договір, також передбачена 

обов’язкова її реєстрація (ч. 1 ст. 83), що, на нашу думку, дозволяє визначати її 
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як дату отримання заяви роботодавцем. У чинному КЗпП України відсутня 

вимога реєстрації заяви працівника про звільнення, однак на практиці така 

реєстрація фактично здійснюється відділом кадрів (канцелярією) на підставі 

загальних вимог щодо документообігу. Відзначимо, що обов’язок реєстрації, 

закріплений на законодавчому рівні, вирішить проблему встановлення факту 

подання працівником заяви та визначення дати звернення із заявою.  

Більш того, відповідно до ч. 3 ст. 83 проекту Трудового кодексу України, 

заява про розірвання трудового договору може бути надіслана поштою. Днем 

подання такої заяви вважається день відправлення її працівником. Зазначена 

норма, на нашу думку, стосується випадків, коли роботодавець (уповноважений 

орган) відмовляються прийняти заяву про звільнення працівника за власним 

бажанням та належним чином зафіксувати факт її розгляду. Також подібним 

чином може бути подана заява про звільнення за власним бажанням з поважних 

причин. У такому випадку, як вже зазначалося, повинні бути надіслані 

документи, які підтверджують наявність тієї чи іншої поважної причини.  

Закінчується двотижневий строк через чотирнадцять календарних днів і 

останній день вказаного строку є останнім робочим днем і одночасно днем 

звільнення працівника з роботи. Таким чином, після закінчення строку 

попередження про розірвання трудового договору з власної ініціативи працівник 

має право припинити роботу. У такому випадку трудовий договір вважається 

розірваним з моменту припинення роботи, а не з дня видання роботодавцем 

наказу про звільнення. 

Важливо відзначити, що за взаємною домовленістю між працівником і 

роботодавцем трудовий договір може бути розірвано і до спливу строку 

попередження, що не змінює підстави звільнення. Так, на сьогодні, чинне 

законодавство не містить норм, які б забороняли роботодавцю погодитися на 

звільнення за ініціативою працівника у будь-який час до спливу двотижневого 

строку попередження. При цьому не слід також забувати, що при укладенні 

окремих видів трудових договорів, встановлений обов’язок дотримання 

працівником не двотижневого попереджувального строку, а більш скороченого, 
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наприклад, при укладенні трудового договору на сезонну роботу робітники і 

службовці мають право розірвати трудовий договір, попередивши про це 

адміністрацію письмово за три дні [203]. Тобто КЗпП України (проект Трудового 

кодексу України) містить загальні положення щодо порядку звільнення 

працівника за власним бажанням, однак є і спеціальні випадки, коли 

застосовуються норми інших законодавчих чи підзаконних актів.  

КЗпП України окрему статтю присвячує порядку розірвання строкового 

трудового договору з ініціативи працівника (ст. 39). До таких договорів 

відносяться: 1) договори, укладені на визначений строк, встановлений за 

погодженням сторін; 2) договори, що укладаються на час виконання певної 

роботи. Однак норма статті 39 КЗпП України має відсилочний характер, що 

вказує на відсутність принципових відмінностей у порядку розірвання за 

ініціативою працівника строкових та безстрокових трудових договорів. 

Можливо, саме тому у проекті Трудового кодексу України відсутнє 

розмежування порядку розірвання строкових та безстрокових трудових 

договорів, тобто встановлений єдиний порядок. Натомість у проекті Трудового 

кодексу України запроваджено загальний порядок звільнення працівника за 

власним бажанням та порядок звільнення за власним бажанням за наявності 

поважних причин. Важливим доповненням трудового законодавства також є 

встановлення деяких особливостей припинення за бажанням працівника 

трудового договору, укладеного із встановленням строку випробування. Так, 

працівник має право до закінчення строку випробування розірвати трудовий 

договір за власною ініціативою шляхом подання письмової заяви про це за три 

дні до визначеного ним дня звільнення (ст. 83 проекту Трудового кодексу 

України). 

Частина 1 ст. 38 КЗпП України передбачає особливі випадки, коли працівник 

може звільнитися за власною ініціативою до спливу двотижневого строку, а саме 

у будь-який визначений ним строк, і роботодавець не може в цьому відмовити. 

Так, «у разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням 

зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце 
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проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; 

вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, 

підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення 

нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом 

сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; 

прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник 

або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про 

який просить працівник». 

У проекті Трудового кодексу України «право працівника на визначення дня 

звільнення з роботи в разі розірвання трудового договору за власною ініціативою 

з поважних причин» закріплене окремою нормою (ст. 84), яка, окрім визначення 

поважних причин, також вказує на зобов’язання працівника додати до заяви про 

розірвання трудового договору за власною ініціативою з визначенням дня 

звільнення документи, що підтверджують наявність поважних причин. 

Нормативне закріплення такого зобов’язання є логічним та гарантує, по-перше, 

узгодження можливої дати звільнення працівника у відповідності із 

обставинами, які складають поважні причини; по-друге, підтвердження дійсної 

наявності права працівника на дострокове звільнення за власною ініціативою.   

Суперечливою та проблемною у застосуванні на практиці залишається норма 

ч. 2 ст. 38 КЗпП України, яка встановлює, що «якщо працівник після закінчення 

строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання 

трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити 

його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено 

іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено 

в укладенні трудового договору». Таким чином, діє правило: «якщо після спливу 

двотижневого строку трудовий договір не було розірвано і працівник не 

наполягає на звільненні, то дія трудового договору продовжується». Працівник 

також має право відкликати заяву про звільнення до настання двотижневого 

строку, зафіксувавши факт подання такої заяви власникові або уповноваженому 

ним органу, наприклад, подати заяву про відмову розривати трудовий договір 
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або надіслати таку заяву поштою. Частина 4 ст. 83 проекту Трудового кодексу 

України вже офіційно закріплює такий порядок відкликання раніше поданої 

заяви про бажання розірвати трудовий договір. Так, згідно неї, «працівник 

незалежно від згоди роботодавця може відкликати раніше подану роботодавцеві 

заяву про розірвання трудового договору шляхом подання відповідної заяви 

протягом строку попередження про звільнення». 

Однак виникає питання, що робити, коли на місце працівника, що подав 

заяву про бажання розірвати трудовий договір, запрошено іншого працівника, а 

працівник, що написав заяву на звільнення, передумав розривати трудові 

правовідносини.  Згідно чинного трудового законодавства та відповідно до 

проекту Трудового кодексу України роботодавець вправі відмовити у 

задоволенні такої заяви, якщо на місце працівника запрошено іншу особу, якій 

неможливо відмовити в укладенні трудового договору відповідно до вимог 

законодавства. Виходячи із такого законодавчого формулювання вважаємо, що 

протягом двох тижнів можна запросити нового працівника на вакантне робоче 

місце, зажадати від нього написання заяви про прийняття на роботу, але 

прийняття на роботу можливе лише після спливу двох тижнів і тільки того 

працівника, якому неможна відмовити в укладенні трудового договору. В усіх 

інших випадках працівник, який виконував цю роботу, може залишитися на 

своєму робочому місці.  

Двотижневий строк попередження роботодавця про звільнення працівника 

надається не тільки для того, щоб підшукати нового працівника, але й для того, 

щоб підготувати все необхідне для здійснення звільнення працівника та 

проведення розрахунку. Роботодавець має право вимагати від працівника 

завершити всі необхідні види робіт, які входять до робочого циклу трудових 

обов’язків працівника; роботодавець зобов’язаний організувати приймання 

матеріальних цінностей від працівника, який подав заяву про розірвання 

трудового договору, з таким розрахунком, щоб воно було закінчено до 

встановленого строку припинення трудових відносин; роботодавець повинен 

забезпечити розрахунок із працівником та належне оформлення документів про 
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звільнення до моменту припинення дії трудового договору тощо. Більшість цих 

обов’язків роботодавця та строки їх виконання закріплені у проекті Трудового 

кодексу України (ч. 5, 6 ст. 83), в той час як КЗпП України не визначає 

спеціального порядку проведення розрахунків та оформлення звільнення за 

ініціативою працівника    

При здійсненні розірвання трудового договору за ініціативою працівника 

слід дотримуватися як спеціальних норм, які встановлюють порядок саме  

звільнення за власним бажанням, а також необхідно враховувати всі загальні 

законодавчі вимоги, які стосуються припинення трудових правовідносин за будь-

якою підставою. В деяких випадках виникають проблеми при визначенні 

конкретної дати звільнення при розірванні трудового договору за ініціативою 

працівника, наприклад, при поданні працівником заяви про бажання звільнитися 

у період перебування на лікарняному чи у період відпустки, яка  закінчується 

після спливу строку попередження. Адже законодавець не дозволяє звільнення 

працівника після спливу такого строку, якщо працівник передумав і бажає 

продовжувати роботу. Враховуючи науково-технічний прогрес та виникнення 

нових засобів комунікації та спілкування, слід врегулювати можливість подання 

заяви та її відкликання за допомогою альтернативних технічних та інших засобів 

(електронна пошта, факс, за довіреністю іншими особами тощо). Таким чином, 

слід не тільки розширити можливість подання заяви про бажання розірвати 

трудовий договір особисто працівником, а також законодавчо закріпити 

необхідність та форму відкликання такої заяви у разі відмови працівника від 

звільнення до закінчення строку попередження.   

Завершувальною стадією розірвання трудового договору за будь-якою 

підставою є, так зване, оформлення звільнення. Оформлення звільнення є 

невід’ємним компонентом визначення законності звільнення. Як відзначають 

дослідники трудового права, процедура звільнення працівника та її оформлення є 

однією із самих відповідальних у правовому регулюванні трудових відносин. На 

цьому етапі помилки кадрової служби дорого коштують організації, що 

пояснюється тим, що працівники, які не зацікавлені у подальшій роботі у 
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роботодавця, більш активно йдуть на конфлікт та менш схильні вирішувати 

наявні спори мирним шляхом  [1, с. 88]. 

Порядок оформлення розірвання трудового договору має як спільні риси, 

так і окремі особливості, які залежать від підстави звільнення. Дотримання 

процедури розірвання трудового договору та при цьому ретельна підготовка і 

правильне оформлення всіх необхідних документів надає сторонам додаткові 

можливості при необхідності захисту своїх прав. Адже можливість доказування 

та доведення тих чи інших важливих для сторін юридичних фактів залежить від 

правильності оформлення необхідних документів, що забезпечують дотримання 

процедури розірвання трудового договору та оформлення звільнення. Таким 

чином, грамотне оформлення всіх необхідних документів забезпечує законність 

звільнення, однак слід відзначити, що більшість вимог до проведення та 

документування кадрових процедур регулюється підзаконними нормативними 

актами, ключові положення яких повинні міститися, на нашу думку, у КЗпП 

України (Трудовому кодексі України). Так, наприклад, ст. 114 проекту 

Трудового кодексу України визначає порядок оформлення звільнення, а саме, у 

вказаній нормі зазначено, що «про звільнення працівника роботодавець 

зобов'язаний видати наказ (розпорядження). У наказі (розпорядженні) 

зазначаються фактичні обставини, що стали причиною звільнення, та у точній 

відповідності із законом формулюється підстава, за якою звільняється працівник, 

з посиланням на відповідну статтю (частину, пункт) цього Кодексу, закону». 

Угоду сторін, як підставу для розірвання трудового договору, слід 

відмежовувати від можливості звільнення працівника за «власним бажанням», 

що є окремою підставою для розірвання трудового договору. Спробуємо 

з’ясувати основні відмінності цих двох підстав, одразу відзначаючи, що 

відмінність полягає як у процедурі припинення трудових правовідносин, так і у 

можливих наслідках для сторін трудового договору. 

1. Розірвання трудового договору за угодою сторін можливе як за 

пропозицією працівника, так і за пропозицією роботодавця. Основною умовою 

застосування «угоди сторін» у якості підстави для розірвання трудового 
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договору є належне оформлення пропозиції про розірвання трудового договору 

та досягнення згоди щодо умов та строків припинення трудових правовідносин. 

При цьому домовленість про припинення трудового правовідношення може бути 

усною або виражатися у письмовій формі. При розірванні трудового договору за 

«ініціативою працівника» пропозиція щодо розірвання трудового договору може 

належати тільки працівникові, звільнення працівника відбувається у порядку, 

визначеному законодавством із обов’язковим письмовим попередженням 

роботодавця.  

2. Порядок розірвання трудового договору за «угодою сторін» детально не 

регламентується чинним законодавством, тому сторонам, виходячи із сутності 

зазначеної підстави, надається можливість самостійно за взаємною згодою 

визначити умови та строки припинення трудових правовідносин. Що стосується 

реалізації працівником права на звільнення за власною  ініціативою, то 

законодавство, а саме ст. 38-39 КЗпП України, визначає порядок розірвання 

строкового та безстрокового трудового договору. Відповідно до ст. 38 КЗпП 

України «працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на 

невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним 

орган письмово за два тижні».  

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням 

зумовлена неможливістю продовжувати роботу, власник або уповноважений ним 

орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. 

Випадки, які обумовлюють неможливість продовжувати роботу та надають 

право працівнику на звільнення у встановлені ним строки, визначені 

законодавством. Якщо відсутні поважні причини, то працівник зобов’язаний 

відпрацювати два тижні. Хоча, слід відзначити, що за взаємною домовленістю 

між працівником і роботодавцем можуть бути встановлені і інші строки 

припинення трудового правовідношення, але наявність такої домовленості не 

змінює підстави розірвання трудового договору, тобто це все одно буде 

розірвання трудового договору за «ініціативою працівника». Це підтверджується 

п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду «Про практику розгляду судами 
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трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9, де  роз’яснено, що «сама по 

собі згода власника або уповноваженого ним органу задовольнити прохання 

працівника про звільнення до закінчення строку попередження не означає, що 

трудовий договір припинено за п. 1 ст. 36 КЗпП України, якщо не було 

домовленості сторін про цю підставу припинення трудового договору. В 

останньому випадку звільнення вважається проведеним з ініціативи працівника 

за статтею 38 КЗпП України». 

3. Якщо сторонами досягнуто згоди щодо припинення трудового договору 

за «угодою сторін» (п. 1 ст. 36 КЗпП України), то працівник не має права в 

односторонньому порядку відмовитися від попередніх домовленостей щодо 

припинення трудових правовідносин. Скасування попередньої домовленості про 

припинення трудового договору може здійснюватися тільки за взаємною 

домовленістю між працівником та роботодавцем (уповноваженим ним органом). 

Розірвання трудового договору здійснюється у строки та за умов, які встановлені 

сторонами трудового договору. При розірванні трудового договору за 

«ініціативою працівника», відповідно до ч. 2 ст. 38 КЗпП України, «Якщо 

працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив 

роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений 

ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, 

коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до 

законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору». Таким 

чином, за працівником залишається право відкликати свою вимогу щодо 

звільнення за власним бажанням. 

4. За угодою сторін може бути розірвано будь-який договір на умовах та у 

строки, визначені сторонами. Що стосується розірвання трудового договору за 

«ініціативою працівника», то законодавством закріплений порядок розірвання 

безстрокового трудового договору (ст. 38 КЗпП України) та окремо визначені 

умови розірвання строкового трудового договору (ст. 39 КЗпП України), які 

дещо відрізняються від загальних умов розірвання безстрокового трудового 

договору. 
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В юридичній літературі зустрічаються й інші позиції стосовно відмежування 

угоди сторін, як підстави для розірвання трудового договору, від можливості 

звільнення працівника за «власним бажанням». Так, згідно однієї з них, така 

підстава припинення трудового договору як «угода сторін» не має практичного 

значення, оскільки можливість припинення трудового договору повністю 

охоплюється нормами про «звільнення за бажанням працівника»  [95, с. 33]. 

Також існує думка, що відмінності припинення трудового договору за «угодою 

сторін» від звільнення «за ініціативою працівника» є незначними і для більшості 

працівників правові наслідки припинення трудових відносин за угодою сторін і 

за власним бажанням є ідентичними і тому не впливають на вибір ними підстави 

для припинення трудового договору [57, с. 89]. Наведені нами відмежування 

дозволяють спростити зазначені твердження. 

 

2.3 Порядок та процедура припинення трудового договору за 

обставинами, які не залежать від  волі сторін 

 

У нормах, що регулюють порядок розірвання трудового договору, 

проявляється дія принципу свободи трудового договору і принципу охорони від 

незаконних звільнень працівників, який забезпечує дотримання його інтересів. 

Воно виражається, зокрема, в дотриманні певних матеріально-правових і 

процедурно-процесуальних гарантій, що забезпечують охорону прав і законних 

інтересів працівника при припиненні трудового договору. 

Як відомо, ще в радянській юридичній літературі  висловлювалася думка 

про те, що трудовий договір припиняється як в результаті волевиявлення 

учасників правовідносин, третіх осіб, уповноважених чинним законодавством, 

так і в силу настання юридичних фактів - подій, таких як смерть або повна 

інвалідність працівника [54, с. 37; 237, с.207; 257, с.108; 236, с. 171]. Зазначені 

юридичні факти закріплені в сучасному трудовому законодавстві, як підстава для 

припинення трудового договору за обставинами, які не залежать від волі сторін. 
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Як правильно зазначають деякі науковці, у науці трудового права значна 

увага приділяється дослідженню підстав виникнення трудових правовідносин і 

значно менше – аналізу юридичних фактів, що їх припиняють  [71, с. 44-47; 268, 

с. 285-292].  З цього приводу Л.Я. Гінцбург зазначав, що основна маса вихідних 

від держави юридичних норм спрямована саме на регулювання юридичних 

відносин. Такими, на думку вченого, є всі норми, мета яких, за задумом 

законодавця,  полягає виключно (або частково) в зміні або припиненні вже 

існуючих правовідносин. Ця обставина також, досить суттєво впливає на форму і 

порядок волевиявлень, які породжують припинення трудових правовідносин. 

Крім цього, існують істотні відмінності і за змістом юридичних фактів. 

Виникнення трудових відносин, як правило, відбувається за  взаємного 

волевиявлення сторін (крім випадків поновлення працівника за рішенням суду), 

тоді як угода сторін при припиненні трудових відносин на практиці 

застосовується значно менше. В більшості випадків,  припинення трудового 

договору складають односторонні дії його учасників, які не можуть породжувати 

трудових правовідносин  [28, с. 20-24]. 

Тому, слушною є позиція  Т.М. Кириченко, яка зауважує, що не завжди 

реалізація правових норм та існування трудових відносин залежать від волі 

працівника і роботодавця. Законодавство передбачає можливість припинення 

трудових відносин без урахування волі сторін трудового договору. Характерною 

об’єднуючою рисою, що відрізняє розглядувані підстави, є те, що інколи при 

припиненні трудового договору відсутня воля його сторін  [71, с. 45]. Теоретично 

це явище пояснюється тим, пише С. Ю. Фільчакова, що трудовий договір - одна з 

форм суспільних зв’язків, підвладна як внутрішнім, так і зовнішнім впливам. 

Припинення трудового договору з ініціативи сторін - результат внутрішніх 

чинників, залежно від обставин, не залежних від їх волі - результат зовнішніх 

факторів. Охорона прав організацій і працівників зажадала більш чіткої 

регламентації зовнішнього впливу на трудовий договір [263, с. 26]. Саме тому, 

можна погодитись з деякими авторами, що характерною об’єднуючою рисою, 

яка відрізняє розглядувані підстави від інших, є те, що при припиненні трудового 
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договору відсутня воля його сторін. Утім, така риса не виключає у деяких 

випадках, наявності волі третіх осіб - це можуть бути суди, військкомати, комісії 

у справах альтернативної (невійськової) служби, батьки неповнолітнього, 

профспілкові організації тощо. Роботодавець зобов’язаний виконати вимоги 

вказаних органів або осіб, оскільки вони ґрунтуються на законі. В залежності від 

даного факту, дослідник розділяє підстави, незалежні від волі сторін трудового 

договору, за ознакою наявності або відсутності волі третіх осіб на припинення 

трудових відносин  [268, с. 287]. 

Проект Трудового кодексу ( Глава 5 «Припинення трудових відносин») в § 

6 передбачає вісім підстав припинення трудового договору, які не залежать від 

волі сторін: ст. 98. Розірвання трудового договору за пропозицією 

профспілкового органу; ст. 99. Припинення трудових відносин у зв’язку з 

призовом або вступом працівника на військову службу, направленням на 

альтернативну (невійськову) службу; ст. 100. Розірвання трудового договору у 

зв’язку з набранням законної сили рішенням суду, яке виключає можливість 

продовження роботи, та у разі скасування рішення про поновлення на роботі; ст. 

101. Розірвання трудового договору з неповнолітнім працівником на вимогу його 

батьків або осіб, які їх замінюють, чи відповідних органів; ст. 102. Припинення 

трудових відносин у разі смерті роботодавця - фізичної особи, визнання його 

безвісно відсутнім або оголошення померлим; ст. 103. Припинення трудових 

відносин у разі смерті працівника, визнання його безвісно відсутнім або 

оголошення померлим; ст. 104. Припинення трудових відносин у разі порушення 

правил прийняття на роботу; ст. 105. Припинення трудових відносин з підстави 

настання надзвичайних обставин, що перешкоджають продовженню трудових 

правовідносин  [207]. 

На відміну від Проекту Трудового кодексу, чинний Кодекс законів про 

працю України не містить підстав припинення трудового договору, які не 

залежать від волі сторін в якості самостійної норми. Вони, як стверджує А.М. 

Цапенко,  «розкидані» у широкій зоні чинного законодавства України, а деякі 

взагалі ним не передбачені. На підставі викладеного, він пропонує  
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систематизувати вказані підстави таким чином: ті, що передбачені КЗпП 

України; ті, що недосконало передбачені КЗпП України та потребують внесення 

змін та/або доповнень до такої норми; ті, що не зафіксовані КЗпП України, але 

передбачені іншими нормативно-правовими актами України; ті, що не 

передбачені будь-яким нормативно-правовим актом України, але роблять 

продовження трудових відносин неможливим [268, с. 287]. Погоджуючись з 

автором щодо такої систематизації,  конкретизуємо зазначені підстави та 

розглянемо їх. 

 1. Призов або вступ працівника або власника – фізичної особи на військову 

службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36 КЗпП 

України). 

Незважаючи на те, що ця підстава припинення трудового договору 

містилася ще  у виданому в 1913 році Статуті  про промислову працю, [258]. 

який по суті був першим кодифікованим джерелом трудового права,  вона,  на 

сьогоднішній день,  недостатньо врегульована в трудовому законодавстві, 

оскільки  чинний КЗпП України не передбачає процедури припинення трудового 

договору в даному випадку. 

 2. Набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім 

випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення 

волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної 

роботи (п. 7 ст. 36 КЗпП України). 

 Виключають можливість продовження роботи вироки, якими призначене 

покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, звільнення з посади, 

заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю. Умовне 

звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК України) не 

перешкоджає продовженню роботи (крім випадків, коли судимість перешкоджає 

виконанню відповідної роботи, перебуванню на посаді) [122, с. 145-146]. До 

інших покарань належать також виправні роботи не за місцем роботи або інші 

покарання, які виключають можливість продовження роботи. Таким чином, при 

наявності одного із зазначених заходів покарання, власник або уповноважений 
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ним орган зобов’язаний розірвати трудовий договір із працівником. 

 3. Звільнення внаслідок скасування допуску до державної таємниці, якщо 

виконання покладених на працівника обов’язків вимагає доступу до державної 

таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП України). 

У даному випадку третьою особою, яка уповноважена ініціювати 

припинення трудових відносин, є орган СБУ, який приймає рішення про 

переоформлення чи скасування допуску до державної таємниці та направляє 

відповідне повідомлення до державного органу, органу місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації, де громадянин проводить 

діяльність, пов’язану з державною таємницею. Громадянин, у свою чергу, має 

право оскаржити скасування йому допуску до державної таємниці в порядку, 

встановленому законом. 

 4. Звільнення у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше 

виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП України). 

 Відповідно до ст. 235 КЗпП України рішення про поновлення на роботі 

незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, прийняте 

органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню. А тому, 

як зазначають, деякі дослідники, власник або уповноважений ним орган, не 

чекаючи набрання рішенням законної сили, повинен поновити працюючого на 

роботі відразу ж після винесення судом постанови про поновлення і пред'явлення 

її працівником. Якщо при цьому роботодавець не згоден з ухваленим судовим 

рішенням, він вправі оскаржити його в установленому законодавством порядку, 

хоча це й не звільняє його від обов’язку поновити працівника припинення 

трудового договору у зв'язку з поновленням на роботі працівника, який раніше 

виконував цю роботу, здійснюється на підставі рішення суду, яке не залежить від 

волевиявлення його сторін [50, с. 202]. Крім цього, слід зазначити, що відповідно 

до Закону України «Про виконавче провадження» [162] існує процедура 

примусового виконання цього рішення (ст. 63, 65) яке здійснюють органи 

державної виконавчої служби в порядку, передбаченому цим Законом. 

 5. Розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу 
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первинної профспілкової організації (профспілкового представника) (ст. 45 КЗпП 

України). 

 Зазначена вимога виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) про розірвання трудового договору (контракту) є 

обов’язковою для розгляду і виконання. Якщо власник, або уповноважений ним 

орган, або керівник, стосовно якого пред’явлено вимогу про розірвання 

трудового договору, не згоден із цією вимогою, він може оскаржити таке  

рішення до суду у двотижневий строк із дня отримання рішення. 

 6. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків 

або інших уповноважених осіб та органів (ст. 199 КЗпП України). 

Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні 

органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням 

законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору 

з неповнолітнім, у тому числі строкового, якщо продовження його чинності 

загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси. Стаття 

199 КЗпП України містить важливі гарантії охорони праці, здоров’я, законних 

інтересів неповнолітніх. Через недостатній життєвий та правовий досвід підлітки 

не завжди можуть правильно оцінити умови своєї праці, визначити чинники, що 

негативно впливають на їх здоров’я. Тому відповідно до цієї норми закону 

зацікавлені треті особи повинні мати право втручатися у трудові правовідносини 

неповнолітнього навіть шляхом звернення до роботодавця про їх припинення  

[249, с. 249-250]. 

 7. Смерть працівника або роботодавця - фізичної особи, а також 

оголошення судом працівника або роботодавця - фізичної особи померлим або 

визнання безвісно відсутнім. 

 Кодекс законів про працю України не містить такої підстави припинення 

трудового договору, як смерть працівника. Підставою для наказу про 

припинення трудового договору є свідоцтво про смерть, видане державним 

органом реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) як підтвердження факту 

смерті особи. Лікарське свідоцтво про смерть (форма №106/о) [64] або 
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фельдшерське свідоцтво про смерть, [65] затверджені наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 8 серпня 2006 року № 545, не можуть бути 

підставою для оформлення наказу. Для цього потрібна копія свідоцтва про 

смерть, засвідчена печаткою підприємства або відділу кадрів. 

 8. Настання надзвичайних ситуацій, що перешкоджають продовженню 

трудових відносин. 

Зупинимося більш детально на характеристиці положень щодо порядку та 

процедури припинення трудового договору за обставинами, які не залежать від 

волі сторін і перелічені нами вище. Для початку виділимо загальні особливості, 

які характеризують в цілому, зазначені підстави звільнення. В даному випадку, 

по-перше, слід зазначити, що наказ (розпорядження) про звільнення працівника 

за перерахованими вище  підставами, видається роботодавцем при поданні йому 

документів, що підтверджують обставини, доведеність яких дозволяє визнати 

звільнення працівника законним і обгрунтованим. По-друге, ініціатива 

припинення трудового договору може виходити від третіх осіб, які не є 

стороною договору, перш за все, від держави в особі уповноважених органів. 

Так, скажімо, при звільненні внаслідок призову або вступу працівника на 

військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу,  

підставою припинення договору є рішення держави про призов на військову 

службу (повістка військкомату). При поновленні на роботі особи, яка раніше 

виконувала цю роботу, підставою припинення договору буде відповідне рішення  

суду. У деяких випадках припинення трудового договору може бути пов’язано 

не з діями, а з подіями (припинення договору у зв’язку зі смертю працівника або 

роботодавця - фізичної особи). По-третє, цілком очевидно, що перелік 

зазначених підстав, незважаючи на те, що в чинному КЗпП України вони не 

зібрані в єдину норму (на відміну Проекту ТК України) є вичерпним і 

розширеному тлумаченню не підлягає. По-четверте, кожній із зазначених  

підстав властива своя специфіка оформлення звільнення працівника. Розглянемо 

їх у тій же послідовності, що була викладена нами вище. 

 Припинення трудового договору у зв’язку з призовом або вступом на 
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військову службу. Питання звільнення працівника у зв’язку із призовом на 

військову службу регулюються Законом України «Про військовий обов’язок і 

військову службу» (Закон №2232), [164]. Законом України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Закон №2011),  [198] 

Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу (Закон №1975), [160] 

Кодексом Законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.  

Відповідно до  пункту 6 статті 2 Закону України «Про військовий 

обов’язок і військову службу» визначені наступні види військової служби: 

строкова військова служба; військова служба за призовом під час мобілізації, на 

особливий період; військова служба за контрактом осіб рядового складу; 

військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу; 

військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а 

також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, 

факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення 

військової підготовки; військова служба за контрактом осіб офіцерського складу; 

військова служба за призовом осіб офіцерського складу. 

За пунктом 3 статті 36 КЗпП України, найбільш поширеною  підставою для 

звільнення є призов на строкову службу осіб чоловічої статі, яким до дня 

призову виповнилося 18 років, а також старших осіб віком до 27 років, які не 

мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову 

службу відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону №2232. Звільнення за пунктом 3 статті 36 

КЗпП України застосовується також у разі направлення зазначених осіб на 

альтернативну (невійськову) службу. Громадяни України проходять цей вид 

служби лише у випадку, якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім 

релігійним переконанням і вони належать до діючих згідно із законодавством 

України релігійних організацій, віровчення яких не припускає користування 

зброєю (ст.2 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 

грудня 1991 року  (Закон  № 1975). 

Пунктом 2 статті 39 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», 

передбачено, що громадяни України, призвані на строкову військову службу, 
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військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або 

прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, 

що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення 

мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються гарантіями, 

передбаченими частинами третьою та четвертою статті 119 Кодексу законів про 

працю України, а також частиною першою статті 51, частиною п’ятою статті 53, 

частиною третьою статті 57, частиною п’ятою статті 61 Закону України «Про 

освіту». 

Відповідно до статті 119 КЗпП України на час виконання державних або 

громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки 

можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження 

місця роботи (посади) і середнього заробітку. 

Працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених 

законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» і «Про 

альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів. 

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову 

службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на 

військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що 

загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації 

та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або 

до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і 

компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, 

організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від 

підпорядкування та форми власності. 

Пунктом 3 ст.36 КЗпП України передбачена можливість розірвання 

трудового договору з працівником у зв’язку із призовом або вступом на 

військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім 

випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до 
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частин третьої та четвертої статті 119 цього Кодексу. Зазначена норма 

законодавства діє в мирний час. 

Підставою для розірвання трудового договору за цієї підстави є повістка 

військового комісаріату. Надання працівником копії повістки чи виготовлення її 

з оригіналу самим роботодавцем законодавством не визначено. При цьому, у 

випадку проведення розрахунку із звільненим працівником на підставі повістки 

(копії повістки) слід зазначити, що повістка військового комісаріату є підставою 

саме для звільнення працівника, що, як наслідок, зобов’язує роботодавця 

провести з ним розрахунок у відповідності до вимог ст.116 КЗпП України. 

Відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» за 

військовослужбовцями строкової служби, які до призову працювали на 

підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності і 

господарювання, зберігається при звільненні з військової служби право на 

працевлаштування їх в тримісячний строк на те ж підприємство, в установу чи 

організацію або їх правонаступники на посаду, не нижчу за ту, яку вони займали 

до призову на військову службу. 

Вихідна допомога у разі призову або вступу на військову службу, 

направлення на альтернативну (невійськову) службу не виплачується, оскільки 

норма щодо виплати вихідної допомоги у розмірі двох мінімальних заробітних 

плат визнана Конституційним судом України неконституційною (рішення від 

22.05.2008 року №10-рп/2008)  [220]. 

Указом Президента України від 17 березня 2014 р. №303/2014 «Про 

часткову мобілізацію», затвердженим Законом України від 17 березня 2014 р. № 

1126-VIІ,  [205] оголошено проведення часткової мобілізації. 

Законом України від 27 березня 2014 р. № 1169-VIІ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації» 

[165] (набрав чинності з 01 квітня 2014 р.) внесено зміни до КЗпП України, 

законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», [191] «Про соціальний і правовий 
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захист військовослужбовців та членів їх сімей». Відповідно до ст. 2 Закону 

України «Про військовий обов’язок і військову службу» окремим видом служби 

є військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період. 

Виконання військового обов’язку в особливий період здійснюється з 

особливостями, визначеними цим Законом та іншими нормативно-правовими 

актами. Початком проходження військової служби вважається день відправлення 

у військову частину з районного (міського) військового комісаріату – для 

громадян, призваних на строкову військову службу, громадян, призваних на 

військову службу під час мобілізації, на особливий період, або день зарахування 

до списків особового складу військової частини (військового навчального 

закладу, установи тощо) – для громадян, прийнятих за контрактом, у тому числі 

військовозобов’язаних, які проходять збори, та резервістів під час мобілізації. 

Закінченням проходження військової служби вважається день вилучення 

військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового 

навчального закладу, установи тощо) в порядку, встановленому положеннями 

про проходження військової служби громадянами України. Призов 

військовозобов’язаних та резервістів на військову службу у зв’язку з 

мобілізацією та звільнення з військової служби у зв’язку з демобілізацією 

проводяться в порядку, визначеному Законом України «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію» (ст.39 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу»). 

За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під 

час мобілізації, на особливий період, але не більш як один рік зберігаються місце 

роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації 

незалежно від підпорядкування та форм власності. Необхідно зазначити, що 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2014 р. №111 

[136] встановлено, що з 18 березня 2014 р. військовослужбовцям, які проходять 

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, грошове 

забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених для осіб 

офіцерського складу, осіб рядового сержантського та старшинського складу, які 
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проходять військову службу за контрактом. Отже, починаючи з 01 квітня 2014 р. 

працівники, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на 

особливий період, не підлягають звільненню, вони увільняються від роботи 

(звільняються від виконання посадових обов’язків) відповідно до ст.119 КЗпП 

України. При цьому за ними зберігається місце роботи, посада та середній 

заробіток на період до одного року. 

 У зв’язку з призовом (вступом) на військову службу або направленням на 

альтернативну (невійськову) службу для оформлення припинення трудового 

договору працівник повинен надати роботодавцеві в установленому порядку 

заяву про звільнення із зазначенням причини і дати звільнення. З урахуванням 

дня призову (вступу) на військову службу, направлення на альтернативну 

(невійськову) службу за згодою сторін трудових відносин встановлюється дата 

звільнення. До заяви обов’язково додається повістка рай(міськ)військкомату, 

інший документ, що підтверджує направлення працівника на військову службу, 

або направлення комісії у справах альтернативної (невійськової) служби. 

Наказом керівника підприємства оформлюється звільнення працівника із 

зазначенням у ньому причини та дати звільнення, підстави видання наказу.  

Видається доречним зауваження Л.М. Русаль щодо недоцільності 

передбачати для звільнення за цією підставою подання такого документа як 

заява. На її думку, заява, скоріше за все, є документом, який опосередковує 

власне волевиявлення працівника (наприклад, заяву подають у випадку 

розірвання трудового договору за ініціативою працівника). Припинення 

трудових відносин у зв’язку з призовом або вступом працівника на військову 

службу, направленням на альтернативну (невійськову) службу, відбувається з 

незалежних від волі сторін підстав і тому цілком достатньо буде для звільнення 

за такою підставою подати документ, що підтверджує призов працівника на 

військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу. 

Відповідно звільнення необхідно проводити не пізніше наступного дня після 

подання такого документа, якщо в ньому не визначено інший строк прибуття 

працівника до військового комісаріату  [223, с. 469-470]. 



134 

Стосовно працівників,  які призвані на військову службу за призовом  під  

час мобілізації, то як уже зазначалося, вони не підлягають звільненню [27]. Як 

зазначає Б.А. Римар, в такому випадку мобілізованих працівників увільнюють 

(звільняють від виконання трудових обов’язків) від роботи на підставі ст. 119 

КЗпП України, про що, відповідно, видається відповідний наказ на підприємству 

чи в установі [103]. 

Відповідно до листа Міноборони України від 21.08.2014 № 322/2/7142 

[123, с. 90] підставами для видання наказу по підприємству чи установі про 

звільнення у зв’язку з призовом за мобілізацією можуть бути: відмітки у 

військовому квитку; довідка про призов військовозобов’язаного на військову 

службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною, а для 

резервістів - витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової 

частини, які видаються військовою частиною. Вказані документи можуть 

видаватися родинам військовозобов’язаних та резервістів для пред’явлення їх за 

місцем вимоги. 

Усі працівники, які були звільнені з роботи у зв’язку із призовом на 

військову службу під час мобілізації, мають бути поновлені роботодавцем на 

роботі. Поновлення провадиться через скасування наказу про звільнення, вне-

сення відповідного запису до трудової книжки (за її наявності на підприємстві, в 

установі, організації) та особової справи(особової картки) працівника. Про факт 

скасування наказу про звільнення роботодавець зобов’язаний повідомити 

працівника через направлення йому за місцем реєстрації (фактичного проживан-

ня) листа із долученням копії наказу. Відмова роботодавця від скасування наказу 

про звільнення працівника у зв’язку із призовом на військову службу під час 

мобілізації та/або невиплата середньої заробітної плати є порушенням 

законодавства про працю (ст. 119 КЗпП) і тягне за собою відповідальність - кри-

мінальну, адміністративну та дисциплінарну. 

Отже, призов або вступ працівника на військову службу, направлення на 

альтернативну (невійськову) службу є підставою для припинення трудового 

договору за п. 3 ч.1 ст. 36 КЗпП України. Звільнення в цьому випадку не є 
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звільненням з ініціативи адміністрації підприємства (підстави для якого 

передбачені статтями 40, 41 КЗпП України) і не потребує згоди профспілкового 

комітету. При цьому пунктом 2.26 Iнструкції про порядок ведення трудових 

книжок працівників, [62] встановлено, що днем звільнення вважається останній 

день роботи. На підставі заяви працівника та/або відповідного документа, 

виданого військовим комісаріатом, підприємство видає наказ  та здійснює запис 

до трудової книжки. Розрахунок при звільненні працівника у зв’язку з призовом 

на військову службу відбувається в такому порядку: виплачуються заробітна 

плата до дня звільнення включно та грошова компенсація за всі невикористані 

дні щорічної відпустки. 

 Припинення трудового договору у зв’язку з набрання законної сили вироком 

суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування 

покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке 

виключає можливість продовження даної роботи (п. 7 ст. 36 КЗпП України). За 

вказаною підставою трудовий договір припиняється у випадках, якщо 

працівника засуджено до позбавлення волі, до арешту, довічного позбавлення 

волі, до позбавлення права займати певні посади, або займатися певною 

діяльністю.  

 Грунтуючись на законодавчих положень, зокрема ст. 55 Кримінального 

кодексу України, Б.А. Римар зауважує, що позбавлення права займати певні 

посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне 

покарання на строк від двох до п’яти років або як додаткове покарання на строк 

від одного до трьох років. Позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю як додаткове покарання може бути призначене й у 

випадках, коли воно не передбачене в санкції статті Особливої частини 

Кримінального кодексу України, за умови, що з урахуванням характеру злочину, 

вчиненого за посадою, або у зв’язку із зайняттям певною діяльністю особи 

засудженого та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за 

ним права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Ця стаття 

свідчить про те, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
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певною діяльністю може застосовуватися частіше, ніж за умови дії попередньої 

редакції Кримінального кодексу  [219, с. 108]. 

 Не може вважатися підставою для припинення трудового договору факт 

умовного його засудження або відстрочка виконання вироку, оскільки тут немає 

перешкод для продовження працівником роботи. Однак, це правило не 

поширюється на випадки, коли зайняття певної посади зумовлюється 

відсутністю судимості. Не може вважатися підставою для припинення дії 

трудового договору факт звільнення від покарання з випробуванням, оскільки 

тут немає перешкод для продовження працівником роботи. Підставою для 

припинення дії трудового договору є набрання обвинувальним вироком законної 

сили. Тобто, якщо вирок суду винесено, але він ще не вступив у законну силу чи 

є оскарженим, то звільняти працівника за п. 7 ст. 36 КЗпП не можна. 

 Погоджуємося з думкою С.В. Черноп’ятова, який зазначає, що звільнення 

за п. 7 ст. 40 КЗпП України не відноситься до випадків припинення трудового 

договору з ініціативи третіх осіб, оскільки жоден із органів публічної влади не 

наділений правом вимагати звільнення за п. 7 ст. 40 КЗпП України. Якщо 

покаранням не передбачено позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, то третя особа (суд) не в праві вимагати 

припинення трудових відносин  [271, с. 303]. 

 Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, коли 

воно не передбачене в санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу 

України, за умови, що з урахуванням характеру злочину, вчиненого за посадою, 

або у зв’язку із зайняттям певною діяльністю особи засудженого та інших 

обставин справи суд визнає за неможливе збереження за ним права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю. 

 До інших покарань можна віднести: 1) позбавлення військового, 

спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; 2) позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 3) арешт; 4) 

обмеження волі; 5) позбавлення волі на певний строк; 6) довічне позбавлення 
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волі. Усі ці покарання унеможливлюють продовження роботи, однак не всі 

суперечать суті покарання, не всі унеможливлюють або перешкоджають 

виконанню покарання. У такому випадку збереження трудових відносин 

несумісне лише з одним кримінальним покаранням – позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.  

 Відповідно до ч. 1 ст. 31 Кримінально-виконавчого кодексу України 

кримінально-виконавча інспекція при виконанні покарання у виді позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю контролює 

додержання вимог вироку суду засудженим, власником підприємства, установи, 

організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи засудженого.  

 Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган 

за місцем роботи засудженого зобов’язаний не пізніше трьох днів після 

одержання копії вироку суду звільнити засудженого з посади, яку він займає, або 

від того виду професійної діяльності, права на яку він позбавлений, внести до 

трудової книжки засудженого запис про те, на якій підставі, на який строк і які 

посади він позбавлений права обіймати або яким видом професійної діяльності 

він позбавлений права займатися, та повідомити кримінально-виконавчу 

інспекцію про виконання вимог вироку. У разі невиконання власником 

підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом вироку 

суду щодо особи, позбавленої права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю, кримінально-виконавча інспекція надсилає матеріали 

прокуророві для вирішення питання про притягнення винних осіб до 

відповідальності згідно із законом  [249, с. 248]. 

 Звільнення внаслідок скасування допуску до державної таємниці, якщо 

виконання покладених на працівника обов’язків вимагає доступу до державної 

таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП України). Незважаючи не те, що зазначена 

підстава припинення трудового договору, передбачена п.2. ст. 40 КЗпП України, 

тобто міститься в переліку підстав звільнення з ініціативи роботодавця, вважаємо 

цілком доречною та підтримуємо позицію А.М. Цапенка щодо включення такої 

підстави звільнення, як скасування допуску до державної таємниці, до вказаної 
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статті  необґрунтованою, оскільки звільнення працівника в цьому разі не 

залежить від волі роботодавця [267, с. 96-97]. Як нами уже зазначалося, 

ініціатива у такому випадку належить органу СБУ, який має право робити 

обґрунтовані висновки відносно скасування допуску громадянина до державної 

таємниці ї направляти їх у вигляді повідомлення до відповідних органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, де той працює. Тому така підстава звільнення працівника повинна 

знаходитися в імперативній нормі, оскільки у разі неможливості переведення 

громадянина на інше місце роботи, де не потрібен допуск до державної таємниці, 

такий працівник повинен бути обов’язково звільнений і воля сторін трудового 

договору на його припинення у такому випадку відсутня. На жаль, доводиться 

констатувати, що позиція розробників Проекту Трудового кодексу, теж 

розходиться з висловленою думкою, оскільки така підстава  передбачена  ч.2 ст. 

92 § 5 «Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця». Цілком 

логічним, було б перенесення зазначеної норми до § 6 «Припинення трудових 

відносин з незалежних від волі сторін підстав». 

 Скасування наданого допуску до державної таємниці можливе у разі:  

виникнення або виявлення обставин, передбачених ст. 23 Закону України «Про 

державну таємницю», [175] зокрема, у таких випадках: а) наявності у 

громадянина судимості за тяжкі злочини, не погашеної чи не знятої у 

встановленому порядку; наявності у громадянина психічних захворювань, які 

можуть завдати шкоди охороні державної таємниці; повідомлення громадянином 

під час оформлення допуску недостовірних відомостей про себе; невиконання 

громадянином обов’язків щодо збереження державної таємниці, яка йому 

довірена або довірялася раніше та ін.; б) після припинення громадянином 

діяльності, у зв’язку з якою йому було надано допуск; в) втрати громадянства 

України; г) визнання громадянина недієздатним. 

 Допуск до державної таємниці скасовується органом, уповноваженими 

приймати рішення про його надання, тобто органом СБУ. Повідомлення про 

скасування громадянину допуску до державної таємниці орган СБУ надсилає до 
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державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації, де такий громадянин провадить діяльність, пов’язану з державною 

таємницею. Відповідно до пункту 23 Положення «Про порядок надання, 

переоформлення та скасування громадянам допуску до державної таємниці», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. 

№ 1601, [183] висновок органу СБУ про скасування громадянину допуску до 

державної таємниці є обов’язковим до виконання посадовими особами органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, де такий громадянин працює. Громадянин, у свою чергу, має право 

оскаржити скасування йому допуску до держаної таємниці в порядку, 

встановленому законом України. Відповідно до абзацу 5 ст. 26 Закону України 

«Про державну таємницю», громадянина, якому скасовано допуск до державної 

таємниці, якщо виконання трудових чи службових обов’язків вимагає доступу до 

державної таємниці, а переміщення на інше робоче місце чи іншу посаду 

неможливе, може бути в передбаченому законодавством порядку переведено на 

іншу роботу або службу, не пов’язану з державною таємницею, а у разі 

неможливості такого переведення – звільнено. Деякі дослідники констатують, 

що у зв’язку з тим, що у цьому разі працівник підлягає обов’язковому 

звільненню (у разі неможливості переведення його на іншу роботу, не пов’язану 

з державною таємницею), зазначену норму можна вважати імперативною, тобто 

такою, що виражає категоричне розпорядження держави, чітко позначає дії і не 

допускає жодних відхилень від вичерпного переліку прав і обов’язків суб’єктів 

[267, с. 94].  Саме тому, в даному випадку і виникає протиріччя, оскільки,  

відповідно до п. 2 ст. 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на 

невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку 

його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним 

органом у разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання 

покладених на нього обов’язків вимагає допуску до державної таємниці. При 

цьому в трудовій книжці робиться запис саме цієї підстави – «Скасування 

допуску до державної таємниці». Викладене ще раз підтверджує  факт 
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доцільності виключення такої підстави припинення трудового договору як – 

скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на 

працівника обов’язків вимагає допуску до державної таємниці, з переліку підстав 

розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним 

органу та включити її до підстав припинення трудових відносин, що не залежать 

від волі сторін трудового договору. У цьому разі, як уже зазначалося, має місце 

воля органу СБУ, яка є обов’язковою до виконання відповідними 

роботодавцями. 

 Звільнення у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше 

виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП України). Підставою, за якою власник або 

уповноважений ним орган може розірвати трудовий договір з працівником, є 

поновлення на роботі попереднього працівника. Звільнення за цією підставою 

допускається, коли на роботодавця відповідно до законодавства покладається 

обов’язок поновити на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу. 

Зокрема, коли органи, що розглядають трудові спори, виносять рішення про 

поновлення на роботі працівника, якого незаконно звільнили або перевели на 

іншу роботу. Доречним буде зауважити, що поновити на попередній роботі 

незаконно звільненого чи переведеного працівника можна не лише за рішенням 

відповідного органу який вирішує спір (комісії з трудових спорів, суду).   Так 

наприклад, визнавши факт звільнення чи переведення працівника 

неправомірним, роботодавець може за власною ініціативою, або за вимогою 

контрольного органу (профспілкової організації, інспекції з праці та ін.) 

поновити працівника на роботі.  

 У багатьох випадках законодавство надає право певним особам вимагати 

надання попередньої роботи. Зокрема, відповідно до частини 4 статті 20 Закону 

України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 року 

№ 2790-XII [200] народному депутатові після закінчення строку його 

повноважень, а також у разі дострокового їх припинення за особистою заявою 

про складення депутатських повноважень надається попередня робота (посада), а 

якщо це неможливо, - його зараховують до резерву кадрів Головного управління 
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державної служби України. 

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» від 11 липня 2002 року № 93-IV [199] депутатові місцевої ради, який 

працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень 

надається попередня робота (посада), а якщо її немає, — інша рівноцінна робота 

(посада) на тому самому або, за згодою депутата, іншому підприємстві, в 

установі, організації. Якщо неможливо надати відповідну роботу (посаду), на 

період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але 

не більше шести місяців, середня заробітна плата, що її він одержував на 

виборній посаді у раді і яку виплачують з відповідного місцевого бюджету. 

Працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням до складу 

виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їхніх повноважень 

відповідно до ч. 5 ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV [197] надається 

попередня робота (посада) або, за згодою працівника, інша рівноцінна робота 

(посада). 

Відповідно до п. 3 ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року № 2011-XII 

[198] за військовослужбовцями строкової служби, які до призову працювали на 

підприємствах, незалежно від форм власності і господарювання, коли вони 

звільняються з військової служби, зберігається право на працевлаштування у 

тримісячний строк на те саме підприємство або до його правонаступників на 

посаду, не нижчу за ту, яку вони займали до призову на військову службу. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про альтернативну (невійськову) 

службу» від 12 грудня 1991 року № 1975-XII [160] за громадянином, який 

проходить альтернативну службу, зберігається попередня робота (посада), яку 

він виконував (займав) до направлення на службу, а якщо її немає, — інша 

рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому 

підприємстві. 

http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=109
http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=109
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Працівникові, якого звільнено з роботи або посади в зв’язку з незаконним 

засудженням або відсторонено від посади через незаконне притягнення до 

кримінальної відповідальності, повинні надати попередню посаду або іншу 

рівноцінну роботу (посаду) на підставі ст. 6 Закону України «Про порядок 

відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів 

дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року 

№ 266/94-ВР [193]. У зазначених випадках, коли працівник повертається на 

попередню роботу по закінченні повноважень за виборною посадою, військової 

(альтернативної невійськової) служби чи з інших, передбачених законодавством 

підстав, у роботодавця (служби зайнятості) є можливість працевлаштувати 

такого працівника на іншу посаду (роботу), рівноцінну тій, яку він обіймав 

(виконував) на тому самому підприємстві, а в окремих випадках, за згодою 

працівника, і на іншому підприємстві. Тому такі обставини не можуть слугувати 

підставою для застосування пункту 6 статті 40 КЗпП України. 

Верховний Суд України не визнає можливим припинення трудового 

договору з працівником за мотивами повернення на попередню роботу після 

закінчення повноважень за виборною посадою особи, котру раніше звільнили з 

цієї роботи в зв’язку з обранням на таку посаду, якщо тільки працівника не 

прийняли на строк повноважень цієї особи на виборній посаді (п. 19 Правових 

позицій Верховного Суду України щодо розгляду судами окремих категорій 

цивільних справ  [157]. 

О.О. Дума з цього приводу зазначає, що рішення суду про поновлення 

працівника на роботі надає йому право (а не обов’язок) стати до роботи, а вже 

реалізувати це право чи ні вирішує він сам. Тому недопустимими є ситуації, коли 

роботодавець вважає, що, видавши наказ про поновлення працівника на роботі 

на підставі відповідного судового рішення й належним чином повідомивши його 

про це, він вправі звільнити його за прогул (п. 4 ст. 40 КЗпП України), якщо 

працівник не приступив до виконання своїх трудових обов’язків, оскільки в 

цьому випадку трудові правовідносини ще не виникли [50, с. 201-202]. 
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Розірвання трудового договору в зв’язку з поновленням на роботі 

працівника, який раніше виконував цю роботу, допускається (відповідно до 

ст. 431 КЗпП) без згоди виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника). Якщо припиняють трудовий договір із 

зазначених підстав, відповідно до статті 44 КЗпП працівникові виплачують 

вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку. У 

трудовій книжці робиться запис про звільнення: звільнено в зв’язку з 

поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, п.6 ст. 40 

КЗпП України. 

Розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу 

первинної профспілкової організації (профспілкового представника) (ст. 45 КЗпП 

України). Відповідно до ст. 45 КЗпП України, на вимогу виборного органу 

первинної профспілкової організації (профспілкового представника) власник або 

уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівником 

підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, 

про колективні договори і угоди, Закон України «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності».   

На вимогу профспілки може бути розірвано трудовий договір лише з 

керівником підприємства. Положення ст. 45 КЗпП України і п. 9 ст. 38 Закону 

України «Про професійні спілки, їхні права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 

р. №1045-XIV [197] не передбачають пред’явлення цієї вимоги стосовно будь-

яких інших керівних працівників, крім керівника підприємства. Зокрема, не може 

бути розірвано трудовий договір на вимогу профспілки із заступниками 

керівника підприємства, з керівниками структурних підрозділів, у т.ч. філій, 

відділень. Профспілка в праві вимагати розірвання трудового договору з 

керівником підприємства, якщо він порушує законодавство про працю, про 

колективні договори і угоди, визначені нормами Закону №1045-XIV. Якщо на 

підприємстві немає профспілки і колективний договір укладено представниками, 

обраними загальними зборами членів трудового колективу, то ні вони, ні 

трудовий колектив не мають права вимагати (навіть за наявності відповідних 
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підстав) розірвання трудового договору з керівником підприємства. Вимога 

профспілки розірвати трудовий договір на підставі ст. 45 КЗпП України є 

обов’язковою для розгляду і виконання власником підприємства, але за умови, 

що рішення профспілки із цього питання містить конкретні факти порушення 

керівником підприємства трудового законодавства, законодавства про 

колективні договори і угоди відповідно до Закону №1045-XIV. Якщо керівник, 

стосовно якого пред’явлено вимогу про розірвання трудового договору, або 

орган чи особа, від який залежить звільнення керівника, не згоден з цією 

вимогою, він може оскаржити рішення профспілки до суду у двотижневий строк 

з дня його отримання. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового 

договору зупиняється до винесення судом рішення. Якщо рішення профспілки не 

виконано і не оскаржено в зазначений строк, то вже сама профспілка в такий же 

строк (два тижні) може оскаржити в суді бездіяльність посадових осіб чи органів, 

до компетенції яких належить розірвання трудового договору з керівником 

підприємства (ст. 45 КЗпП  України, ст. 33 Закону №1045-ХІV). 

Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або 

інших уповноважених осіб та органів (ст. 199 КЗпП України).  

Відповідно до ст. 199 КЗпП України трудовий договір з неповнолітнім 

працівником може бути розірваний не лише з ініціативи роботодавця чи самого 

працівника, а й з ініціативи батьків, усиновителів, піклувальників, а також 

державних органів і службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за 

додержанням законодавства про працю. Таке звільнення застосовується лише 

якщо подальше виконання обов’язків за трудовим договором загрожує здоров’ю 

неповнолітнього працівника або порушує його законні інтереси (залучення до 

роботи з небезпечними (шкідливими) умовами праці, до нічних, надурочних 

робіт і робіт у вихідні дні тощо). За наявності відомостей і доказів того, що 

продовження дії трудового договору загрожує здоров’ю неповнолітнього або 

роботодавець порушує його законні інтереси, зацікавлені треті особи мають 

право втрутитися в трудові відносини неповнолітнього і вимагати від 
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роботодавця їх припинення. У цьому випадку трудовий договір, у т. ч. 

строковий, розривається на підставі ст. 199 КЗпП України.  

У разі звільнення неповнолітнього працівника за ст. 199 КЗпП України 

законодавством не передбачено погодження цього питання з виборним органом 

первинної профспілкової організації та виплати вихідної допомоги, а також не 

вимагається отримання згоди на звільнення від районної (міської) служби у 

справах дітей, на відміну від передбаченого ст. 198 КЗпП України звільнення 

неповнолітнього працівника з ініціативи роботодавця.  

Смерть працівника або роботодавця - фізичної особи, а також 

оголошення судом працівника або роботодавця - фізичної особи померлим або 

визнання безвісно відсутнім. Як уже нами зазначалося, трудовим законодавством 

не передбачено такої підстави як смерть працівника, або визнання його судом 

безвісно відсутнім або померлим. В єдиному документі - Інструкції про порядок 

ведення трудових книжок працівників, затвердженої Наказом Міністерства праці 

України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту 

населення України 29.07.1993 р. №58 (в ред. Наказу Мінпраці та соцполітики від 

08.06.2001 р. №259/34/5)  [62] в п.4.3. зазначено, що у разі смерті працівника у 

трудовій книжці померлого (у розділі «Відомості про роботу») робиться запис 

«Роботу припинено у зв’язку зі смертю». Як вважають автори Науково-

практичного коментаря до законодавства України про працю, [122, с. 207] 

посилання на закон, відповідно до якого в цьому випадку припиняються 

трудовий договір, не робиться, оскільки законодавство про працю не передбачає 

такої підстави для припинення трудового договору як смерть працівника. 

Припинення трудового договору у разі смерті працівника законодавство про 

працю вважає само собою зрозумілим. Тому, як свідчить практика застосування 

трудового законодавства, це є однією з найбільш непростих кадрових процедур. 

Трудовий договір у разі смерті одного з працівників припиняється, але 

звільнення з роботи при цьому не відбувається. Підставою для наказу про 

припинення трудового договору є свідоцтво про смерть, видане державним 

органом реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) як підтвердження факту 



146 

смерті особи. Таке свідоцтво виготовляється друкарським способом за єдиним 

для всієї держави зразком (постанова КМУ від 10.11.2010 р. №1025)  [181]. 

Слід підкреслити, що підставою для наказу не може бути медичне 

свідоцтво про смерть (форма №106/о), оскільки таке свідоцтво видається 

медичними установами для реєстрації смерті в органах РАЦС (п. 1.1 Інструкції 

про заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть від 08.08.2006 №545) 

[64]. Для оформлення наказу про припинення трудового договору потрібна копія 

свідоцтва про смерть, засвідчена печаткою підприємства або відділу кадрів. 

Тобто, навіть якщо працівник помер на робочому місці і лікарі «швидкої» 

констатували смерть в присутності свідків, наказ про припинення трудового 

договору потрібно видавати тільки за наявності свідоцтва про смерть, виданого в 

установленому порядку відділенням РАЦС або виконавчим органом сільської, 

місцевої або міської ради. Державна реєстрація смерті проводиться РАЦС за 

останнім місцем проживання померлого, за місцем настання смерті чи виявлення 

трупа або за місцем поховання (п. 3 р. 5 Правил державної реєстрації актів 

цивільного стану в Україні) [156].  

На практиці досить часто виникають ситуації, коли працівник зник, але 

смерть його не зареєстрована. Тут можливі два варіанти: 1) звільнити працівника 

за прогули; 2) звільнити працівника як безвісно відсутнього. Факт прогулу слід 

довести самому роботодавцю. На практиці для цього складається акт комісією, 

створеної роботодавцем (зокрема, про відсутність працівника на роботі більше 

трьох годин протягом робочого дня). Така підстава для звільнення працівника 

передбачена в п. 4 ст.40 КЗпП України. Другий факт має встановити суд. Як 

зазначається в листі Мінсоцполітики від 31.12.2010 р. №284/06/186-10, [276] у 

випадку визнання працівника безвісно відсутнім або оголошення фізичної особи 

померлою відповідно до Цивільного кодексу України рекомендується у трудовій 

книжці цього працівника у розділі «Відомості про роботу» зробити запис 

«Роботу припинено у зв’язку з визнанням судом особи безвісно відсутньою». Як 

і інші відомості про роботу, цей запис супроводжується зазначенням 

порядкового номеру, дати припинення трудового договору і посиланням на дату 
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і номер наказу про припинення трудового договору (ця дата буде визначена у 

судовому рішенні) (за аналогією з п. 4.3 Інструкції Про порядок ведення 

трудових книжок працівників №58). Крім цього, в зазначеному листі 

передбачено, що дата наказу про припинення трудового договору, як правило, не 

збігається з датою смерті, тому датою припинення трудового договору, яку слід 

зазначити у графі 2 трудової книжки, буде дата смерті працівника, незалежно від 

того працював у цей день померлий чи ні. Оскільки наказ є розпорядчим 

документом, то у ньому варто вказати всі розпорядчі від керівника, прийняті ним 

у зв’язку зі смертю працівника. Тобто у наказі слід зазначити не тільки про 

припинення трудового договору, але й про видачу трудової книжки та усіх 

виплат, належних померлому працівнику, які бажає отримати родич на підставі 

його заяв . 

Відповідно до Листа  Мінсоцполітики від 06.04.2013 р. №23/06/187-13  

[102] - трудова книжка померлого працівника видається на руки його 

найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їх вимогу. 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XI, [176] одним із видів 

матеріального забезпечення, яке надається за рахунок коштів Фонду соціального 

страхування України, є допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, 

безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві). 

Статтею 27 цього Закону передбачено, що допомога на поховання за рахунок 

коштів Фонду надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, 

які перебували на її утриманні. Із змісту ст. 30 Закону випливає, що допомога на 

поховання надається лише за основним місцем роботи. Розмір допомоги 

встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового 

мінімуму, установленого законом (ст. 28). 

Настання надзвичайних ситуацій, що перешкоджають продовженню 

трудових відносин. Ст. 121 Проекту Трудового кодексу вперше як підставу 

припинення трудових правовідносин, незалежних від волі сторін, передбачає 

припинення трудових правовідносин на підставі настання надзвичайних 
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обставин. Як зазначають деякі науковці, підстави, які не передбачають наявності 

ініціативи на припинення трудового договору, належать до категорії юридичних 

фактів – подій. Безумовно, до юридичних фактів – подій, які припиняють 

трудовий договір, слід віднести і випадки настання надзвичайних обставин, що 

перешкоджають їх продовженню (військові дії, катастрофа, стихійне лихо, 

велика аварія, епідемія),  якщо такі обставини встановлені у порядку, 

визначеному законом [39]. На думку А.С. Цапенка, повноваження з кваліфікації 

певної ситуації як надзвичайної не належать сторонам трудового договору, а 

віднесені до виключної компетенції відповідних уповноважених органів 

(Державна служба України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів з 

питань цивільного захисту), які проводять ідентифікацію причин її виникнення, 

визначення масштабів її наслідків та економічних збитків, та у випадках, коли 

така ситуація досягає загальнодержавного рівня, втручаються Президент 

України, який видає наказ про введення відповідного режиму, та Верховна Рада 

України, яка його затверджує. Такі вимоги роблять припинення трудового 

договору у зв’язку з настанням надзвичайної ситуації незалежним від волі сторін 

трудових відносин. Таким чином, припинення трудового договору за 

обставинами, що не залежать від волі його сторін, є наслідком зовнішніх 

факторів. Тому охорона прав роботодавців та працівників під час впливу таких 

зовнішніх факторів, що роблять неможливими подальші трудові відносини, 

спричиняє необхідність їх більш чіткої правової регламентації [268, с. 291]. 

 

2.4 Теоретичні та практичні проблеми припинення окремих видів 

трудових договорів за волею сторін та за обставинами, які не залежать від 

волі сторін 

 

Сучасну систему трудового права складають правові норми, що покликані 

забезпечити особливості правового регулювання трудових відносин окремих 

категорій працівників. Базові положення містяться у Кодексі, значна частина 

вказаних норм закріплена спеціальними законами, а також підзаконними 
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нормативними актами. Так, ст. 7 КЗпП України відзначає, що особливості 

регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними 

географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для 

здоров’я, тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють 

у фізичних осіб за трудовими договорами, додаткові підстави для припинення 

трудового договору деяких категорій працівників за певних умов 

встановлюються законодавством. Загалом, норми чинного законодавства про 

працю диференціюють регулювання трудових відносин за такими критеріями: 

1) за ознакою віку; 2) за ознакою статі; 3) за ознакою сімейного стану; 4) за 

ознакою відношення до засобів виробництва; 5) за критерієм національної 

належності засобів виробництва; 6) за критерієм громадянства; 7) за критерієм 

впливу умов праці на здоров’я працівника;  8) за критерієм інтенсивності 

інтелектуального та нервового навантаження; 9) за критерієм галузі народного 

господарства; 10) за критерієм строку трудового договору; 11) за критерієм 

співвідношення нормативного та індивідуального (договірного) регулювання 

трудових відносин; 12) за критерієм суспільної важливості виконуваних 

трудових функцій [122, с. 26]. Наведений перелік не є вичерпним, але набагато 

ширший, ніж це передбачено ст. 7 КЗпП України. Враховуючи особливості 

правового регулювання припинення окремих видів трудових договорів, 

розглянемо деякі із них, насамперед ті, які потребують додаткового наукового 

дослідження та юридичного аналізу. 

До окремих видів трудових договорів, насамперед можна віднести, так звані 

строкові трудові договори, до яких належать: 1) трудові договори, укладені на 

визначений строк, що встановлюється за погодженням сторін; 2) трудові договори, 

що укладаються на час виконання певної роботи (ст. 23 КЗпП України).  

Строковий трудовий договір відрізняється від безстрокового встановленням 

строку його дії, після спливу якого трудовий договір не розривається, а припиняє 

свою дію. Таким чином, підставою припинення строкового трудового договору є 

закінчення його строку, що передбачено п. 2 ст. 36 КЗпП України. Строковий 

трудовий договір може бути припинено і достроково, що, як правило, є його 
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розірванням за ініціативою роботодавця (третіх осіб) або за ініціативою працівника. 

Розірвання строкового трудового договору здійснюється за тими самими підставами, 

що й договір, укладений на невизначений строк. Однак є і певні відмінності, які 

потребують дослідження, наприклад, порядок дострокового  розірвання строкового 

трудового договору за ініціативою працівника. Відповідно до ст. 39 КЗпП України 

строковий трудовий договір може бути розірвано достроково на вимогу працівника 

лише за наявності поважних причин, які визначені законодавством. Поважними 

причинами вважаються: хвороба або інвалідність працівника, які перешкоджають 

виконанню роботи; порушення власником або уповноваженим ним органом 

законодавства про працю, колективного або трудового договору; неможливість 

продовжувати роботу у випадках, передбачених ч. 1 ст. 38 КЗпП України. За 

загальним правилом, розірвання безстрокового трудового договору за ініціативою 

працівника здійснюється із дотриманням певної процедури, до якої входить 

письмове попередження роботодавця про бажання розірвати трудовий договір за два 

тижні. За наявності поважних причин, які встановлені ч. 1 ст. 38 КЗпП України, 

можливе розірвання трудового договору за ініціативою працівника у строк, про який 

просить працівник, тобто до спливу двох тижнів. Однак слід зауважити, що будь-

який працівник, який працює за строковим трудовим договором, має право 

достроково розірвати такий трудовий договір на загальних підставах, тобто 

відповідно до ст. 38 КЗпП України. Таким чином, норма ст. 39 КЗпП України, 

фактично втрачає своє практичне призначення, яке полягає у наданні роботодавцю 

гарантій, пов’язаних із забезпеченням виробничого та іншого трудового процесу 

конкретним працівником, з яким укладено строковий трудовий договір. Адже 

працівник, укладаючи договір на визначений сторонами строк, фактично 

погоджується відпрацювати цей строк і передбачається, що роботодавець може 

розраховувати на виконання конкретної роботи саме цим працівником. У проекті 

Трудового кодексу України також не закріплено особливих гарантій для роботодавця 

при достроковому розірванні строкового трудового договору за ініціативою 

працівника.  
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У зв’язку з відсутністю особливих гарантій для роботодавця при 

достроковому розірванні строкового трудового договору за ініціативою 

працівника пропонується внести зміни до проекту Трудового кодексу, а саме: 

статті 83 і сформулювати її наступним чином: «Розірвання трудового договору за 

ініціативою працівника допускається лише за наявності попередження 

роботодавця за два місяці, шляхом подання письмової заяви, що підлягає 

обов’язковій реєстрації. У разі неможливості продовжувати роботу у зв’язку із 

наявністю поважних причин (хвороба або інвалідність працівника, які 

перешкоджають виконанню трудового договору; неможливість проживання у 

даній місцевості або заборона виконувати певні види робіт, що підтверджене 

медичним висновком; порушення власником або уповноваженим ним органом 

законодавства про працю або умов трудового договору; необхідність догляду за 

хворим членом сім’ї, що підтверджено медичним висновком, а також з інших 

поважних причин, що документально підтверджені), роботодавець повинен 

розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник». 

Слід зауважити, що строкові трудові договори мають різну правову 

природу та юридичне значення. Є строкові трудові договори з окремими 

категоріями працівників, наприклад, керівниками юридичних осіб, творчими 

працівниками, науково-педагогічними працівниками тощо. Але є і інші випадки, 

де в залежності від тих чи інших обставин, доцільним є укладення саме трудових 

договорів на визначений строк. Наприклад, при виконанні сезонних робіт, 

виконанні робіт замість тимчасово відсутніх працівників тощо, що регулюється 

спеціальними нормативними актами. Виконання зазначених видів робіт 

здійснюється на підставі указу Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці 

робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» [203] та «Про умови 

праці тимчасових працівників і службовців» [204]. Особливості дострокового 

розірвання цих видів договорів полягають у тому, що сезонні та тимчасові 

працівники мають право достроково розірвати трудовий договір, письмово 

попередивши про це роботодавця за три дні.  
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У проекті Трудового кодексу України суттєво розширене коло випадків, 

коли трудові відносини можуть встановлюватися на визначений строк (ст. 60), 

однак при цьому з’явилася норма, яка визначає умови укладання договору на 

визначений строк (ст. 59), згідно якої строковий трудовий договір укладається у 

випадках, якщо трудові відносини не може бути встановлено на невизначений 

строк. Незважаючи на обмеження статті 59 проекту Трудового кодексу України, 

звернемо увагу, що відповідно до ст. 60, трудові відносини на визначений строк 

можуть установлюватися в таких випадках: 1) для заміщення тимчасово 

відсутнього працівника, за яким зберігається місце роботи (посада); 2) для 

заміщення вільного робочого місця (вакантної посади), якщо за звільненим 

працівником відповідно до закону зберігається право повернення на попередню 

роботу (посаду); 3) на час виконання певного обсягу чи виду роботи, строк 

закінчення якої не може бути визначений конкретною датою, з урахуванням 

характеру такої роботи, умов її виконання; 4) для виконання робіт, пов'язаних з 

тимчасовим (до одного року) розширенням виробництва або обсягу послуг, що 

надаються відповідним роботодавцем; 5) для виконання невідкладних робіт із 

запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, 

виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які ставлять або можуть 

поставити під загрозу життя чи умови життєдіяльності людей; 6) у зв’язку з 

обранням на визначений строк до складу виборного органу або на виборну 

посаду, а також прийняттям на роботу осіб, які безпосередньо забезпечують 

діяльність членів виборних органів або посадових осіб органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування відповідно до переліку, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України; 7) з педагогічними, науково-педагогічними, 

науковими працівниками, призначення (обрання) на посаду яких відповідно до 

закону здійснюється за результатами конкурсу на визначений строк; 8) з 

творчими працівниками засобів масової інформації, організацій кінематографії, 

театрів, театральних і концертних організацій, цирків та іншими особами, які 

беруть участь у створенні та (або) виконанні творів, професійними спортсменами 

відповідно до переліку професій, що затверджується Кабінетом Міністрів 
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України; 9) з керівником юридичної особи; 10) для виконання громадських робіт 

за направленням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальних 

органів; 11) в інших випадках, коли встановлення строкових трудових відносин 

передбачено законом; 12) за бажанням працівника. 

Кожен вищезазначений вид строкового трудового договору має свої 

особливості правового регулювання і, відповідно, особливості припинення та 

розірвання, що визначається як безпосередньо у Кодексі, так і спеціальним 

законодавством. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 81 проекту Трудового кодексу 

України строковий трудовий договір підлягає припиненню у зв’язку із 

закінченням строку його дії, в тому числі у зв’язку із закінченням строку 

виконання певної роботи, про що роботодавець попереджає працівника за три 

дні до дати припинення. Відповідно до ч. 2 ст. 81проекту Трудового кодексу 

України, строковий трудовий договір, укладений на час виконання працівником 

обов'язків тимчасово відсутнього працівника, припиняється не пізніше 

наступного дня після повернення цього працівника на роботу. Якщо працівника в 

цей строк не звільнено, трудові відносини з ним можуть бути припинені лише з 

інших підстав, визначених законодавством. 

Закінчення строку трудового договору є підставою для припинення його 

дії. Однак законодавством передбачені певні випадки, коли строковий трудовий 

договір хоч і припиняє свою дію, але законодавство забороняє роботодавцю 

здійснити повне звільнення працівника. Наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 184 

КЗпП України, вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до трьох років (або 

до шести років), одинокі матері при наявності дитини віком до чотирнадцяти 

років або дитину-інваліда, потребують обов’язкового працевлаштування після 

закінчення строкового трудового договору. Тобто розірвання трудового договору 

фактично відбувається, однак роботодавець зобов’язаний здійснити 

працевлаштування такої жінки на цьому ж або іншому підприємстві відповідно 

до її спеціальності. Виходячи ч. 3 ст. 184 КЗпП України, яка вказує, що на період 

працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше 
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трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору, можна зазначити, 

що законодавець забороняє здійснення розриву у часі між припиненням 

строкового трудового договору та майбутнім працевлаштуванням. Звільнити 

таку жінку можна тільки на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП України та за умови, що 

жінка відмовиться від працевлаштування за спеціальністю без поважних причин. 

За умови ринкового способу виробництва, коли існування кожного робочого 

місця економічно вираховується та обґрунтовується, а також у зв’язку із 

існуванням великої кількості саме невеликих підприємств із обмеженим штатним 

складом, виконати подібні законодавчі вимоги досить складно, а у більшості 

випадків просто неможливо. Закріплюючи подібні гарантійні норми для певних 

категорій працівників, закон замість справжнього захисту здійснює так званий 

«антизахист». Роботодавці усіляко намагаються уникнути працевлаштування 

молодих жінок та жінок, які мають дітей, адже простіше знайти причину для 

обґрунтованої відмови у прийнятті на роботу в процесі працевлаштування, ніж 

потім шукати (створювати) вільне робоче місце для такого пільгового 

працівника. 

Таким чином, назріла необхідність повного перегляду та аналізу існуючих 

у законодавстві трудових пільг та гарантій. Поряд із доцільністю та необхідністю 

існування різноманітних пільг та гарантій у трудовому праві, слід обов’язково 

враховувати можливість реального їх надання; встановити дієві механізми 

захисту від зловживання працівниками наданими їм трудовим законодавством 

пільгами та гарантіями; реалізація права на встановлені законодавством пільги та 

гарантії для певних категорій працівників не повинна обмежувати (прямо чи 

опосередковано) трудові права інших працівників чи створювати безвихідні 

(економічно або юридично) ситуації для роботодавця.     

У науці трудового права також зустрічаються вказівки на існування ще 

однієї групи трудових договорів, які є суміжними із строковими і називаються 

трудовими договорами із елементом строковості. Вони укладаються на 

невизначений строк, але їх зміст включає темпоральний компонент, що 

породжується існуванням спеціальних юридичних фактів. Останні, впливаючи 
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на правовий статус однієї чи обох сторін трудового договору, встановлюють 

деякі зобов’язання, обмежені певним проміжком часу. Наприклад, з моменту 

працевлаштування за трудовим договором на підставі направлення на роботу 

молодий спеціаліст має обов’язково відпрацювати у роботодавця три роки. По 

закінченні цього строку трудові відносини не припиняються, але працівник 

отримує право вільно змінити роботу  [230, с. 32]. 

Здійснюючи дослідження порядку припинення трудових правовідносин, 

особлива увага приділяється правильному визначенню підстави для припинення 

(розірвання) трудового договору. У трудовому праві повинен бути закріплений 

принцип застосування дійсної підстави припинення (розірвання) трудового 

договору та недопустимості підміни однієї підстави іншою. Адже, нині діюче 

трудове законодавство встановлює у деяких випадках розірвання трудового 

договору (в залежності від підстави) право працівника на отримання вихідної 

допомоги у розмірі від одного середнього місячного заробітку до трьох і більше 

розмірів середньої місячної заробітної плати. Таким чином, неправильне 

формулювання підстави розірвання трудового договору може повністю або 

частково позбавити працівника права на отримання встановленої законодавством 

виплати. 

На жаль, чинне трудове законодавство у багатьох випадках не надає 

належного практичного значення підставам припинення (розірвання) трудового 

договору, в результаті чого працівники не вважають за потрібне дотримуватися 

встановленого порядку розірвання трудового договору, який різниться в 

залежності від підстави розірвання трудового договору. У більшості випадків, 

визначені та закріплені законодавством підстави розірвання трудового договору, 

а разом із ними і встановлені процедури припинення трудових правовідносин, не 

мають практичного значення. Працівник може не забрати з попереднього місця 

роботи трудову книжку та з легкістю влаштуватися на іншу роботу і завести 

нову трудову книжку, вказавши, що вона загублена або втрачена іншим чином. 

Працівник може не з’являтися на роботі протягом строку, який необхідно 

відпрацювати при розірванні трудового договору за власною ініціативою і з 
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легкістю влаштуватися на іншу роботу, із зазначенням такої підстави розірвання 

трудового договору як прогул.  

Вважаємо, що деякі підстави розірвання трудового договору (пов’язані із 

винними діями працівника) при виконанні певних видів робіт, повинні впливати 

на просування по службі, майбутнє працевлаштування на іншу роботу, 

можливість отримання додаткових пільг та гарантій тощо. Трудова книжка не 

повинна бути формальним документом, який не має ніякого практичного 

значення, вона повинна відображати трудову та професійну діяльність 

працівника, вказувати на його професійні, моральні та, можливо, деякі особисті 

ділові якості.   

У проекті Трудового кодексу України відсутнє використання такого 

терміну як контракт. Однак слід відзначити, що основні ознаки контракту 

закладені у трудовий договір, який відповідно до ст. 33 повинен містити 

обов’язкові умови, може містити додаткові умови, а також умови надання 

роботодавцем матеріальних благ чи послуг, особливості розірвання трудового 

договору з урахуванням набутої кваліфікації працівника, його стажу роботи, 

вартості наданих матеріальних благ тощо, що визначаються окремою угодою.  

У відповідності з чинним трудовим законодавством, трудовий контракт є 

особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки 

і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального 

забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому 

числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування 

контракту визначається законами України (ч. 3 ст. 21 КЗпП України). Особливе 

призначення контракту полягає у можливості гнучкого врегулювання окремих 

питань організації та оплати праці, соціально-побутового обслуговування та дії 

трудового договору тощо. Контрактна форма трудового договору дозволяє 

здійснити індивідуалізацію кожного конкретного договору, що впливає на 

правовий статус працівника у порівнянні із звичайним трудовим договором. 

Таким чином, до контракту, окрім основних, включаються і додаткові 

(факультативні) умови, які можуть містити додаткові підстави припинення та 
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розірвання контракту. Питання щодо порядку укладання контрактів при 

прийнятті (найманні) на роботу працівників регулюється насамперед постановою 

Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної 

форми трудового договору» від 19.03.1994 року [172] та наказом Міністерства 

праці України «Про затвердження Типової форми контракту з працівником» від 

15.04.1994 року [186]. Щодо окремих категорій працівників діють спеціальні 

нормативні акти, які визначають порядок укладення, дії та розірвання контракту. 

Так, наприклад, законодавством передбачена обов’язкова контрактна форма 

трудового договору з керівниками державних підприємств, що врегульовано 

«Положенням про порядок укладення контракту з керівником підприємства, що є 

у державній власності, при прийманні на роботу» від 19.03. 1993 року [194]. 

Оскільки у більшості випадків контракт є строковим трудовим договором, 

то встановлення сторонами строку контракту обумовлює, після спливу такого 

строку, припинення його дії (п. 2 ст. 36 КЗпП України). Строк дії контрактної 

форми трудового договору визначається, як правило, місяцями та роками, однак 

законодавство не забороняє визначати і іншим чином. Виникає питання, чи 

можна строк дії контракту визначити шляхом вказівки на певну подію, 

наприклад, дата завершення конкретного проекту, для роботи в якому було 

прийнято працівника за контрактом. Теоретично можливо у контракті зробити 

таке формулювання визначення строку дії контрактної форми трудового 

договору, але на практиці може виникнути низка проблем, які пов’язані із 

визначенням дати (конкретного строку) завершення роботи над зазначеним 

проектом. При такому формулюванні визначення строку контракту, очевидно, 

необхідно додавати до контракту бізнес-план або робочий проект із зазначенням 

графіків виконання роботи як поетапної, так і кінцевої. Проблемним, при такому 

формулюванні, залишається питання строку припинення контракту, якщо проект 

був закритим і не відбулося його остаточного завершення.  

Контрактна форма трудового договору повинна стимулювати працівника 

до кращої та плідної праці шляхом надання працівнику додаткових доплат, 

соціально-побутового забезпечення, створення особливих умов та матеріально-

http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=145
http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=467
http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=467


158 

технічного забезпечення для виконання трудових обов’язків, що є вигідними для 

працівника. Для роботодавця контрактна форма трудового договору із 

працівником дозволяє тримати працівника в активному стані (фізичному, 

творчому, психологічному тощо), що також досягається, з одного боку, шляхом 

надання працівнику додаткових матеріальних гарантій, а з іншого, шляхом 

встановлення строку контракту та додаткових підстав розірвання контракту. 

Контракт є дієвим та прийнятним для обох сторін лише у тих випадках, коли 

дотримано баланс інтересів працівника та роботодавця.  

Контрактом не може бути обмежене право працівника або роботодавця на 

дострокове розірвання трудового договору за підставами, передбаченими 

законодавством, але контрактна форма трудового договору допускає 

встановлювати зобов’язання роботодавця щодо компенсації моральної та 

матеріальної шкоди, заподіяної працівникові в окремих випадках дострокового 

розірвання контракту. Наприклад, при розірванні контракту за ініціативою 

працівника при невиконанні чи неналежному виконанні роботодавцем 

зобов’язань, що встановлені контрактом за домовленістю сторін.  

Розірвання контракту може здійснюватися як за ініціативою працівника, 

так і за ініціативою роботодавця та третіх осіб за підставами, що визначені 

законодавством. Дострокове розірвання контракту допускається за угодою сторін 

при взаємному погодженні розірвання трудового договору (п. 1 ст. 36 КЗпП 

України); за ініціативою працівника із дотриманням загальної процедури 

звільнення за власним бажанням (ст. 38, ст. 39 КЗпП України); за ініціативою 

роботодавця (ст. 40, ст. 41 КЗпП України). Оскільки контрактна форма трудового 

договору дозволяє визначення та встановлення не передбачених чинним 

законодавством підстав розірвання трудового договору, то у разі їх застосування 

роботодавцем, звільнення здійснюється за п. 8 ст. 36 КЗпП України з 

обов’язковим врахуванням всіх гарантій, встановлених чинним законодавством 

та контрактом. Наприклад, у якості додаткової підстави розірвання контракту 

може бути невиконання працівником особливих завдань, встановлених 

контактом. На жаль, виходячи із практики застосування контрактної форми 
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трудового договору, його застосування, як правило, задовольняє інтереси лише 

роботодавця шляхом встановлення строку його дії, гарантуючи при цьому 

роботодавцю можливість не продовжувати із працівником трудові відносини.  

Виходячи із вищевикладеного, можна зробити наступні висновки щодо 

контрактної форми трудового договору: 1) контракт повинен укладатися лише у 

тих випадках, коли трудова функція працівника пов’язана із здійсненням 

складної інтелектуальної, творчої, наукової, керівної та іншої подібної 

діяльності, якість якої може бути підвищена шляхом надання працівникові 

додаткового матеріального забезпечення; 2) контракт повинен закріплювати не 

тільки додаткові обов’язки працівника, а й додаткові обов’язки роботодавця, які 

повинні сприяти неможливості зловживань своїм правом сторонами договору. 

Наприклад, якщо у якості підстави дострокового розірвання контракту на вимогу 

роботодавця закріплено невиконання тих чи інших додаткових завдань 

працівником, то на роботодавця повинен бути покладений обов’язок сплати 

матеріальної компенсації працівнику за невиконання покладених на нього 

обов’язків, наприклад, невиконання зобов’язання щодо певного соціально-

побутового забезпечення працівника тощо.     

Трудовим законодавством дозволяється реалізувати своє право на працю 

шляхом укладення одного або кількох трудових договорів, що визначається як 

робота за сумісництвом. Сумісництвом є виконання працівником у вільний від 

основної роботи час іншої оплачуваної роботи на підставі трудового договору. 

Робота за сумісництвом чи при суміщенні професій та посад розглядається як 

окремий вид трудових правовідносин, що закріплений ч. 2 ст. 21 КЗпП України. 

На рівні підзаконних нормативних актів, регулювання роботи за сумісництвом 

здійснюється також «Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників 

державних підприємств, установ і організацій» [146] від 28.06.1993 року. Слід 

вказати, що дія зазначеного положення поширюється не тільки на державні, а й на 

комунальні підприємства, установи, організації. Робота за сумісництвом 

передбачає дотримання визначених законодавством правил, що також 

відображаються і на особливостях розірвання трудового договору. Так, звільнення 
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сумісників з роботи здійснюється на загальних підставах, що встановлені 

законодавством (ст. 36 – 43 КЗпП України). Однак для осіб, які працюють за 

сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях державної і 

комунальної форми власності, встановлені додаткові підстави для припинення 

трудового договору, до них відносяться: 1) розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця у зв’язку із прийняттям  на роботу працівника, який не є 

сумісником; 2) розірвання трудового з ініціативи роботодавця у зв’язку із 

обмеженням сумісництва через особливі умови і режим праці (при цьому не має 

значення, де ці обмеження введені – за основним місцем роботи чи за 

сумісництвом). Відповідно до ст. 43-1 КЗпП України, звільнення працівника із 

застосуванням додаткових підстав для припинення трудового договору, 

допускається без згоди виборного органу первинної профспілкової організації. 

Більш того, слід також відзначити, що у разі звільнення сумісника за вказаними 

спеціальними підставами вихідна допомога йому не виплачується.  

У проекті Трудового кодексу України містяться аналогічні додаткові 

підстави для розірвання трудового договору із сумісником. Однак слід 

зауважити, що у проекті відсутні вказівки про необхідність застосування цих 

підстав лише до сумісників, які працюють на державних (комунальних) 

підприємствах, установах, організаціях. Так, ч. 5. ст. 85 проекту Трудового 

кодексу України відзначає, що припинення трудових відносин з працівником, 

який працює за сумісництвом, з виплатою вихідної допомоги здійснюється з 

підстав, передбачених Кодексом та законами, а також у разі:1) прийняття 

працівника, для якого ця робота буде основним місцем роботи; 2) обмеження 

сумісництва у зв’язку з особливими умовами та режимом праці. Законодавець 

також нормативно закріплює порядок звільнення, зазначаючи, що про наступне 

звільнення із вказаних підстав роботодавець зобов'язаний попередити працівника 

не пізніше ніж за два тижні. 

Робота за сумісництвом, виходячи із загальної концепції трудового права, з 

одного боку, не обмежується трудовим законодавством та регулюється 

практично однаково із роботою за основним місцем роботи, але з іншого боку, 
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все-таки розглядається як додаткова (не основна, допоміжна). Останнім часом 

спостерігається така тенденція, що працівники за основним місцем роботи 

виконують роботу за більш низькою кваліфікацією, ніж при роботі за 

сумісництвом. Заробітна плата при роботі за сумісництвом у багатьох випадках 

значно перевищує оплату праці за основним місцем роботи. Вважаємо, що 

вищезазначені додаткові підстави для звільнення сумісників можуть стосуватися 

тільки внутрішнього сумісництва. У випадках зовнішнього сумісництва, на нашу 

думку, обмеження можливі лише з метою охорони праці, тобто із застосуванням 

лише другої додаткової підстави. Порядок та процедура припинення трудових 

правовідносин як при розірванні трудового договору за основним місцем, так і 

при роботі за сумісництвом повинен бути однаковим, що повинно відображатися 

і в обов’язковості здійснення відповідних записів у трудовій книжці. 

До особливих видів трудових договорів також слід віднести трудовий 

договір, що укладається із роботодавцем-фізичною особою. З метою особистого 

побутового обслуговування та ведення домашнього господарства 

використовується наймана праця фізичними особами, які виступають у якості 

роботодавців. Правове регулювання відносин, що виникають між найманим 

працівником і роботодавцем – фізичною особою, здійснюється окремими 

нормами КЗпП України, основними Законами, що регулюють трудові відносини, 

а також Наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 08.06.2001 

року № 260 [264] та ін. Для вирішення  завдань, спрямованих на легалізацію 

праці та захист прав працівників, що укладають трудові договори із 

роботодавцями – фізичними особами, Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового 

державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 

28.12.2014 року, [167] було внесено суттєві зміни до нормативно-правових актів, 

в тому числі і до КЗпП України щодо порядку укладення трудових договорів із 

фізичною-особою роботодавцем. Якщо порядок укладення таких трудових 

договорів визначається законодавством, то особливості і порядок їх припинення 

не регулюються належним чином. Так, на думку Б.А. Римар, слід керуватися 
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нормою п. 7 вищезазначеного Наказу, у якому вказано, що сторони, вирішуючи 

питання, не передбачені Наказом (Формою трудового договору), керуються 

загальними нормами законодавства про працю України. Тобто, вирішуючи 

питання, пов’язані із припиненням такого договору, необхідно керуватися 

нормами відповідних статей КЗпП України [217, с. 137].  

Загальні підстави для припинення трудового договору, укладеного із 

фізичною особою – роботодавцем, повинні бути сформульовані наступним 

чином: 1) закінчення строку трудового договору; 2) угода сторін; 3) розірвання 

трудового договору з ініціативи працівника; 4) розірвання трудового договору з 

ініціативи власника; 5) розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб; 6) 

за підставами, визначеними трудовим договором; 7) смерть роботодавця або 

набрання законної сили вироком суду про визнання його безвісно відсутнім або 

оголошення померлим тощо. При цьому останній запропонований пункт 

закріплено у якості окремої норми у ст. 102 проекту Трудового кодексу України, 

яка зазначає, що трудові відносини припиняються в разі смерті роботодавця - 

фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання фізичної 

особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою. Вимоги щодо 

заробітної плати, гарантійних і компенсаційних виплат, що належали 

працівникові, пред'являються спадкоємцям роботодавця в порядку, 

передбаченому цивільним законодавством. 

 Підстави для розірвання трудового договору за ініціативою фізичної особи – 

роботодавця можна сформулювати наступним чином: 1) виникнення обставин, які 

виключають потребу у використання найманої праці фізичною особою, яка 

виступає роботодавцем; 2) втрата роботодавцем-фізичною особою особистої довіри 

до найманого працівника в тому числі розголошення працівником інформації про 

сімейне, особисте життя, стан здоров’я, матеріальне становище роботодавця та 

членів його сім’ї; 3) виявлення невідповідності найманого працівника займаній 

посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану 

здоров’я, які перешкоджають її виконанню; 4) одноразове грубе порушення 

найманим працівником трудових обов’язків або систематичне невиконання 
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працівником без поважних причин обов’язків, передбачених трудовим договором 

або правилами внутрішнього трудового розпорядку; 5) прогул (відсутність на 

роботі більше двох годин протягом робочого дня) без поважних причин; 6) поява на 

роботі у нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння;  7) 

нез’явлення на роботу протягом більш як двох місяців підряд внаслідок тимчасової 

непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах; 8) вчинення за 

місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна роботодавця або інших 

найманих працівників, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи 

постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного 

стягнення тощо.    

Відзначимо, що зроблені пропозиції не є вичерпними та беззаперечними, 

вони, звичайно, потребують подальшого дослідження, обговорення та 

доопрацювання. 

Ринковий спосіб виробництва та інтенсивність міграційних процесів, 

пов’язаних із рухом трудових ресурсів, потребують дослідження особливостей 

правового регулювання трудових відносин з іноземними громадянами.  

Відповідно до Конституції України іноземці та особи без громадянства, що 

перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими 

правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, 

- за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними 

договорами України. КЗпП України передбачено, що трудові відносини 

іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях 

України, регулюються законодавством держави, в якій здійснене 

працевлаштування працівника, та міжнародними договорами України. Згідно із 

Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» [195] 

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також 

яким надано статус біженця в Україні, мають право працювати на підприємствах, 

в установах і організаціях або займатися іншою трудовою діяльністю на 

підставах і в порядку, встановлених для громадян України. Документом, що 

підтверджує право іноземця чи особи без громадянства на постійне проживання 
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в Україні є посвідка на постійне проживання, а документом, що підтверджує 

надання особі статусу біженця – є посвідчення біженця. Регулювання колізійних 

питань, що виникають в процесі укладення. Зміни та припинення трудового 

договору, здійснюється Законом України «Про міжнародне приватне право»  

[190]. Однак, слід відзначити, що окремими нормативними актами все ж таки 

визначені особливості прийому на роботу іноземців та осіб без громадянства. 

Наприклад, ч. 4 ст. 3Закону України «Про зайнятість населення» [178] визначає, 

що іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для 

працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу 

на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, 

виданого в порядку, визначеному цим Законом, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України.  

Безпосередньо порядок надання дозволу на працевлаштування іноземців в 

Україні, регулюється «Порядком видачі продовження дії та анулювання дозволу 

на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» [150]  від 27.05.2013 

р., який був дещо корегований шляхом прийняття «Змін, що вносяться до 

Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці 

іноземців та осіб без громадянства» [59] від 18.01.2017 року. Останні зміни в 

основному мають технічне призначення, але є і норми, змінюють деякі 

обмеження щодо праці іноземців в Україні. Так, багато іноземців, які працюють 

в Україні, були направлені для роботи на керівних посадах в українських 

компаніях, що входять до складу міжнародних груп. До 3 лютого 2017 р. на 

кожного іноземця видавався лише один дозвіл на застосування праці, в 

результаті чого робота іноземців за сумісництвом (як в одного, так і в декількох 

працедавців) не дозволялася. Це обмеження значно ускладнювало прийняття 

управлінських рішень на корпоративному рівні групи, якщо, наприклад, така 

група мала в Україні декілька дочірніх компаній і керівництво ними хотіли 

доручити лише одному громадянину іноземної держави. Зміни усунули цю 

істотну перешкоду не лише шляхом надання дозволу на роботу іноземців за 
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сумісництвом, а й не обмеженням кількості посад, яку які іноземець може 

одночасно обіймати. 

Вказані нормативні акти практично не регулюють особливостей 

припинення трудового договору з іноземним громадянином або з особою без 

громадянства, але існують певні зобов’язання роботодавця відносно необхідності 

здійснення повідомлення про припинення (або не виникнення) трудових 

відносин із працівником до компетентних органів. Так, у разі коли іноземець чи 

особа без громадянства без поважних причин не приступила до роботи у 

передбачений трудовим договором (контрактом) строк, роботодавець повинен 

протягом п’яти робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган 

або підрозділ ДМС за місцем видачі посвідки на тимчасове проживання в 

Україні іноземця чи особи без громадянства, і територіальний орган, яким 

видано дозвіл. 

Також у п. 29 «Порядку видачі продовження дії та анулювання дозволу на 

застосування праці іноземців та осіб без громадянства» встановлено, що 

роботодавець повідомляє у письмовій формі територіальний орган, яким видано 

дозвіл, про припинення трудового договору (контракту) з іноземцем чи особою 

без громадянства протягом трьох робочих днів з дати його припинення.  

Таким чином, законодавчо, у першу чергу, визначено правила розірвання 

трудового договору з іноземцем, які пов’язані із здійсненням державного контролю 

за роботою іноземців в Україні. Однак у зв’язку із тим, що іноземці в Україні 

можуть працевлаштовуватися лише за наявності спеціального дозволу, то можемо 

припустити, що окремою підставою для розірвання трудового договору із 

працівником-іноземцем є укладення трудового договору без дозволу. Оскільки 

законодавством встановлені обмеження стосовно іноземців для зайняття певних 

посад, які продиктовані вимогами держави стосовно захисту національних 

інтересів, то трудовий договір з іноземцем можна розірвати, якщо будуть виявлені 

порушення законодавства у відповідній сфері. Пропонуємо трудове законодавств, а 

саме ІІІ главу Кодексу законів про працю України, доповнити такими підставами 

розірвання трудового договору з іноземцем або особою без громадянства: 1) у 
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випадку відсутності, анулювання або дострокового закінчення строку дії дозволу на 

працевлаштування іноземця або особи без громадянства в Україні; 2) у випадку 

виявлення невідповідності працівника-іноземця або особи без громадянства 

вимогам законів, що пов’язана із відсутністю громадянства України.   

 

Висновки до розділу 2 

 

 1. Припинення трудового договору за угодою сторін - це встановлена 

законом підстава для розірвання будь-якого виду трудового договору, що 

застосовується після досягнення згоди сторін про припинення трудового 

правовідношення, шляхом взаємної домовленості працівника та роботодавця 

щодо порядку та строків розірвання трудового договору із застосуванням 

загальноприйнятої процедури звільнення. Таким чином, припинення трудового 

договору за угодою сторін дозволяє: 1) розірвати будь-який трудовий договір; 2) 

розірвати трудовий договір у будь-який час за домовленістю сторін; 3) розірвати 

трудовий договір без дотримання особливих правил, умов та вимог, в тому числі 

і визначених законодавством.   

 2. Існують наступні особливі умови розірвання трудового договору за 

угодою сторін: 1) необхідність досягнення взаємної домовленості сторін трудового 

договору про його припинення (пропонується у новому трудовому законодавстві 

закріпити необхідність укладення окремої угоди у письмовій формі про розірвання 

трудового договору за згодою сторін); 2) досягнення взаємної домовленості щодо 

припинення трудового договору за згодою сторін повинно обов’язково включати 

особливі умови та строк розірвання трудового договору (пропонується у новому 

трудовому законодавстві закріпити можливість розірвання трудового договору за 

згодою сторін не пізніше двох місяців з моменту підписання сторонами угоди про 

розірвання трудового договору). 

 3. На відміну від Проекту Трудового кодексу, чинний Кодекс законів про 

працю України не містить підстав припинення трудового договору, які не 

залежать від волі сторін в якості самостійної норми. Вони регулюються різними 
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нормами чинного законодавства України, а деякі взагалі ним не передбачені. На 

підставі проведеного дослідження   пропонується  систематизувати вказані 

підстави таким чином: а) призов або вступ працівника на військову службу, 

направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ч.1 ст. 36 КЗпП 

України); б) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено 

(крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до 

позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість 

продовження даної роботи (п. 7 ст. 36 КЗпП України); в) звільнення внаслідок 

скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на 

працівника обов’язків вимагає доступу до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП 

України); г) звільнення у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який 

раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП України); д) розірвання трудового 

договору з керівником на вимогу виборного органу первинної профспілкової 

організації (профспілкового представника) (ст. 45 КЗпП України); е) розірвання 

трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших 

уповноважених осіб та органів (ст. 199 КЗпП України); є) смерть працівника або 

роботодавця - фізичної особи, а також оголошення судом працівника або 

роботодавця - фізичної особи померлим або визнання безвісно відсутнім; ж) 

настання надзвичайних ситуацій, що перешкоджають продовженню трудових 

відносин. 

 4. У зв’язку з відсутністю особливих гарантій для роботодавця при 

достроковому розірванні строкового трудового договору за ініціативою працівника 

пропонуємо внести в проект Трудового кодексу статтю під назвою «Порядок 

дострокового розірвання строкового трудового договору за ініціативою працівника» і 

сформулювати її наступним чином: «Розірвання строкового трудового договору за 

ініціативою працівника допускається лише за наявності попередження роботодавця 

за два місяці, шляхом подання письмової заяви, що підлягає обов'язковій реєстрації. 

У разі неможливості продовжувати роботу у зв’язку із наявністю поважних причин 

(хвороба або інвалідність працівника, які перешкоджають виконанню трудового 

договору; неможливість проживання у даній місцевості або заборона виконувати 
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певні види робіт, що підтверджене медичним висновком; порушення власником або 

уповноваженим ним органом законодавства про працю або умов трудового 

договору; необхідність догляду за хворим членом сім’ї, що підтверджено медичним 

висновком, а також з інших поважних причин, що документально підтверджені), 

роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить 

працівник».   

5. У зв’язку з тим, що чинне трудове законодавство у багатьох випадках не 

надає належного практичного значення підставам припинення (розірвання) 

трудового договору, вважаємо, що деякі підстави розірвання трудового договору 

(пов’язані із винними діями працівника) при виконанні певних видів робіт, 

повинні впливати на просування по службі, майбутнє працевлаштування на іншу 

роботу, можливість отримання додаткових пільг та гарантій тощо. Трудова 

книжка не повинна бути формальним документом, який не має ніякого 

практичного значення, вона повинна відображати трудову та професійну 

діяльність працівника, вказувати на його професійні, моральні та, можливо, деякі 

особисті ділові якості.   

6. Оскільки законодавством встановлені обмеження стосовно іноземців для 

зайняття певних посад, які продиктовані вимогами держави стосовно захисту 

національних інтересів, то трудовий договір з іноземцем можна розірвати, якщо 

будуть виявлені порушення законодавства у відповідній сфері.  У зв’язку з цим, 

пропонуємо трудове законодавство, а саме ІІІ главу Кодексу законів про працю 

України доповнити такими підставами розірвання трудового договору з 

іноземцем або особою без громадянства: 1) у випадку відсутності, анулювання 

або дострокового закінчення строку дії дозволу на працевлаштування іноземця 

або особи без громадянства в Україні; 2) у випадку виявлення невідповідності 

працівника-іноземця або особи без громадянства вимогам законів, що пов’язана 

із відсутністю громадянства України.    
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РОЗДІЛ 3 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИПИНЕННЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ 

 

3.1 Порядок та процедура припинення трудового договору за 

підставами, не пов’язаними із виною працівника 

 

З тих пір як трудове право займається захистом працівника, питання 

звільнення з ініціативи роботодавця не може не викликати підвищеного інтересу. 

Саме тому, окреслені проблеми завжди знаходилось у центрі уваги вчених-

правознавців. Різні аспекти цієї теми досліджували у своїх наукових працях такі 

вчені як Н.Б. Болотіна, С.М. Глазько, В.В. Жернаков, Ю.В. Ісаєв,   П. Д. 

Пилипенко, К.М. Плесньов, Л.Ю. Прогонюк, О. І. Процевський, О.А. Ситницька, 

І. А. Іоннікова та інші. Разом з тим, як зазначає О.В. Ситницька, проблема 

вдосконалення правового регулювання порядку розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця не тільки не втратила своєї актуальності, а ще більше 

загострилася [229, с. 14]. Питання подальшого дослідження ефективності норм, 

які закріплюють відповідний порядок є досить актуальними та своєчасними. В 

даний час гостро стоїть питання про дотримання встановленої правової 

регламентації розірвання трудових відносин з ініціативи роботодавця, оскільки 

це є однією з найбільш поширених підстав припинення трудових договорів. У 

таких ситуаціях,  працівник як сторона трудового відносини потребує 

особливого правового захисту. 

Всі підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 

можна поділити на загальні (ст. 40 КЗпП України)  та додаткові (ст. 41 КЗпП 

України. Так,  відповіднодо ст. 40 Кодексу законів про працю України, 

трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий 

трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані 

роботодавцем у випадках: 1) змін в організації виробництва і праці, в тому 

числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання 
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підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату 

працівників; 2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, 

які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у 

наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної 

таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу 

до державної таємниці;3) систематичного невиконання працівником без 

поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше 

застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; 

4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом 

робочого дня) без поважних причин; 5) нез’явленні на роботу протягом більш 

як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не 

рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не 

встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при 

певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у 

зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи 

(посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення 

інвалідності; 6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю 

роботу; 7) появи на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння; 8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому 

числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав 

законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить 

накладення адміністративного стягнення або застосування заходів 

громадського впливу; 9) призову або мобілізації власника - фізичної особи 

під час особливого періоду; 10) встановлення невідповідності працівника 

займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом 

строку випробування. Це основні підстави розірвання трудового договору з 

ініціативи роботодавця. У ст. 41 Кодексу вказується, що крім підстав, 

передбачених ст. 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи 
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роботодавця може бути розірваний також у випадках: 1) одноразового 

грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи, 

організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого 

підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, 

установи, організації, його заступниками, а також службовими особами 

митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно 

персональні звання; службовими особами державної контрольно-ревізійної 

служби та органів державного контролю за цінами; 2) винних дій керівника 

підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата 

виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом 

розміру мінімальної заробітної плати; 3) винних дій працівника, який 

безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають 

підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого 

ним органу; 4) вчинення працівником, який виконує виховні функції, 

аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи; 5) 

перебування всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» у 

прямому підпорядкуванні у близької особи; 6)  припинення повноважень 

посадових осіб; 7)  в разі повторного порушення посадовою особою вимог 

законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів дозвільного 

характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 

166-10, 166-12, 188-44 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

У проекті Трудового Кодексу України такі підстави дещо розширені. (ст. 

92-105).  В даному випадку поділяємо точку зору Ситницької О.А. щодо 

схвалення включення до відповідного переліку такої підстави як грубе 

порушення  працівником вимог правил з охорони праці, пожежної безпеки або 

безпеки руху на транспорті, якщо це призвело до нещасного випадку на 

виробництві або аварії чи створило реальну загрозу таких наслідків, 

підтверджену в установленому порядку (п. 5 ч. 1 ст.92 Проекту ТК). 

Запровадження такої норми сприятиме більш відповідальному ставленню 

працівників до вимог охорони праці на виробництві  [229, с. 15]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1694#n1694
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1694#n1694
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1694#n1694
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1719#n1719
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1719#n1719
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3618#n3618
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3618#n3618
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В науці трудового права висловлена думка, що всі підстави звільнення з 

ініціативи роботодавця в залежності від змісту можна класифікувати на 

суб’єктивні і об’єктивні [131, с. 306-308]. 

При розірванні трудового договору з суб’єктивних підстав 

роботодавець самостійно, за власною ініціативою оцінює професійні та 

особисті якості працівника, його цінність для організації. Суб’єктивні 

підстави припинення трудових правовідносин включають розірвання трудового 

договору за умови невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, звільнення працівника у разі 

неодноразового невиконання трудових обов’язків без поважних причин, 

припинення трудових правовідносин у зв’язку з непоодинокими грубими 

порушеннями трудових обов’язків, додаткові підстави звільнення працівників зі 

спеціальним правовим статусом. Об’єктивні підстави звільнення виключають 

особисту оцінку працівника, волевиявлення роботодавця спрямоване не на 

звільнення конкретного працівника, а на вирішення виробничо-економічних 

завдань організації. До об’єктивних підстав розірвання трудового договору слід 

віднести: припинення трудових правовідносин у разі ліквідації організації або 

припинення діяльності індивідуальним підприємцем; звільнення у зв’язку зі 

скороченням чисельності або штату працівників організації, індивідуального 

підприємця. Об’єктивний характер також мають гарантії, встановлені 

законодавством про працю при звільненні окремих категорій робітників  [47, 

с. 8-9]. 

Крім цього, як стверджує Г.А. Агафонова, залежно від наявності 

(відсутності) вини працівника підстави розірвання з ним трудового о договору з 

ініціативи роботодавця умовно можна розділити на три великі групи: 1) при 

відсутності вини працівника; 2) за наявності вини працівника; 3) незалежно від 

наявності чи відсутності вини працівника  [2, с. 29]. 

Будь-яка галузь права, що оперує конструкцією «правопорушення», в тій 

чи іншій мірі, вважає В.А. Ковальов, звертається до категорії вини [74, с. 10] і 

трудове право - не виняток. В науці трудового права досить мало уваги 



173 

приділено проблемам вини. Зазначена проблематика, на думку М.Е. Дзарасова, 

відноситься до числа досить складних в трудовому праві [48, с. 232]. Поняття 

вини в трудовому законодавстві не визначено. Однак цей термін 

використовується, і вина є обов’язковим елементом дисциплінарного і 

матеріального складів правопорушень. 

Оскільки, трудове право є комплексною галуззю права, якій властиві як 

публічно-правові так і приватноправові елементи, що, свідчить про те, як 

відмічає А.М. Хвостов, що вина в трудовому праві  також втілює в собі ознаки 

цих двох галузей  [266, с. 20]. 

Як відомо, підставою юридичної відповідальності є правопорушення. У 

трудовому праві існує два основних види правопорушення - дисциплінарний 

проступок, хоча у чинному трудовому законодавстві для означення підстав 

застосування до працівників дисциплінарної відповідальності використовується 

термін «порушення трудової дисципліни» (ч. 1 ст. 147 КЗпП України) і 

матеріальна шкода (ст. 130 КЗпП України). Умовами виникнення 

відповідальності за дані правопорушення є: протиправна поведінка, шкода (як 

наслідок) і причинно-наслідковий зв’язок між поведінкою і шкодою, а також 

деякі автори відносять і вину. 

Загального визначення вини в трудовому законодавстві не існує. Доктрина 

трудового права також мало приділяє уваги проблемі вини. Однак від її 

розуміння залежить правильне застосування норм про відповідальність в 

трудовому праві. За основу при визначенні вини взята психологічна теорія, 

широко поширена в публічному праві. Так, К. М. Гусов і Ю.М. Полєтаєв 

визначають вину, як категорію трудового права, що представляє собою 

«психічне ставлення суб’єкта до своєї дії (бездіяльності) і до його результатів 

(наслідків) [43, с. 20]. Підтримує таку позицію і О.С. Йоффе. На його думку, під 

виною розуміють психічне ставлення особи до вчиненої нею протиправної дії 

або бездіяльності, а також до наслідків, які наступають в зв’язку з цим 

протиправним діянням [61, с. 243]. Автори Науково-практичного коментаря 

законодавства про працю, також зазначають, що протиправність діяння - це 
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порушення, невиконання або неналежне виконання працівником покладених на 

нього трудових обов’язків, передбачених трудовим законодавством і також 

трудовим договором (контрактом). Протиправна поведінка може виражатися як у 

формі дії, так і бездіяльності. Дія вважається протиправною, якщо вона 

заборонено законом або іншим нормативним актом, тобто суперечить праву. 

Бездіяльність - це відмова або небажання працівника вчинити певні дії, які 

визначені умовами трудового договору [124, с. 583]. 

Вина містить в собі вольовий і інтелектуальний моменти. Залежно від 

співвідношення цих елементів розрізняють дві форми вини: умисел і 

необережність. Дефініції даних категорій відсутні в трудовому законодавстві, 

проте законодавець не раз посилається на них в КЗпП України, що породжує 

деякі труднощі і в теорії, і на практиці. У зв’язку з цим вбачається доцільним, 

говорити про необхідність внесення до проекту Трудового кодексу норм, які 

визначали б поняття вини в трудовому праві, її форми і ступінь при залученні до 

відповідальності за порушення трудового законодавства. Адже, цілком очевидно, 

поки дані поняття не будуть відображатися в трудовому праві, для їх 

правозастосування, необхідно буде їх запозичувати з галузей де вони чітко  

розроблені і в доктрині, і в законодавстві. 

Отже, виходячи з вищевикладеного, можна зазначити, що залежно від 

наявності чи відсутності вини працівника, розрізняють підстави припинення 

трудового договору,які не пов’язані з виною працівника і підстави розірвання 

трудового договору, які пов’язані з виною працівника. 

До обставин припинення трудового договору з ініціативи роботодавця, які 

не пов’язані з виною працівника можна віднести: 1) змін в організації 

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

перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 

чисельності або штату працівників (п.1 ст. КЗпП України); 2) виявленої 

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 

недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають 

продовженню даної роботи (п.2. ст. 40 КЗпП України); 3) встановлення 
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невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або 

виконуваній роботі протягом строку випробування (п.11 ст.40 КЗпП 

України); 4) припинення повноважень посадових осіб (п.5 ст. 41 КЗпП 

України). 

Особливу увагу привертає до себе така підстава припинення трудового 

договору за ініціативою роботодавця, як зміни в організації виробництва і 

праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або 

перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 

чисельності або штату працівників. Як зазначає Л.Ю. Величко,  категорія 

«зміни в організації виробництва і праці» є доволі неоднозначною в 

національному законодавстві, правозастосовчій практиці та науці трудового 

права [22, с. 303]. Так, на думку деяких науковців, під змінами в організації 

виробництва і праці в п. 1 ст. 40 КЗпП України, зокрема, мається на увазі 

ліквідація, реорганізація або перепрофілювання підприємства, установи, 

організації, скорочення чисельності або штату працівників [122, с. 155]. 

Натомість п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 

розгляду судами трудових спорів»  [196]  від 06.11.1992 р. закріплює, що під 

змінами в організації виробництва і праці слід розуміти раціоналізацію робочих 

місць, введення нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну 

форму організації праці, і навпаки, впровадження передових методів, технологій 

тощо. Тобто, поняття змін в організації виробництва і праці не є недостатньо 

визначеним. Працівника можна звільнити з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП України, 

якщо здійснюється ліквідація, реорганізація, перепрофілювання підприємства, 

установи, організації, скорочується чисельність або штат працівників. Однак,  

відповідно до тексту п. 1 ст. 40 КЗпП  України, зазначеними обставинами не 

вичерпується поняття змін в організації виробництва і праці.  Конкретні форми 

змін в організації виробництва і праці - реорганізація і перепрофілювання 

підприємства - не є підставами для розірвання трудового договору, якщо не 

скорочується штат або чисельність працівників. Це частково підтверджується 

частиною третьою ст. 36 КЗпП України [122, с. 155]. Н.Б. Болотіна, з цього 
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приводу, зазначає, що серед причин, які можуть потягти  звільнення працівників, 

практично виділяються дві – ліквідація підприємства і скорочення чисельності 

або штату працівників. Банкрутство підприємства є однією з причин розірвання 

трудового договору. Реорганізація і перепрофілювання підприємства, які не 

впливають на скорочення працівників, не можуть бути підставою для звільнення 

за п.1 ст.40 КЗпП [14, с. 349]. Крім цього, як свідчить практика, п. 1 ст. 40 КЗпП 

України застосовується також у випадку, коли працівник не бажає укласти 

договір про повну матеріальну відповідальність, відмовляється у зв’язку з цим 

від переведення на іншу посаду (роботу), або інша робота відсутня.  

Підтвердження цієї думки знаходимо в положеннях вищезгаданої постанови 

Пленуму Верховного Суду,  в п. 19 де зазначено, що стосовно до правил п. 1 ст. 

40 КЗпП України може бути розірвано трудовий договір при відмові працівника 

укласти договір про повну матеріальну відповідальність з поважних причин (або 

коли раніше виконання обов’язків за трудовим договором не вимагало укладення 

договору про повну матеріальну відповідальність), а також з особою, що 

приймалась для заміщення відсутнього працівника, але пропрацювала більше 

чотирьох місяців, при поверненні цього працівника на роботу, якщо відсутня 

можливість переведення з її згоди на іншу роботу. Зазначений пункт 19 також 

передбачає, що розглядаючи трудові спори, пов’язані зі звільненням за п. 1 ст. 40 

КЗпП України, суди зобов’язані з’ясувати, чи дійсно у відповідача мали місце 

зміни в організації виробництва і праці, зокрема ліквідація, реорганізація або 

перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності 

або штату працівників, чи додержано власником або уповноваженим ним 

органом норм законодавства, що регулюють вивільнення працівника. Суди, 

розглядаючи позови про поновлення на роботі, повинні вивчати структурні й 

організаційні зміни, що відбулися на підприємстві, в установі, організації у 

зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників, з’ясувати, чи не 

спричинили ці зміни тільки зміну найменування посад та чи дійсно мало місце їх 

скорочення. Неправомірним є звільнення працівника, якщо змінюється лише 

найменування посади, а характер трудової функції залишається колишнім. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 49-4 КЗпП України ліквідація, реорганізація 

підприємств, зміна форм власності або часткове зупинення виробництва, що 

тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення 

умов праці, можуть здійснюватися тільки після завчасного надання професійним 

спілкам інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини 

наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, 

про строки проведення звільнення. Власник або уповноважений ним орган не 

пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення проводить консультації з 

професійними спілками про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх 

кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого 

звільнення. Слід зазначити, що ч. 3 ст. 22 Закону України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено, що у разі, якщо 

роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного, 

технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з 

ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, 

організації, він повинен завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних 

звільнень надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих 

заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і 

категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення 

звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо 

запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення 

несприятливих наслідків будь-яких звільнень [197].  В даному випадку, 

важливим є те, що п. 2 ч. 3 ст. 50 Закону України «Про зайнятість населення» 

зобов’язує роботодавця вживати заходів для запобігання масовим вивільненням, 

у тому числі шляхом проведення консультацій з профспілками з метою 

розроблення відповідних заходів, спрямованих на пом’якшення їх наслідків і 

зменшення чисельності вивільнених працівників  [178]. 

За загальним правилом звільнення працівників у разі змін в організації 

виробництва і праці здійснюється лише за попередньою згодою виборного 

органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, 
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членом якої є працівник (ч.1 ст.43 КЗпП України). Відповідно при  звільненні 

працівників, які не є членами профспілки,  така згода не потрібна. Отримавши 

згоду виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 

представника), власник або уповноважений ним орган має право розірвати 

трудовий договір  з працівником не пізніше ніж через місяць з дня отримання 

такої згоди. Крім того, законодавством визначено, що після проведеної 

реорганізації власник або уповноважений ним орган може проводити поворотне 

прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації. У такому випадку 

працівник, з яким було розірвано трудовий договір у зв’язку з реорганізацією 

підприємства, установи, організації,  має право на укладення трудового 

договору. Таке право діє протягом року і припиняється після закінчення одного 

року з дня звільнення працівника. У разі, якщо роботодавцем звільнено декілька 

чоловік, то у випадку разі поворотного прийняття на роботу переважним правом 

користуються особи, зазначені у ст. 42 КЗпП України, та в інших випадках, 

передбачених колективним договором. 

Також законодавство встановлює у випадку змін в організації виробництва 

і праці гарантії для окремих категорій працівників. Так, ст. 179 КЗпП України 

заборонено звільняти вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох 

років, одиноких матерів за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або 

дитини-інваліда. Звільнення цієї категорії працівників допускається лише у 

випадках повної ліквідації підприємства, установи, організації. 

Крім дотримання порядку звільнення працівників у разі змін в організації 

виробництва і праці підприємств, установ і організацій, роботодавець повинен 

провести відповідні виплати і розрахунки з працівниками, а саме, виплатити 

належні йому суми, зокрема вихідна допомога у розмірі не менше середнього 

місячного заробітку (ст. 44 КЗпП України), а також у день звільнення  видати 

працівникові належно оформлену трудову книжку, а також копію наказу  про 

звільнення з роботи (ст. 47 КЗпП України). 

Щодо невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі,  

то як стверджує І.М. Кравченко,  варто зазначити що на законодавчому рівні 
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легального визначення даного поняття ще досі нема, що є значним недоліком в 

трудовому законодавстві, загалом у сфері трудових правовідносин між 

роботодавцем та працівником. На сьогодні вказане поняття знаходить своє 

закріплення лише в юридичному термінологічному словнику та в наукових 

дослідженнях фахівців в сфері трудового права [85]. Так, Н.Б. Болотіна, під 

терміном невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, 

розуміє нездатність працівника через недостатню кваліфікацію, підготовку чи 

стан здоров’я належним чином виконувати обумовлену трудовим договором 

роботу, а також зниження працездатності,  що перешкоджає якісно виконувати 

роботу без шкоди для здоров’я працівника чи здоров’я оточуючих його осіб. На 

її думку, у такій нездатності немає провини працівника і її не можна 

ототожнювати з винним невиконанням трудових обов’язків. Роботодавець 

зобов’язаний довести невідповідність працівника посаді або роботі, що 

виконується. Такими доказами можуть бути недоліки, помилки в роботі, а також 

медичний висновок про стійке зниження працездатності працівника, або про те, 

що дана робота протипоказана йому за станом здоров’я, або що виконання ним 

трудових обов’язків є небезпечним для оточуючих [14, с. 355-356]. А.К. Довгань 

теж вважає, що невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній 

роботі, це підтверджена у встановленому законодавством порядку його 

нездатність належним чином виконувати доручену роботу в умовах коли йому 

була забезпечена можливість її виконання на потрібному рівні і коли неналежне 

її виконання не викликано незалежними від працівника причинами  [49, с. 88].  У 

зв’язку з цим, доречним є твердження І.М. Кравченка, про те, що невідповідність 

працівника займаній посаді або виконуваній роботі як підстава звільнення 

працівника за ініціативою роботодавця, яка знаходить своє закріплення в п.2. ст. 

40 КЗпП України, передбачає дві причини це недостатня кваліфікація та стан 

здоров’я  [85]. 

На думку С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка, К.М. Плесньова  недостатня 

кваліфікація працівника може виражатися у виконанні роботи, що не відповідає 

вимогам її якості, систематичному браку, невиконанні норм праці тощо. 
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Невідповідність працівника виконуваній роботі повинна підтверджуватись 

об’єктивними фактичними даними (актами про випуск браку, довідками про 

невиконання норм виробітку тощо) [159, с. 383; 138, с. 9]. В.І. Щербина вважає, 

що нездатність працівника належним чином виконувати доручену йому роботу 

повинна виражатися в конкретних фактах невиконання або неналежного 

виконання трудових обов’язків і від того наскільки чітко регламентовані 

зазначені обов’язки - багато в чому залежить і виконання ним дорученої роботи 

на належному рівні  [275, с. 155]. 

Однією з найпоширеніших підстав для звільнення працівника у зв’язку з 

виявленою невідповідністю посаді, яку він обіймає, чи роботі, яку виконує, 

внаслідок недостатньої кваліфікації є висновок атестаційної комісії, за 

результатами якої оформляють атестаційний лист. Атестації підлягає значне коло 

працівників. Наприклад,  педагогічні працівники підлягають атестації відповідно 

до ст. 54 Закону України «Про освіту», [192] ст. 27 Закону України «Про 

загальну середню освіту» [177]. Лікарі підлягають атестації відповідно до 

Положення про порядок проведення атестації лікарів [142]. Атестація середнього 

медичного персоналу проводиться відповідно до Положення про атестацію 

середніх медичних працівників  [161]. Закон «Про судову експертизу» 

передбачає атестацію судових експертів (ст. 9 - 17 Закону) [201]. Атестація 

судових експертів проводиться відповідно до Положення про експертно-

кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів  [139] та ін.  Якщо 

працівник за результатами атестації визнаний таким, що не відповідає займаній 

посаді, власник має право його звільнити з додержанням встановленого порядку 

на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП не пізніше двомісячного строку з дня атестації.  

  Невідповідність працівника посаді, яку він обіймає, чи виконуваній роботі 

може бути пов’язана із станом його здоров’я, що перешкоджає продовженню 

роботи. Підставою, що свідчитиме про таку невідповідність, може слугувати для 

працівника, який відповідно до законодавства повинен періодично проходити 

медичні огляди, висновок медичної установи (медичної комісії), що ця робота є 

протипоказаною працівникові за станом здоров’я, або наявність у працівника 
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рекомендації медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на виконання іншої 

роботи, ніж та, яку виконує, або те, що він взагалі не має жодних рекомендацій 

МСЕК щодо виконання цієї роботи. Ухилення чи відмова працівника від 

проходження обов’язкових медичних оглядів, аналогічно як і відмова чи 

ухилення від проходження навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони 

праці та протипожежної охорони, не є підставою для розірвання з ним трудового 

договору з підстав, передбачених пунктом 2 статті 40 КЗпП України. У цьому 

випадку відповідно до статті 46 КЗпП України роботодавець вправі відсторонити 

такого працівника від роботи і застосувати до нього заходи дисциплінарного 

стягнення, аж до звільнення відповідно до пункту 3 статті 40 КЗпП України.  

О.С. Бондар говорить про таку послідовність дій при припиненні трудового 

договору внаслідок виявленої невідповідності працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, 

які перешкоджають продовженню даної роботи: 1) визначення кандидатури на 

звільнення у результаті проведення атестації працівників чи неможливості 

останнього виконувати свої службові обов’язки за станом здоров’я та надання 

відповідного медичного висновку; 2) попередження про подальше звільнення 

працівника не пізніше ніж за два місяці; 3) одночасно з попередженням про 

звільнення за невідповідність займаній посаді чи виконуваній роботі власник або 

уповноважений ним орган у разі можливості пропонує працівникові іншу роботу 

на тому ж підприємстві, яка відповідає його існуючій кваліфікації та не 

протипоказана йому за станом здоров’я; 4) далі, за згодою профспілки та іншого, 

передбаченого законодавством для окремих категорій працівників, органу, з 

урахуванням положень ч. 3 ст. 40 КЗпП, працівника звільняють за п. 2 ст. 40 

КЗпП України і виплачують вихідну допомогу в розмірах, передбачених ст. 44 

КЗпП України; після звільнення, громадянин, на власний розсуд, звертається за 

допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. 

У той же час, державна служба зайнятості пропонує працівникові роботу в тій же 

чи іншій місцевості за його професією, спеціальністю, кваліфікацією, а при її 

відсутності – здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних 
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побажань і суспільних потреб. При необхідності працівника може бути 

направлено, за його згодою, на навчання новій професії (спеціальності) з 

подальшим наданням йому роботи  [17, с. 155]. Відповідно до ч. 3 ст. 40 КЗпП 

України роботодавець не має права звільнити працівника за невідповідність 

займаній посаді в період його тимчасової непрацездатності або перебування його 

у відпустці. Відпустку, в період якої не допускається звільнення працівника з 

ініціативи роботодавця, слід розглядати як будь-яку відпустку, встановлену ст. 4 

Закону України «Про відпустки». Винятком із цієї заборони може бути виключно 

ліквідація підприємства. 

12 червня 2016 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до 

Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на 

роботу» від 17 травня 2016 р. № 1367-VIII [169]. Ним внесено зміни до статей 

26–28 та 40 КЗпП України, що стосуються осіб, яким може бути встановлено 

випробування, строку випробування та порядку звільнення працівника, який не 

витримав такого випробування. Так, зокрема, ч.1 ст. 40 КЗпП України  було 

доповнено пунктом 11 такого змісту: «Встановлення невідповідності працівника 

займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку 

випробування». Тобто, в даному випадку, змінилася юридична підстава 

звільнення у зв’язку з невідповідністю займаній посаді, оскільки, раніше 

працівника в такому випадку звільняли за статтею 28 КЗпП України. Відповідно 

до ст. 26 КЗпП України, «випробувальний термін» – це випробування працівника 

з метою перевірки його відповідності роботі, яка йому доручається, обумовлене 

угодою сторін при укладенні трудового договору. Встановлення роботодавцем 

випробування в односторонньому порядку (без згоди на те працівника) не 

дозволяється. Оскільки тривалість випробувального терміну зазначається у 

наказі при прийнятті на роботу, то працівник, ознайомлюючись із даним 

документом та підписуючи його, автоматично дає згоду.  Також умови 

випробування можуть зазначатися  у заяві працівника про прийняття на роботу. 

Відповідно до листа  Мінсоцполітики  від 04.04.2012 р. № 54/06/187-12  умова 

про випробування вважається законною у випадках, коли вона: внесена в 

http://ckp.in.ua/news/7823
http://ckp.in.ua/news/8163
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трудовий договір, письмово оформлена і повторена в наказі про прийняття на 

роботу; обумовлена в заяві про прийняття на роботу та повторена в наказі про 

прийняття на роботу; не обумовлена в заяві про прийняття на роботу, але внесена 

в наказ про прийняття на роботу, з яким працівник ознайомлений під розпис 

після початку роботи та при цьому він не заперечував протии цього [277]. Якщо 

протягом строку випробування роботодавець встановить невідповідність 

працівника займаній посаді або виконуваній роботі, він має право звільнити його 

протягом строку випробування. Оскільки звільнення у зв’язку з встановленням 

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі протягом 

строку випробування відбувається за ініціативою роботодавця, за п. 11 ст. 40 

КЗпП України, то це означає, що на таке звільнення поширюються норми й 

гарантії, встановлені КЗпП України щодо звільнення з ініціативи роботодавця. 

Крім цього, слід мати на увазі, що при звільненні  за п. 11 ст. 40 КЗпП України 

роботодавець зобов’язаний попередити працівника письмово за три дні. За будь-

яких обставин звільнення можливе тільки до закінчення строку випробування. 

Тобто і попередження, і звільнення працівника має відбутися в межах цього 

строку. Через три дні після отримання працівником повідомлення видається 

наказ про звільнення з роботи за п. 11 ст. 40 КЗпП України та вноситься запис до 

трудової книжки. Як зазначено в ст. 47 КЗпП України, у разі звільнення 

працівника з ініціативи роботодавця він зобов’язаний у день звільнення видати 

працівнику копію наказу про звільнення з роботи (в інших випадках звільнення 

копія наказу видається на вимогу працівника). Виплата вихідної допомоги в разі 

такого звільнення не передбачена. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо захисту прав інвесторів» від 13.05.2014 № 1255-VII [166] ч. 1 ст. 

41 КЗпП України доповнено пунктом 5, яким встановлено додаткові підстави 

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця шляхом припинення 

повноважень посадової особи, забезпечивши можливість розірвання трудового 

договору без наведення у розпорядчих документах власника або уповноваженого 

ним органу та трудовій книжці працівника причин, які викликали необхідність 
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припинення повноважень посадової особи [87, с. 39-40]. Цей Закон,  як 

зазначають деякі дослідники, [110, с. 215] покликаний вирішити щонайменше 

два питання: усунення давно існуючого протиріччя між нормами трудового і 

цивільного законодавства, який суттєво уповільнював би процеси прийняття 

рішень щодо усунення небажаного для інвестора керівника компанії; залучення 

великих і дрібних інвесторів завдяки новому корпоративному механізму, що 

вдало зарекомендував себе на практиці багатьох економічно розвинутих країн. За 

раніше існуючим законодавством, це питання врегульовувалося внесенням у 

трудовий контракт положень про його припинення прийняттям рішення 

власником компанії про припинення повноважень керівника. З прийняттям 

нового закону відпала потреба окремо прописувати це положення в договорі, 

внесенням у трудове законодавство прямої норми, відповідно до якої, прийняття 

рішення власником про припинення повноважень керівника є підставою для 

розірвання з ініціативи власника компанії трудового договору. 

Досить важливою проблемою в зазначеному аспекті є відсутність 

конкретизації кола осіб, які є спеціальними суб’єктами за п. 5 ст. 41 КЗпП 

України. З метою усунення підстав для неоднозначного тлумачення кола 

«посадовців» Державною інспекцією з питань праці 24.07.2014 р., [69] а згодом і 

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних 

справ (ухвала від 15.10.2015 р. у справі №6-21072св15) [259] було висловлено 

правову позицію з питання застосування відповідних правових норм до 

посадових осіб державних та комунальних закладів. Так, державні та комунальні 

заклади охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення тощо є бюджетними 

установами й у своїй діяльності не керуються законодавством про господарські 

товариства. Тому розірвання трудового договору з такими посадовими особами 

за п. 5 ст. 41 КЗпП України є неможливим (ухвала Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 13.05.2015 р. у справі 

№6-1188св15, рішення Апеляційного суду м. Києва від 11.06.2015 р.  у справі 

№760/26792/14-ц). 
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Як стверджують автори деяких юридичних публікацій, беручи до уваги, що 

Закон був прийнятий з метою захисту прав інвесторів, можна зазначити, що дія 

норми п. 5 ст. 41 КЗпП України, розповсюджується на посадових осіб юридичної 

особи – виконавчого органу товариства, членів наглядової ради акціонерного 

товариства та загалом посадових осіб будь-якого господарського товариства, а 

також інших осіб, наділених організаційно-розпорядчими чи адміністративно-

господарськими функціями  [262]. Саме тому, законопроектом №2221«Про 

внесення змін до Кодексу законів про працю України в частині захисту прав 

працівників щодо безпідставного звільнення» від 24.02.2015 р. пропонується 

усунути юридичну невизначеність кола посадових осіб шляхом формулювання 

п. 5 ст. 41 КЗпП України «припинення повноважень посадових осіб органів 

управління господарських товариств»  [168]. 

Не дивлячись на те, що «припинення повноважень посадових осіб» було 

включено у ст. 41 КЗпП України, яка містить підстави для звільнення у зв’язку зі 

вчиненням того чи іншого проступку, звільнення працівника у зв’язку з 

припиненням повноважень посадової особи не обов’язково має ґрунтуватись на 

вчиненні дисциплінарного правопорушення. Зазначена підстава для розірвання 

трудового договору не передбачає необхідності з’ясування вини працівника, 

доцільності та причини звільнення, врахування попередньої роботи та інших 

позитивних результатів. Інвесторам (власникам) господарських товариств надано 

право звільняти посадових осіб без зазначення причин та узгодження в цьому 

контексті норм трудового й господарського законодавства. У той же час, як 

гарантію працівникові в такому випадку звільнення передбачено виплату 

працівникам вихідної допомоги в розмірі не менше ніж 6-місячний середній 

заробіток. 

Розглядаючи питання про звільнення працівника з ініціативи роботодавця 

за вказаною підставою, особливу увагу слід приділити дотриманню самою 

процедури звільнення. За п. 5 ст. 41 КЗпП України, підставою для розірвання 

договору є рішення вищого органу управління або виконавчого органу, що 

наділений повноваженнями з прийому/звільнення працівників:на підставі 
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протоколу/рішення загальних зборів учасників здійснюється звільнення голови 

та членів виконавчого органу, голови ревізійної комісії (ревізора), а у разі 

створення ради товариства (спостережної ради) – голови й членів цієї ради; на 

підставі протоколу/рішення загальних зборів акціонерного товариства 

здійснюється припинення повноважень голови та членів наглядової ради, 

виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, а також 

голови й членів іншого органу товариства, якщо створення такого органу 

передбачено статутом товариства; на підставі наказу/розпорядження 

виконавчого органу (директора тощо) здійснюється звільнення посадових осіб, 

до кола обов’язків яких, відповідно до посадової інструкції, належать 

організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції (головний 

бухгалтер, головний інженер, начальник управління кадрового та 

документального забезпечення тощо). 

Як свідчить судова практика, у своїй ухвалі від 29.09.2014 р., провадження 

№22-ц/796/11157/2014, Апеляційний суд м. Києва відхилив апеляційну скаргу 

відповідача у зв’язку з недотриманням останнім процедури звільнення, 

мотивуючи тим, що в матеріалах справи відсутні дані щодо проведеного 

засідання наглядової ради, відповідно до якого відбувалось поновлення на роботі 

працівника та одночасно його звільнення, відсутній підпис працівника про 

ознайомлення з наказом про скасування наказу щодо попереднього звільнення 

та з наказом про його поновлення на посаді, також відсутній підпис і під наказом 

про його звільнення. Крім того, відсутні дані щодо виплати позивачеві 

соціальних гарантій для звільнених за п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП України, що 

передбачені ст. 44 КЗпП України, у вигляді виплати вихідної допомоги. Отже, 

недотримання самої процедури звільнення за п. 5 ст. 41 КЗпП України є 

підставою для поновлення працівника на роботі. 

Водночас, необхідно констатувати, що припинення повноважень посадової 

особи є самостійною підставою для звільнення працівника й не пов’язане зі 

строковістю/безстроковістю трудового контракту (ухвала Апеляційного суду м. 

Києва від 29.09.2014 р., провадження №22-ц/796/11157/2014). А розірвання 
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контракту може бути й у випадку, коли трудовий контракт укладався до 

01.06.2014 р., (набрання чинності змін до КЗпП України) і в ньому не зазначено 

підставою для його розірвання – припинення повноважень посадових осіб 

(рішення Апеляційного суду м. Києва від 17.09.2015 р., провадження №22-

ц/796/9185/2015). 

Порушуючи питання про здійснення виплати неотриманого заробітку за 

час вимушеного прогулу, у разі поновлення на роботі незаконно звільненої за 

п. 5 ст. 41 КЗпП України посадової особи, Апеляційний суд м. Києва у своїй 

ухвалі від 08.12.2015 р. у справі №757/18456/2015 звертає увагу на наступне. При 

винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий 

спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку 

за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижче 

оплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на 

роботі розглядається більше одного року не з вини працівника, орган, який 

розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за 

весь час вимушеного прогулу (ч. 2 ст. 235 КЗпП України). Листом Міністерства 

праці та соціальної політики України від 8.01.2009 р. №1/06/186-09 «Щодо права 

підприємства стягнути з поновленого на роботі, за рішенням суду, працівника 

вихідну допомогу, яка була виплачена йому при звільненні, та грошову 

компенсацію за невикористану відпустку» передбачено, що при винесенні 

рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного 

прогулу судом має враховуватися факт виплати працівникові при звільненні 

вихідної допомоги. 

Таким чином, у разі поновлення незаконно звільненої посадової особи за п. 

5 ст. 41 КЗпП України, виплата йому середнього заробітку за весь час 

вимушеного прогулу не здійснюється у тому випадку, коли розмір виплаченої 

вихідної допомоги у розмірі 6-місячного середнього заробітку значно перевищує 

суму середнього заробітку посадової особи за час вимушеного прогулу. 

При звільненні на підставі п.5 ст. 41 КЗпП України, запис у трудовій 

книжці не міститиме конкретизації чим саме обумовлена потреба у розірванні 
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трудового договору з працівником (на відміну від таких підстав як звільнення за 

втрату довір’я, за вчинення аморального проступку тощо). При цьому, в якості 

компенсації для захисту інтересів посадових осіб законодавчо встановлено 

розмір вихідної допомоги при розірванні трудового договору - в розмірі 

середньої заробітної плати за 6 місяців (ст.44 КЗпП України). 

 

3.2 Порядок та процедура припинення трудового договору у зв’язку  з 

винними діями працівника 

 

Звільнення працівника з ініціативи роботодавця у зв’язку з винними діями 

працівника,  передбачено у таких випадках: 

1) систематичного невиконання працівником без поважних причинно 

бов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами 

внутрішньоготрудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися 

заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п.3 ст.40 КЗпП України); 

2) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин 

протягом робочого дня) без поважних причин (п.4 ст.40 КЗпП України); 

3) нез’явлення нароботу протягом більш як чотирьох місяців підряд 

внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і 

пологам, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження 

місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили 

працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, 

місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності (п.3 ст.40 КЗпП України); 

4) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп'яніння (п.7 ст.40 КЗпП України); 

5) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна 

власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою 

органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення 

або застосування заходів громадського впливу (п.8 ст.40 КЗпП України); 
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6) одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником 

підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, 

представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його 

заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, 

йогозаступниками, а також службовими особами органів доходів і зборів, яким 

присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних органів 

виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного 

фінансового контролю та контролю за  цінами (п.1 ст.41КЗпП України); 

7) винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого 

заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від 

установленного законом розміру мінімальної заробітної плати (п.1-1 ст.41 КЗпП  

України); 

8) винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні 

або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з 

боку власника або уповноваженого ним органу (п.2 ст.41КЗпП України); 

9) вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального 

проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (п.3 ст.41КЗпП України); 

10) перебування всупереч вимогам Закону України «Про запобігання 

корупції» у прямому підпорядкуванні у близькоїособи (п.4 ст.41 КЗпП України); 

11) у разі повторного порушення посадовою особою вимог законодавства у 

сфері ліцензування, з питань видачі документів дозвільного характеру або у 

сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 166-10, 166-

12, 188-44 Кодексу України про адміністративні правопорушення (ч.2 ст.41 КЗпП 

України). 

Перш за все необхідно звернути увагу на те, що у науковій літературі та 

судовій практиці виокремлюють дисциплінарні звільнення, які застосовуються 

до працівників як вид дисциплінарного стягнення – п.3, п.4, п.7, п.8 ст. 40 і п. 1  

ст. 41 КЗпП України  [229, с. 15]. Як стверджує В.С. Ковригін, пізніше цей  

перелік був розширений  [75, с. 155]. Так, за п. 33 Типових правил внутрішнього 

трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1694#n1694
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1694#n1694
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1719#n1719
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1719#n1719
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1719#n1719
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3618#n3618
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3618#n3618
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Міністерства освіти України, [202] звільнення як дисциплінарне стягнення може 

бути застосоване відповідно до п. п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про 

працю України. 1 грудня 1997 р. судова колегія з цивільних справ Верховного 

Суду України зазначила, що підставами для звільнення працівника згідно з п. п. 

3, 4, 7, 8 ст. 40 і п. п. 1, 2, 3 ст. 41 КЗпП є його відповідні винні дії, вчинення яких 

передувало виданню наказу (розпорядження) про припинення трудового 

договору  [157]. 

У разі ухвалення рішення про звільнення працівника за однією із 

зазначених підстав роботодавець повинен чітко додержувати правил і порядку, 

встановлених законодавством, а також враховувати особливості застосування 

підстав звільнення. Підставою для застосування дисциплінарного стягнення 

може бути порушення працівником трудової дисципліни, невиконання або 

неналежне виконання покладених на нього трудових обов’язків. На думку Л.Ю. 

Прогонюк, порушення трудової дисципліни є видом трудового правопорушення 

та розглядається як протиправна поведінка, винне невиконання або неналежне 

виконання працівником трудових обов’язків. Визначення порушення трудової 

дисципліни виходить із типових випадків порушення дисципліни, до яких 

належать дисциплінарні проступки  [206, с. 8-9]. Під дисциплінарним 

проступком, на її думку, слід розуміти винне, протиправне, шкідливе діяння 

(бездіяльність), яке посягає на трудову дисципліну на підприємстві шляхом 

невиконання чи неналежного виконання працівником у робочий час трудових 

обов’язків, покладених на нього правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

трудовим і колективним договорами, іншими нормативно-правовими актами, за 

яке до нього може бути застосовано дисциплінарне стягнення. 

Отже, порушення працівником трудової дисципліни, невиконання або 

неналежне виконання покладених на нього трудових обов’язків є підставою для 

застосування до працівника заходу дисциплінарного стягнення (ст. 147 КЗпП 

України, п. 24 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для 

робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджених 
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постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях за 

погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213)  [185]. 

Згідно з чинним законодавством для застосування дисциплінарного 

стягнення достатньо самого факту порушення трудової дисципліни й не 

обов’язково, щоб таке порушення мало негативні наслідки. 

Статті 148-150 КЗпП України передбачають основні положення щодо 

накладення дисциплінарного стягнення: до застосування дисциплінарного 

стягнення роботодавець повинен вимагати від працівника пояснення у письмовій 

формі,  при цьому відмова працівника дати пояснення не є перепоною для 

застосування дисциплінарного стягнення (про відмову у наданні письмових 

пояснень роботодавець складає відповідний акт); строки застосування 

дисциплінарного стягнення становлять один місяць з дня виявлення порушення, 

не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю або перебування його у відпустці; при цьому дисциплінарне 

стягнення не може бути застосоване пізніше, ніж через шість місяців від дня його 

вчинення;  за кожне дисциплінарне порушення може бути застосовано тільки 

одне дисциплінарне стягнення; при обранні виду стягнення роботодавець 

повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним 

шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника; 

наказ (розпорядження) роботодавця про застосування дисциплінарного 

стягнення оголошується працівникові під підпис; у випадку застосування 

дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення на виконання положень ч. 2 ст. 

47 КЗпП України роботодавець також повинен видати працівникові копію наказу 

про звільнення; дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником в 

органах розгляду трудових спорів. 

У випадку незгоди працівника зі звільненням та оскарження звільнення, 

правомірність дій роботодавця встановлюється у судовому порядку. При 

вирішенні таких спорів суди спираються на позиції, що висловлені постановою 

Пленуму Верховного Суду України №9 [196]. Пункт 22 зазначеної постанови 

передбачає, що при розгляді таких категорій справ судам необхідно вияснити: у 
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чому конкретно проявилося порушення, яке стало приводом для звільнення, та 

чи могло воно бути підставою для розірвання трудового договору за пунктами 

3,4, 7, 8 частини 1 статті 40 та пунктом 1 статті 41 КЗпП України; чи додержані 

роботодавцем правила і порядок застосування дисциплінарних стягнень, зокрема 

вимоги щодо дотримання строків застосування стягнення; чи застосовувалося 

вже за цей проступок дисциплінарне стягнення;чи враховувалися при звільненні 

ступінь тяжкості вчиненого проступку й заподіяна ним шкода, а також 

обставини, за яких проступок був вчинений, а також попередня робота 

працівника.  

Вирішуючи питання щодо звільнення за порушення трудової дисципліни, 

слід враховувати також особливості звільнення деяких категорій працівників, 

зокрема: звільнення працівників, які не досягли 18 років, з ініціативи 

роботодавця допускається лише за згодою районної (міської) служби у справах 

дітей (ст.198 КЗпП України); звільнення членів виборного профспілкового 

органу підприємства (зокрема, структурних підрозділів), його керівників, 

профспілкового представника допускається за попередньою згодою виборного 

органу, членом якого вони є, а також вищого рангом виборного органу цієї 

професійної спілки (об’єднання професійних спілок) (ч. 3 ст.252 КЗпП України, 

ч. 3 ст.41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» [197]. Не допускається взагалі (крім випадків повної ліквідації 

підприємства, коли можливе звільнення з обов’язковим працевлаштуванням) 

звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до 

шести років, якщо дитина потребує домашнього догляду відповідно до 

медичного висновку), одиноких матерів з дитиною віком до 14 років або 

дитиною-інвалідом (до 18 років включно) з ініціативи роботодавця (ст. 184 КЗпП 

України). 

Звільнення працівника з роботи оформлюється шляхом видання 

роботодавцем письмово наказу (розпорядження), з яким працівник повинен бути 

ознайомлений під підпис. У випадку відмови поставити підпис про 

ознайомлення, роботодавець складає відповідний акт про відмову, який є 
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достатнім доказом дотримання ним порядку ознайомлення з наказом. У день 

звільнення (який є останнім днем роботи) працівникові також видається трудова 

книжка із відповідним записом та здійснюється остаточний розрахунок. 

Формулювання запису про звільнення повинно відповідати формулюванню 

підстави звільнення як вона передбачена КЗпП України. Крім того, ст. 116 КЗпП 

України покладає на роботодавця обов’язок повідомити працівника про 

нараховані суми, належні працівникові при звільненні, перед їх виплатою. У разі 

спору щодо суми, у будь якому випадку виплачується неоспорювана ним сума. 

Невиплата в день звільнення належних працівникові сум тягне за собою для 

роботодавця обов’язок виплати середнього заробітку за час затримки до дня 

розрахунку. Незгодний зі звільненням працівник має право оскаржити його в 

судовому порядку протягом одного місяця. 

Нарівні із загальними правилами і порядком звільнення працівників за 

порушення трудової дисципліни обов’язково слід враховувати відмінність і 

особливості застосування підстав для такого звільнення. Розглянемо зазначені 

підстави більш детально. 

Відповідно до п. З ст. 40 КЗпП України передбачено звільнення за 

систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, 

покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. Звільнення працівника буде правомочним, тобто 

юридично обгрунтованим, лише у разі сукупності таких умов: порушення, 

скоєне працівником, стосується обов’язків, обумовлених укладеним трудовим 

договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку (обов’язковим 

нормативним актом підприємства будь-якої форми власності, підпорядкування і 

сфери діяльності); невиконання або неналежне виконання обов’язків за трудовим 

договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку має бути 

систематичним, тобто до працівника вже застосовувалися заходи 

дисциплінарного або громадського стягнення. 

Звільнення за п. 4 ст. 40 КЗпП України є звільненням за прогул. Відповідно 

до п. 25 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і 
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службовців підприємств, установ і організацій [185] прогулом вважається неявка 

на роботу без поважної причини протягом усього робочого дня. Пленум 

Верховного Суду України в Постанові від 6 листопада 1992 р. № 9 «Про 

практику розгляду судами трудових спорів» в п. 24 підкреслює, що прогулом 

визнається відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, 

так і більше 3 годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без 

поважних причин(самовільне використання без погодження з власником або 

уповноваженим ним органом днів відгулів, чергової відпустки, залишення 

роботи до закінчення двотижневого строку попередження при звільненні за 

власним бажанням, залишення роботи до закінчення строку трудового договору, 

або строку, який працівник зобов’язаний відпрацювати після закінчення вищого 

навчального закладу)  [196]. 

Законодавством не визначено переліку обставин, за наявності яких прогул 

вважається скоєним з поважних причин. Тому, вирішуючи питання про 

поважність причин відсутності на роботі працівника, звільненого за п. 4 ст. 40 

КЗпП України, суд повинен виходити з конкретних обставин і враховувати будь-

які докази із передбачених ст. 27 ЦПКУ  [270]. Так, наприклад, поважною 

причиною є відсутність працівника на роботі за станом здоров’я. При цьому 

відсутність за цією причиною може підтверджуватися не лише лікарняним 

листком чи довідкою медичної установи, а й показаннями свідків та іншими 

доказами (ухвала ВСУ від 31.10.2002 р. № 6-10006кс02) [260]. Також поважними 

можуть визнаватися причини сімейно-побутового характеру, неможливість 

дістатися до місця роботи через аварії чи простої транспорту на дорогах, 

внаслідок стихійного лиха та ін. До неповажних причин відсутності на роботі 

належать, зокрема, такі  випадки: самовільне використання без погодження з 

роботодавцем днів відгулів, чергової відпустки, залишення роботи до закінчення 

строку трудового договору чи строку, який працівник зобов’язаний 

пропрацювати за призначенням після закінчення вищого чи середнього 

спеціального учбового закладу (постанова Пленуму Верховного Суду України 

«Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9). Слід 
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погодитися з позицією вищезазначеного Пленуму Верховного Суду України, 

який у п. 24 вказав, що якщо працівник відмовився від переведення на більш 

легку роботу, яка йому необхідна за станом здоров’я відповідно до медичного 

висновку, то він не може бути звільнений за п. 3 або 4 ст. 40 КЗпП України. 

Роботодавець, у зв’язку з цим, може розірвати трудовий договір за п. 2 ст. 40 

КЗпП України. Допускається звільнення за прогул навіть при одноразовому його 

здійсненні. Однак, за вчинення прогулу роботодавець може застосувати і інші 

заходи дисциплінарного стягнення. Працівникам, звільненим за прогул без 

поважної причини, вихідна допомога не виплачується. Оскільки прогул є 

дисциплінарним проступком, то необхідно дотримуватися норм про притягнення 

до дисциплінарної відповідальності. При тривалому прогулі з працівником 

розривається трудовий договір з першого дня невиходу на роботу. 

За п. 7 ст. 40 КЗпП України можуть бути звільнені працівники за 

перебування на робочому місці в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння. Поява працівника на роботі (в будь-який час робочого дня 

на робочому місці, на території підприємства або на території об’єкта, де він мав 

виконувати доручену роботу) у нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння є підставою для звільнення з роботи, попри те, чи було 

його відсторонено від роботи, чи він і далі виконував свої трудові обов’язки. Не 

може бути підставою для звільнення поява працівника у такому стані на 

робочому місці у вільний від роботи час, у вихідний день, під час відпустки, а 

також поміщення працівника до медвитверезника, якщо він у нетверезому стані 

на роботу не з’являвся. Проте це не означає, що працівника в такому разі не 

можна звільнити взагалі, - йдеться лише про неможливість його звільнення за 

згаданою правовою нормою. 

За пунктом 7 статті 40 КЗпП України можна також звільнити працівників з 

ненормованим робочим днем (перелік професій і посад, на яких може 

застосовуватися ненормований робочий день, визначається колективним 

договором підприємства) навіть тоді, коли вони перебували на роботі в 

нетверезому стані після закінчення робочого дня. Надане право на звільнення 
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працівників за появу на роботі у нетверезому стані роботодавець може 

реалізувати лише за умови підтвердження такого стану певними доказами. Це 

може бути, зокрема: медичний висновок; акт, складений представниками 

власника або уповноваженого ним органу і громадських організацій; інші докази, 

передбачені цивільно-процесуальним законодавством. Дещо інші вимоги до 

доказів, які підтверджують стан наркотичного або токсичного сп’яніння. Згідно 

із статтею 12 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню 

ними» [188] наявність наркотичного сп’яніння внаслідок незаконного вживання 

наркотичних засобів або психотропних речовин може встановлювати лише лікар, 

на якого покладено обов’язки щодо проведення медичного нагляду 

(обстеження), а діагноз «наркоманія» встановлюється лікарсько–

консультаційною комісією.  

За п. 8 ст. 40 КЗпП України  можна звільнити працівника у разі вчинення за 

місцем роботи розкрадання майна власника. Форма власності та розмір 

викраденого, а також спосіб вчиненого розкрадання при цьому значення не 

мають. Звільнення можливе і в разі скоєння дрібної крадіжки. Факт розкрадання 

може бути підставою для звільнення лише за таких умов: розкрадання працівник 

вчинив за місцем роботи, тобто на підприємстві, з яким перебуває у трудових 

відносинах, чи на підприємстві, на якому виконує роботу на підставі цих 

трудових відносин; факт розкрадання встановлено вироком суду, що набув 

законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення 

адміністративного стягнення (згідно зі ст.221 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення таким органом є суд), або до працівника 

застосовано заходи громадського впливу, зокрема через трудові колективи. 

Відповідно до п. 26 Постанови Пленуму Верховного Суду України №9, 

звільнення за вчинення розкрадання можливе попри те, чи застосовувалися до 

працівника раніше заходи дисциплінарного або громадського стягнення, в 

робочий чи неробочий час вчинено розкрадання. У цьому разі трудовий договір з 

працівником можна розірвати не пізніше одного місяця з дня набуття законної 
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сили вироком суду чи дня ухвалення рішення про застосування до працівника 

заходу громадського впливу  [196]. 

Звільнення за п. 1 ст. 41 КЗпП України - це звільнення за одноразове грубе 

порушення своїх трудових обов’язків певним колом працівників.  

Так, в п. 27 постанови Пленуму Верховного Суду №9, зазначено, що на 

підставі п. 1 ст. 41 КЗпП України за одноразове грубе порушення трудових 

обов’язків трудовий договір може бути розірваний лише з керівником 

підприємства, установи, організації (філії, представництва, відділення та іншого 

відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером 

підприємства, установи, організації, його заступниками, а також службовими 

особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно 

персональні звання, і службовими особами державної контрольно-ревізійної 

служби та органів державного контролю за цінами. Вирішуючи питання про те, 

чи є порушення трудових обов’язків грубим, суд має виходити з характеру 

проступку, обставин, за яких його вчинено, яку завдано ним (могло бути 

завдано) шкоду [196]. Також Указом Президента України «Про заходи щодо 

нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України» від 16 

березня 1995 р. № 227/95 [189] визнано, що органи виконавчої влади, до сфери 

управління яких належать підприємства-боржники – суб’єкти підприємницької 

діяльності, засновані на державній власності, які за наявності коштів на 

депозитних, валютних та інших рахунках мають кредиторську заборгованість 

строком понад 60 днів, повинні розривати контракти з керівниками цих 

підприємств. Оскільки в даному випадку йдеться про грубе порушення трудових 

обов’язків, підставою для розірвання контракту може бути п. 1 ст. 41 КЗпП 

України. Отже, при вирішенні питання щодо звільнення працівника за ч.1 ст. 41 

КЗпП України необхідно враховувати: характер проступку; обставини, за яких 

його було вчинено;  ступінь заподіяння збитку. 

Розглянемо інші підстави припинення трудового договору у зв’язку з 

винними діями працівника. 
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Відповідно до п. 5 ст. 40 КЗпП України, передбачено звільнення 

працівника у разі нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців 

підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по 

вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк 

збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, 

які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним 

захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення 

працездатності або встановлення інвалідності. Зазначена підстава, фактично є 

єдиною, за якою розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 

допускається в період непрацездатності працівника (ч. 3 ст. 40 КЗпП України). 

При цьому склалася практика, що тривала хвороба і відсутність працівника 

можуть бути підставою для розірвання трудового договору, якщо ця обставина 

негативно позначається на виробничій діяльності. Звільнити працівника за цією 

підставою можна лише в період його хвороби, а не тоді, коли він видужав і вже 

вийшов на роботу. Вихід працівника хоча б на один день перериває обчислення 

строку хвороби. У період хвороби не включається відпустка по вагітності та 

пологах. Законодавством може бути встановлений триваліший строк збереження 

місця роботи (посади) при певному захворюванні. Наприклад, при захворюванні 

туберкульозом місце роботи зберігається за працівником протягом 12 місяців, 

після закінчення яких він також може бути звільнений за п. 5 ст. 40 КЗпП 

України. Звільнення за цією підставою повинно проводитися в крайніх випадках, 

коли хвороба прийняла затяжний характер, а відсутність працівника на роботі 

істотно відбивається на інтересах виробництва. Не можна звільняти працівника у 

зв'язку з тривалою неявкою на роботу, якщо ця непрацездатність настала 

внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання. Для таких 

працівників ч. 6 ст. 11 Закону України «Про охорону праці» передбачена 

додаткова гарантія, а саме, за ними зберігається місце роботи на весь термін до 

відновлення працездатності, або встановлення інвалідності незалежно від того, з 

чиєї вини сталася трудова травма. Як і з інших підстав, звільнення за п. 5 ст. 40 

КЗпП України є лише правом роботодавця, а не його обов'язком. 
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Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування», [176] рішення про призначення матеріального 

забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією 

(уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на 

підприємстві, в установі, організації (п. 3.1.1 Положення про комісію 

(уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації 

[140]. Також Комісія приймає рішення про припинення виплати матеріального 

забезпечення (повністю або частково), а також перевіряє правильність видачі та 

заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення 

та соціальних послуг. Поряд з цим, Комісія перевіряє дотримання 

застрахованими особами режиму, визначеного лікарем на період тимчасової 

непрацездатності (абз. 4 п. 2.1 Положення № 25), та має право звертатися за 

необхідності до Фонду соціального страхування щодо перевірки обґрунтованості 

видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам (абз. 3 п. 

2.1 Положення № 25), а саме 

відповідність до Наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про 

затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують 

тимчасову непрацездатність громадян» № 455 від  13.11.2001 р.  [182]. 

Згідно вимог ст.43 КЗпП України розірвання трудового договору з підстав, 

передбачених п.5 ст.40 КЗпП України, може бути проведено лише за 

попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), 

первинної профспілкової організації, членом якої є працівник. Відповідно до ст. 

43-1 КЗпП України розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без 

згоди виборного органу первинної організації (профспілкового представника) 

допускається, якщо первинної профспілкової організації на підприємстві немає. 

Керівник приймає рішення про звільнення на підставі запису у табелі обліку 

робочого часу, листків непрацездатності та службової записки начальника 

відділу. Звільнити працівника за зазначеною підставою можливо вже на 

наступний день після чотирьохмісячного строку. Відсутність на робочому місці 

протягом чотирьох місяців обов’язково повинна бути підтвердже наявністю 
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листків непрацездатності, у разі їх відсутності підставою звільнення буде п.4 

ст.40 КЗпП України - за прогул. Звільнення працівника у зв’язку з нез’явленням 

на роботі протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової 

непрацездатності є правом, а не обов’язком роботодавця.  

Законом України від 17 жовтня 2002 р. «Про внесення змін до статей 41 і 

134 Кодексу законів про працю України» [171] надано можливість роботодавцеві 

розривати трудовий договір у випадку винних дій керівника підприємства, 

установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно 

або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної 

заробітної плати, тобто ст. 41 КЗпП України була доповнена частиною після 

пункту 1 пунктом 11 вищенаведеного змісту. Як зазначає В.І. Щербина, 

включення п. 11 ч. 1 ст. 41 КЗпП є логічним продовженням захисту права 

працівника на отримання заробітної плати за виконану роботу у строки, 

визначені колективним договором [251, с. 161]. На думку В. Вегери, 

розглядуваний пункт ст. 41 КЗпП України фактично об’єднує дві підстави для 

звільнення керівника: 1) затримання виплати заробітної плати (ч. 1ст. 115 КЗпП 

України, ч. 1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці»); 2) звільнення керівника 

юридичної особи у випадку виплати заробітної плати в розмірі, нижчому за 

встановлений мінімальний її розмір  [21, с. 188]. 

Відповідно до  п. 2 ст. 41 КЗпП України трудовий договір з працівником 

може бути припинений у разі вчинення винних дій особою, яка безпосередньо 

обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо вони дають підставу 

для втрати довіри до нього. Як зазначає С.В. Селезень, у законодавстві відсутнє 

визначення поняття «втрата довіри». На її думку, під втратою довіри доцільно 

розуміти результат негативного оцінювання роботодавцем професійних, 

кваліфікаційних і особистісних якостей працівника, детермінований 

установленням роботодавцем певних фактів винних дій працівника, що 

позбавляє роботодавця впевненості в добросовісному виконанні працівником 

своєї трудової функції, унаслідок чого припускається можливість значного 

зменшення або й скасування вірогідності досягнення бажаних результатів за 
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умови продовження трудових відносин із працівником [225, с. 14]. В п. 28 

Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами 

трудових спорів» [196] роз’яснено, що звільнення з підстав втрати довір’я суд 

може визнати обґрунтованим, якщо працівник, який безпосередньо обслуговує 

грошові або товарні цінності (зайнятий їх прийманням, зберіганням, 

транспортуванням, розподілом і т.п.) вчинив умисно або необережно такі дії, які 

дають власнику або уповноваженому ним органу підстави для втрати до нього 

довір’я (зокрема, порушення правил проведення операцій з матеріальними 

цінностями). При встановленні у передбаченому законом порядку факту 

вчинення працівниками розкрадання, хабарництва і інших корисливих 

правопорушень ці працівники можуть бути звільнені з підстав втрати довір’я до 

них і у тому випадку, коли зазначені дії не пов’язані з їх роботою. Таким чином, 

умовами застосування п.2.ст.41 КЗпП України можна назвати: 1) безпосередність 

обслуговування грошових, товарних і культурних цінностей як зміст трудової 

функції працівника; 2) доведена наявність винних дій працівника, що 

спричинили чи могли призвести до настання майнового збитку; 3) втрата 

роботодавцем довіри до працівника. 

Згідно з пунктом 3 ст. 41 КЗпП України підставою припинення трудового 

договору є вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального 

проступку, несумісного з продовженням даної роботи. Категорії осіб, які можуть 

бути звільнені за вказаною підставою в КЗпП України не конкретизовані. В п. 28 

Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами 

трудових спорів» [196] зазначається, що з підстав вчинення аморального 

проступку, несумісного з продовженням даної роботи (п. 3ст. 41 КЗпП), можуть 

бути звільнені лише ті працівники, які займаються виховною діяльністю, 

наприклад, вихователі, вчителі, викладачі, практичні психологи, соціальні 

педагоги, майстри виробничого навчання, методисти, педагогічні працівники 

позашкільних закладів. На думку Н.М. Швець, працівники, які виконують 

виховні функції, мають бути людьми високої духовності й моральних 

переконань. Крім цього, дослідниця вказує, що на практиці, трудовий договір за 
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вказаною підставою розривається досить рідко, проте причина не в тому, що всі 

особи, чия трудова функція пов’язана з вихованням, є людьми 

високоморальними. Обережність у виборі такої підстави для звільнення, на її 

думку, зумовлена передусім відсутністю в законодавстві чіткості у переліку 

категорій працівників, яких можна звільнити за п. 3 ст. 41 КЗпП України, а також 

умов і порядку їх відсторонення від роботи  [273, с. 83]. В цьому аспекті, 

зауважує В.І. Щербина, є ще один суттєвий недолік – це відсутність чіткого 

тлумачення поняття «аморальна поведінка», що викликає певні труднощі у 

застосуванні цієї підстави звільнення. Мораль – система норм і принципів 

поведінки людей у ставленні один до одного та до суспільства  [251, с. 146]. 

Цілком погоджуємося з відомим науковцем, що в нинішніх умовах, 

характеризуючи поняття «аморальна поведінка» роботодавцю, який застосовує п. 

3 ст. 41 КЗпП України необхідно виходити з оцінки загального рівня культури 

людей у суспільстві, рівня культури того виробничого середовища де працює 

особа, яка виконує виховні функції (школа, професійний навчально-виховний 

заклад, ВУЗ). Необхідно також враховувати с й те, що особа, яка виконує виховні 

функції сама має бути носієм культури та зразком поведінки і слухняності для 

учасників навчально-виховного процесу (учнів, студентів, слухачів).  

Що стосується порядку звільнення за вказаною підставою, то як цілком 

справедливо вбачають деякі дослідники, у першу чергу потрібно документально 

зафіксувати факт аморального проступку працівника: скласти акт, зібрати 

письмові пояснення свідків, скарги потерпілих [273, с. 90-91].  Якщо за фактом 

аморального проступку порушено адміністративне або кримінальне 

провадження, потерпілого можуть направити на огляд до відділення судово-

медичної експертизи. Коли всі докази будуть зібрані, оцінюється ступінь 

тяжкості проступку. Треба чітко визначити, чи може цей інцидент стати 

підставою для звільнення або досить застосувати до винного більш м’який захід 

дисциплінарного стягнення, зокрема, догану. Якщо за підсумками розслідування 

керівник установи дійшов висновку про необхідність розірвання трудового 

договору, необхідно розпочинати оформлення звільнення [273, с. 90-91]. 
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Пунктом 28 постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику 

розгляду судами трудових спорів» визначено, що при розгляді справ про 

поновлення на роботі осіб, звільнених за пунктом 3 ст.41 КЗпП України, судам 

слід враховувати, що розірвання трудового договору з цих підстав не є заходом 

дисциплінарного стягнення і тому вимоги статей 148, 149 КзпП України про 

строк і порядок застосування дисциплінарних стягнень на ці випадки не 

поширюються. 

Законом України «Про запобігання корупції» [179]  внесено зміни до 

окремих статей КЗпП України щодо підстав припинення трудового договору. 

Так, п. 4 ч. 1 ст. 41 КЗпП України встановлено, що трудовий договір з ініціативи 

роботодавця може бути розірваний також у випадку перебування працівника 

всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» у прямому 

підпорядкуванні у близької особи. 

Як зазначає К.О. Кузьміна, [93, с. 124] одним із антикорупційних 

«бар’єрів» є обмеження щодо спільної роботи близьких осіб, про яке згадується у 

ст. 27 Закону України «Про запобігання корупції». Основною метою звільнення 

працівника за деякими спеціальними підставами, як зазначає О.М. Ярошенко, 

слід визнати запобігання корупційним і пов’язаним із корупцією 

правопорушенням, тобто завчасне відвернення й недопущення корупційних 

діянь шляхом припинення трудових правовідносин зі спеціальними суб’єктами в 

порядку, передбаченому законодавством про працю  [284, с. 100]. Питання, які 

виникають у зв’язку з цим, викликають гарячі дискусії. Так законодавець оперує 

термінами «близькі особи», «члени сім’ї» та «близькі родичі». Відповідно до ст. 

1 Закону України «Про запобігання корупції», близькими особами є особи, які 

спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та 

обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону (крім осіб, взаємні 

права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі 

особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – 

незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, 

син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, 
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прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, 

свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка 

перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.  Членами сім’ї є 

особи, які перебувають у шлюбі, а також їх діти, у тому числі повнолітні, батьки, 

особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно 

проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки 

(крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому 

числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Тлумачення 

ж терміну «близькі родичі», відмічає К.О. Кузьміна,  у згаданому нормативному 

акті відсутнє, немає також пояснення щодо співвідношення вказаного терміна із 

вже згаданими [93, с. 125-126]. Відповідні дефініції можна знайти  в інших 

законодавчих документах (ст. 2 Закону України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів»; [173] п. 2.1 Порядку проведення 

клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних 

випробувань; [151] п. 9 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 

24(МСБО 24) «Розкриття інформації про зв’язані сторони»; [115] ст. 3 

Кримінального процесуального кодексу України [89]). На підставі змістовного 

аналізу визначень категорії «близькі особи», В.О. Кузьміна виокремлює у ній 2 

групи: а) родичі: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, 

пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, 

внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, 

усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під 

опікою або піклуванням.  

Вимога щодо обмеження спільної роботи близьких осіб поширюється не на 

всіх осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, а тільки на осіб, які передбачені в ст. 3 Закону України «Про 

запобігання  корупції». У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо 

обмеження спільної роботи, відповідні особи та близькі їм особи вживають 

заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.  
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Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12.02.2015 р. 

№ 191-VIII викладено у новій редакції частину другу ст. 41 КЗпП України: 

власник або уповноважений ним орган з власної ініціативи зобов'язаний 

розірвати трудовий договір з посадовою особою в разі повторного порушення 

нею вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів 

дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, 

передбачених статтями 166-10, 166-12, 188-44 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

 

3.3 Обмеження зловживання права роботодавця на розірвання 

трудового договору 

 

Зловживання правом досить складне явище. На жаль, чинним КЗпП 

України, дане питання не розглядається, однак серед вчених, за останні  роки 

воно широко обговорюється  [26, с. 28; 109, с. 26; 281, с. 24; 148, с. 158-167]. Як 

стверджують деякі дослідники, при дослідженні ознак зловживання правом в 

різних галузях права (цивільне, цивільне процесуальне, сімейне, арбітражне 

процесуальне і т.д.) було з’ясовано, що сам феномен має свою специфіку в 

кожній галузі права [112]. Так у загальнотеоретичному напрямі подібні 

досліджування здійснювали такі вчені як  С. М. Братусь, В. П. Грибанов, Р. Р. 

Ісмагілов, В. М. Кудрявцев, М. С. Малеїн, О. О. Малиновський, М. І. Матузов, Г. 

Онищенко, В. О. Рясенцев та ін., у сфері трудових відносин М. Й. Бару, І. Богдан, 

М.Маслова, Е. Офман, О. Панасюк, Т. Парпан, Л. Тихонович, В. О. Човган та ін. 

Разом з тим, питання про сутність зазначеного явища в науці залишається 

дискусійним. Аналіз наявних наукових досягнень  даної тематики дозволяє 

виділити кілька різних підходів до пізнання сутності зловживання правом. В 

більшості випадків, зловживання правом інтерпретується як реалізація 

суб’єктивного права в протиріччі з його призначенням і цілями, що проявляється 

у виході  уповноваженої особи за межі здійснення наданого їй  права. 
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Основоположником зазначеного підходу є В.П. Грибанов. Науковець вказує, що 

зловживання правом є особливим видом цивільного правопорушення, вчиненого 

уповноваженою особою при реалізації наданого їй  права, пов’язаного з 

використанням недозволених конкретних форм у рамках дозволеного законом 

загального типу поведінки [36, с. 63]. Таку позицію підтримують і інші вчені  

[25, с. 222-223; 149, с. 154]. Дещо інше бачення є у В.І. Ємельянова, який у 

зловживанні правом вбачає порушення уповноваженою особою встановленого 

законом або договором обов’язку здійснювати суб’єктивне цивільне право в 

інтересах іншої особи в непередбачених умовах [52, с. 56-57]. Кожна з наведених 

позицій, а також інших, які присвячені вказаній проблематиці по-своєму 

універсальна, але разом з тим, жодна з них не може бути протиставлена іншим як 

єдино правильна. Отже, цілком логічно, напрошується висновок, що 

досліджуване явище є міжгалузевою категорією, яка проявляє себе у відносинах, 

які урегульовані  нормами як публічного так і приватного  права. 

Як зазначають І. Богдан та О. Панасюк, зловживання правом у сфері 

трудових правовідносин характеризується порушенням балансу інтересів їх 

учасників унаслідок односторонньої та заснованої на відмінностях правового 

статусу працівника та роботодавця реалізації суб’єктивних трудових прав 

всупереч з їх (правами) соціальним призначенням, спрямованої на зміну 

попередньо визначеної взаємності та еквівалентності трудових відносин за 

рахунок використання наданих та закріплених правовими нормами 

можливостей [129, с. 166]. Правовими наслідками такого зловживання є 

відмова в захисті права та інші несприятливі наслідки, які повинні бути 

закріплення в законі. 

У вирішенні питання зловживання правом в трудових відносинах, 

Л.А. Тихонович  відзначає, що воно може виявлятися стосовно різних елементів 

системи трудового права: дисципліни праці,  внутрішнього трудового 

розпорядку, відповідальності тощо. Але найбільшого значення розв’язання 

проблеми набуває в контексті укладання та виконання трудового договору  [246, 

с. 24; 245, с. 9]. 
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Як зазначає І. А. Костян, трудове законодавство передбачає досить жорсткі 

вимоги до процедури припинення трудового договору з працівниками з 

ініціативи роботодавця. На думку науковця, їх можна умовно поділити  на три 

групи: 1) загальні, властиві при звільненні працівників з усіх без винятку підстав; 

2) особливі, характерні для звільнення працівників з окремих підстав; 3) 

спеціальні, встановлені для певних категорій працівників [84, с. 104]. На підставі 

аналізу законодавства, а також враховуючи вищезазначені погляди правознавців, 

до загальних вимог процедури припинення трудового договору працівника з 

ініціативи роботодавця слід віднести заборону звільнення без законної підстави, 

без урахування фактичних обставин припинення трудового договору, з 

порушенням встановленого порядку звільнення, а також передбачену ч. 3 ст. 40 

КЗпП України заборону на звільнення працівника з ініціативи роботодавця в 

період його тимчасової непрацездатності та у період перебування у відпустці (за 

винятком випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації). До 

особливих вимог, характерних для звільнення працівників з окремих підстав, 

можна віднести складні процедури звільнення працівників при скороченні 

чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і 

праці (ст. 42 КЗпП України),  в зв’язку з невідповідністю працівника займаній 

посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, 

підтвердженої результатами атестації. Спеціальні вимоги характерні для 

процедури припинення трудового договору при звільненні з ініціативи 

роботодавця окремих категорій працівників, які потребують додаткових 

правових заходів захисту: працівників обраних на виборні посади (ст. 118 КЗпП 

України); працівників, які обиралися до складу профспілкових органів 

підприємства, протягом року після закінчення терміну, на який їх обирали, крім 

випадків повної ліквідації підприємства, виявленої невідповідності працівника 

займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, який 

перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які 

законодавством передбачено можливість звільнення з роботи чи зі служби (ч.  4 

ст. 252 КЗпП України); членів виборного профспілкового органу підприємства, 
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установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, 

профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган 

профспілки) (ч. 3 ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності»; працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, 

передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», 

«Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію» (ст. 119 КЗпП України); звільнення вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років (до шести років), одиноких матерів при 

наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда (ст. 184 КЗпП 

України); особам, які виховують малолітніх дітей без матері (ст. 1861 КЗпП 

України); працівників молодше 18 років (ст. 198 КЗпП України).  

 Продовжуючи думку щодо зловживання правом в трудових відносинах, 

слід відзначити, що його сторонами, як стверджують деякі дослідники,  

гіпотетично є роботодавець і працівник  [30]. До найбільш типових і можливих 

проявів зловживання сторонами трудового договору своїми правами при 

розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця, на думку А. Ломакіна 

можна віднести: звільнення з ініціативи роботодавця які  пов’язані не з роботою, 

а з особистістю працівника (часті хвороби працівника або його дітей, відсутність 

на роботі через необхідність догляду за непрацездатними членами сім'ї, активну 

участь в діяльності профспілкової організації, у зв’язку з вагітністю та ін.); 

відмова виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 

представника) в погодженні звільнення працівника з ініціативи роботодавця у 

випадках, не пов’язаних з профспілковою діяльністю працівника і який 

зумовлений тільки суб’єктивними обставинами; відмова від врахування тяжкості 

вчиненого проступку і обставин, за яких він був вчинений при звільненні 

працівника з ініціативи роботодавця або звільнення працівника без з’ясування 

причин його довготривалої відсутності з метою полегшення процедури 

припинення трудових відносин; неотримання працівником трудової книжки при 

звільненні з метою максимального збільшення компенсації у вигляді 

відшкодування заробітку за нібито перешкоджання роботодавцем 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1975-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3543-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3543-12
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працевлаштування на нове місце роботи шляхом несвоєчасної видачі 

працівникові трудової книжки [105, с. 72]. Крім цього, А.В. Юдін підкреслює, що 

в судовій практиці зустрічається немало випадків неналежної реалізації 

працівником своїх прав у сфері найманої праці. Це може бути приховування 

працівником тимчасової непрацездатності на дату звільнення, приховування 

факту членства в професійній спілці, приховування інформації щодо вагітності 

та ін. На думку науковця  питання кваліфікації кожної конкретної дії як 

зловживання правом, суд зазвичай вирішує, проаналізувавши об'єктивні і 

суб'єктивні чинники, що мали місце при здійсненні права. При цьому під час 

судового розгляду при зборі і формуванні доказів щодо недобросовісного 

працівника роботодавцю слід довести сам факт зловживання правом, а саме: 

умисел в діях (бездіяльності) працівника або наявність вигоди для працівника і 

наявність шкоди, заподіяної роботодавцю внаслідок зловживання правом, а 

також причинно-наслідковий зв'язок між діями працівника, його вигодою і 

шкодою, завданою роботодавцю. У свою чергу, зловживання правом 

роботодавцем, повинен довести працівник [281]. Однак,  навіть у разі успішного 

завершення процесу, якщо суд встановить зловживання правом в будь-якій 

формі, то це не завжди означає, що судом будуть задоволені позивні вимоги. 

Саме тому, необхідно на рівні закону чітко встановити правові наслідки 

зловживанням правом, скажімо зобов’язати суб’єкта, який зловживає  правом 

відшкодувати завдані ним збитки і (або) звільнити осіб, які сумлінно виконують 

свої трудові обов’язки,  від настання несприятливих наслідків, що виникли в 

результаті зловживання правом [281]. Подібні правила діють в багатьох 

зарубіжних державах (Великобританії, США, Ірландії, Новій Зеландії),  де факт 

зловживання правом є  суттєвою і обгрунтованою причиною для розірвання  

трудового договору з ініціативи роботодавця  [105, с. 72]. 

Отже, як цідком справедливо зазначає Л.А. Тихонович, враховуючи те, що 

передбачити всі можливості зловживань трудовими правами об’єктивно 

неможливо через різні життєві ситуації та винахідливість осіб, які хочуть 

проігнорувати нормативні приписи з метою уникнення юридичної 
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відповідальності, чи отримання для себе певних преференцій шляхом завдання 

шкоди іншому суб’єкту трудових відносин, протидія зловживанню правом у 

даній сфері має починатися із законодавчого закріплення принципу 

неприпустимості зловживання правами сторонами трудових правовідносин із 

подальшою його реалізацією у спеціальних  трудоправових нормах  [245, с. 12]. 

Як відомо, ще в радянській науці трудового права деякі вчені виступали за 

закріплення в трудовому законодавстві заборони зловживання правом, але не 

розкривали її змісту [60, с. 87]. Дотримується подібної позиції і А.С. Сидоренко. 

На її переконання у вітчизняному законодавству слід сформувати принцип 

заборони зловживання трудовими правами учасниками трудових і пов’язаних з 

ними відносин, тобто заборони здійснення цих прав всупереч їх соціальному 

призначенню, в тому числі з метою заподіяння тим самим шкоди іншій стороні 

правовідносин, та закріпити на законодавчому рівні в Кодексі законів про працю 

України визначення поняття «зловживання правом» [228]. Вбачається, що 

пропоновані дослідниками зміни до чинного КЗпП України цілком логічні. 

Однак, на наше переконання такі зміни повинні бути враховані і в Проекті 

Трудового кодексу. Стаття 2 Проекту, яка передбачає основні принципи 

правового регулювання трудових відносин є досить прогресивною та майже 

всеосяжною, однак не враховує принципу неприпустимості зловживання 

правами сторонами трудових правовідносин із відповідної конкретизацією 

стосовно як працівника так і роботодавця. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Всі підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 

можна поділити на загальні (ст. 40 КЗпП України)  та додаткові (ст. 41 КЗпП 

України). Крім цього, всі підстави звільнення з ініціативи роботодавця в 

залежності від змісту можна класифікувати на суб’єктивні і об’єктивні. При 

розірванні трудового договору з суб’єктивних підстав роботодавець 

самостійно, за власною ініціативою оцінює професійні та особисті якості 
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працівника, його цінність для організації. Суб’єктивні підстави припинення 

трудових правовідносин включають розірвання трудового договору за умови 

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 

недостатньої кваліфікації, звільнення працівника у разі неодноразового 

невиконання трудових обов’язків без поважних причин, припинення трудових 

правовідносин у зв’язку з непоодинокими грубими порушеннями трудових 

обов’язків, додаткові підстави звільнення працівників зі спеціальним правовим 

статусом. Об’єктивні підстави звільнення виключають особисту оцінку 

працівника, волевиявлення роботодавця спрямоване не на звільнення 

конкретного працівника, а на вирішення виробничо-економічних завдань 

організації. 

2. Залежно від наявності (відсутності) вини працівника підстави розірвання 

з ним трудового о договору з ініціативи роботодавця умовно можна розділити на 

три великі групи: 1) при відсутності вини працівника; 2) за наявності вини 

працівника; 3) незалежно від наявності чи відсутності вини працівника. 

3. До обставин припинення трудового договору з ініціативи роботодавця, 

які не пов’язані з виною працівника можна віднести: 1) змін в організації 

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

перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 

чисельності або штату працівників (п.1 ст. КЗпП України); 2) виявленої 

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 

недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають 

продовженню даної роботи (п.2. ст. 40 КЗпП України); 3) встановлення 

невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або 

виконуваній роботі протягом строку випробування (п.11 ст.40 КЗпП 

України); 4) припинення повноважень посадових осіб (п.5 ст. 41 КЗпП 

України). 

4. Зловживання правом в трудових відносинах може виявлятися стосовно 

різних елементів системи трудового права, зокрема і при припиненні трудового 

договору з ініціативи роботодавця. В цьому аспекті, проблеми заборони 
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зловживання правом в системі гарантій прав працівників при звільненні з 

ініціативи роботодавця традиційно висвітлювалися в аспекті загальних проблем 

юридичних гарантій трудових прав працівника, стабільності трудових відносин і 

по-різному оцінювалися на різних етапах розвитку трудового права. 

5. До найбільш типових і можливих проявів зловживання сторонами 

трудового договору своїми правами при розірванні трудового договору з 

ініціативи роботодавця можна віднести такі: звільнення з ініціативи роботодавця 

які  пов’язані не з роботою, а з особистістю працівника (часті хвороби 

працівника або його дітей, відсутність на роботі через необхідність догляду за 

непрацездатними членами сім'ї, активну участь в діяльності профспілкової 

організації, у зв’язку з вагітністю та ін.); відмова виборного органу первинної 

профспілкової організації (профспілкового представника) в погодженні 

звільнення працівника з ініціативи роботодавця у випадках, не пов’язаних з 

профспілковою діяльністю працівника і який зумовлений тільки суб’єктивними 

обставинами; відмова від врахування тяжкості вчиненого проступку і обставин, 

за яких він був вчинений при звільненні працівника з ініціативи роботодавця або 

звільнення працівника без з’ясування причин його довготривалої відсутності з 

метою полегшення процедури припинення трудових відносин; неотримання 

працівником трудової книжки при звільненні з метою максимального збільшення 

компенсації у вигляді відшкодування заробітку за нібито перешкоджання 

роботодавцем працевлаштування на нове місце роботи шляхом несвоєчасної 

видачі працівникові трудової книжки. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на основі комплексного дослідження наведено теоретичне 

узагальнення й нове вирішення наукового завдання, щоб з урахуванням 

теоретичних напрацювань вітчизняних і зарубіжних вчених, аналізу 

національних і міжнародних нормативних документів у сфері праці, вивчення 

відповідної правозастосовної практики встановити особливості правового 

регулювання порядку припинення трудового договору за законодавством 

України, виявити проблеми та запропонувати дієвий механізм його подальшого 

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

удосконалення в цій сфері. У результаті дослідження сформульовано такі 

висновки: 

1. Підстави припинення трудового договору містяться як у Кодексі законів 

про працю України, так і в інших нормативно-правових актах спеціального 

характеру. Відповідно, видовим поняттям, стосовно терміну «припинення 

трудового договору», є термін «розірвання трудового договору», який означає 

припинення трудового договору за одностороннім волевиявленням працівника, 

роботодавця або на вимогу третіх осіб, які не є стороною трудового договору. 

2. Кожна із підстав припинення трудового договору передбачає 

застосування визначеного законодавством порядку (процедури) припинення 

трудових правовідносин. Процедура – це офіційно встановлений порядок 

виконання певної діяльності. Тобто, поняття «порядок» входить до змісту 

поняття «процедура». 

3. Процедурні норми з припинення трудового договору можна визначити 

як норми, які впорядковують, забезпечують процес реалізації матеріальних норм 

трудового права, а також прав працівників, роботодавців та інших учасників 

трудових правовідносин в сфері припинення трудового договору, за допомогою 

різних засобів і способів. 

4. Одним із основних правил застосування цивільного законодавства за 

аналогією до трудових відносин є несуперечність застосовуваного правила 
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природі трудових відносин, тим особливостям, які характеризують їх як предмет 

трудового права, які стали підставами для виокремлення трудового права у 

самостійну галузь. 

5. Припинення трудового договору за угодою сторін – це встановлена 

законом підстава для розірвання будь-якого виду трудового договору, що 

застосовується після досягнення згоди сторін про припинення трудового 

правовідношення шляхом взаємної домовленості працівника та роботодавця 

щодо порядку та строків розірвання трудового договору із застосуванням 

загальноприйнятої процедури звільнення. Таким чином, припинення трудового 

договору за угодою сторін дозволяє: 1) розірвати будь-який трудовий договір; 2) 

розірвати трудовий договір у будь-який час за домовленістю сторін; 3) розірвати 

трудовий договір без дотримання особливих правил, умов та вимог, в тому числі 

і визначених законодавством. 

6. При здійсненні розірвання трудового договору за ініціативою працівника 

слід дотримуватися як спеціальних норм, які встановлюють порядок саме 

звільнення за власним бажанням, а також необхідно враховувати всі загальні 

законодавчі вимоги, які стосуються припинення трудових правовідносин за будь-

якою підставою.  

7. У зв’язку з відсутністю особливих гарантій для роботодавця при 

достроковому розірванні строкового трудового договору за ініціативою 

працівника пропонується внести зміни до проекту Трудового кодексу, а саме: 

статті 83 і сформулювати її наступним чином: «Розірвання трудового договору за 

ініціативою працівника допускається лише за наявності попередження 

роботодавця за два місяці, шляхом подання письмової заяви, що підлягає 

обов’язковій реєстрації. У разі неможливості продовжувати роботу у зв’язку із 

наявністю поважних причин (хвороба або інвалідність працівника, які 

перешкоджають виконанню трудового договору; неможливість проживання у 

даній місцевості або заборона виконувати певні види робіт, що підтверджене 

медичним висновком; порушення власником або уповноваженим ним органом 

законодавства про працю або умов трудового договору; необхідність догляду за 
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хворим членом сім’ї, що підтверджено медичним висновком, а також з інших 

поважних причин, що документально підтверджені), роботодавець повинен 

розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник». 

8. На відміну від Проекту Трудового кодексу, чинний Кодекс законів про 

працю України не містить підстав припинення трудового договору, які не 

залежать від волі сторін в якості самостійної норми. Вони регулюються різними 

нормами чинного законодавства України, а деякі взагалі ним не передбачені. На 

підставі проведеного дослідження пропонується систематизувати вказані 

підстави таким чином: призов або вступ працівника на військову службу, 

направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ч.1 ст. 36 КЗпП 

України); набрання законної сили вироку 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 (п. 7 ст. 36 КЗпП України); звільнення внаслідок скасування допуску до 

державної таємниці, якщо виконання покладених на працівника обов’язків 

вимагає доступу до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП України); звільнення у 

зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу 

(п. 6 ст. 40 КЗпП України); розірвання трудового договору з керівником на 

вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 

представника) (ст. 45 КЗпП України); розірвання трудового договору з 

неповнолітнім на вимогу його батьків або інших уповноважених осіб та органів 

(ст. 199 КЗпП України); смерть працівника або роботодавця - фізичної особи, а 

також оголошення судом працівника або роботодавця - фізичної особи померлим 

або визнання безвісно відсутнім; настання надзвичайних ситуацій, що 

перешкоджають продовженню трудових відносин. 

9. У зв’язку з тим, що чинне трудове законодавство у багатьох випадках не 

надає належного практичного значення підставам припинення (розірвання) 

трудового договору, вважаємо, що деякі підстави розірвання трудового договору 

(пов’язані із винними діями працівника) при виконанні певних видів робіт, 

повинні впливати на просування по службі, майбутнє працевлаштування на іншу 
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роботу, можливість отримання додаткових пільг та гарантій тощо. Трудова 

книжка не повинна бути формальним документом, який не має ніякого 

практичного значення, вона повинна відображати трудову та професійну 

діяльність працівника, вказувати на його професійні, моральні та, можливо, деякі 

особисті ділові якості. 

10. Оскільки законодавством встановлені обмеження стосовно іноземців 

для зайняття певних посад, які продиктовані вимогами держави стосовно захисту 

національних інтересів, то трудовий договір з іноземцем можна розірвати, якщо 

будуть виявлені порушення законодавства у відповідній сфері. У зв’язку з цим, 

Кодекс законів про працю України, а саме ІІІ главу пропонуємо доповнити 

такими підставами розірвання трудового договору з іноземцем або особою без 

громадянства: 1) у випадку відсутності, анулювання або дострокового закінчення 

строку дії дозволу на працевлаштування іноземця або особи без громадянства в 

Україні; 2) у випадку виявлення невідповідності працівника-іноземця або особи 

без громадянства вимогам законів, що пов’язана із відсутністю громадянства 

України. 

11. До найбільш типових і можливих проявів зловживання сторонами 

трудового договору своїми правами при розірванні трудового договору з 

ініціативи роботодавця можна віднести такі: звільнення з ініціативи роботодавця, 

які пов’язані не з роботою, а з особистістю працівника (часті хвороби працівника 

або його дітей, відсутність на роботі через необхідність догляду за 

непрацездатними членами сім’ї, активну участь в діяльності профспілкової 

організації, у зв’язку з вагітністю та ін.); відмова виборного органу первинної 

профспілкової організації в погодженні звільнення працівника з ініціативи 

роботодавця у випадках, не пов’язаних з профспілковою діяльністю працівника і 

який зумовлений тільки суб’єктивними обставинами; відмова від врахування 

тяжкості вчиненого проступку і обставин, за яких він був вчинений при 

звільненні працівника з ініціативи роботодавця або звільнення працівника без 

з’ясування причин його довготривалої відсутності з метою полегшення 

процедури припинення трудових відносин; неотримання працівником трудової 
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книжки при звільненні з метою максимального збільшення компенсації у вигляді 

відшкодування заробітку за нібито перешкоджання роботодавцем 

працевлаштування на нове місце роботи шляхом несвоєчасної видачі 

працівникові трудової книжки.  
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