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Особливості вирішення цивільних справ, 
що виникають з трудових відносин    

(новели ЦПК та судова практика)

• цивільна юрисдикція, підвідомчість і підсудність трудових спорів

• спори з трудових правовідносин, розгляд яких здійснюється в порядку 

інших (крім цивільного) видів судочинства

• види проваджень з вирішення цивільних справ, що виникають з 

трудових відносин: наказне провадження і спрощене позовне 

провадження

• особливості змісту позовної заяви та рішення суду у трудових спорах

• представництво у справах з трудових правовідносин

• питання, пов’язані з виконанням судових рішень у трудових спорах: 

негайне виконання рішень і поворот виконання

• особливості сплати судового збору 

• строки звернення за вирішенням трудових спорів

• особливості розгляду окремих категорій справ 



Судова юрисдикція - це компетенція спеціально
уповноважених органів судової влади здійснювати

правосуддя у формі визначеного законом виду судочинства
щодо визначеного кола правовідносин. 

Критеріями розмежування судової юрисдикції, тобто
передбаченими законом умовами, за яких певна справа 

підлягає розгляду за правилами того чи іншого виду 
судочинства, є суб'єктний склад правовідносин, предмет 

спору та характер спірних матеріальних правовідносин. Крім
того, таким критерієм може бути пряма вказівка в законі на 
вид судочинства, в якому розглядається визначена категорія

справ. 

Постанова ВП/ВС від 6 лютого 2019 року 
Справа № 263/6567/17 (Провадження № 14-631цс18)



Спори з трудових правовідносин 
розглядаються за правилами: 

• цивільного судочинства                                  
(ст. 232 КЗпП, ч. 1 ст. 19 ЦПК )

• адміністративного судочинства        
(публічна служба)

• господарського судочинства
(в рамках справ про банкрутство)



ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ. 
ПІДВІДОМЧІСТЬ І ПІДСУДНІСТЬ ТРУДОВИХ СПОРІВ 

загальним судам в порядку цивільного судочинства

- ч. 1 ст. 19 ЦПК

Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи,
що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних,
житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких
здійснюється в порядку іншого судочинства.

- ст. 232 КЗпП

Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у
районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах.



Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних
судах розглядаються трудові спори за заявами (ч. 1 ст. 232 КЗпП):

1) працівників підприємств…, де комісії по трудових спорах не обираються (до 15 працівників ст. 223 КЗпП);
2) працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміну дати і
формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної
роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у ч. 3 ст. 221 (спори про дострокове звільнення від виборної
платної посади членів громадських та інших об'єднань громадян за рішенням органів, що їх обрали) і ст. 222
КЗпП (суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ
прокуратури, які мають класні чини);
3) керівника підприємства… (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його
заступників, головного бухгалтера підприємства.., його заступників, а також службових осіб органів доходів і
зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службових осіб центральних органів виконавчої влади, що
реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами; керівних
працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами
місцевого самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян, з питань
звільнення, зміни дати і формулювання причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час
вимушеного прогулу і накладання дисциплінарних стягнень, за винятком спорів працівників, вказаних у ч. 3 ст.
221 і ст. 222 КЗпП; (вказана норма підлягає застосуванню в системному зв'язку з нормами КАС України)
4) власника або уповноваженого ним органу про відшкодування працівниками матеріальної шкоди,
заподіяної підприємству, установі, організації;
5) працівників у питанні застосування законодавства про працю, яке відповідно до чинного законодавства
попередньо було вирішено власником або уповноваженим ним органом і виборним органом первинної
профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації (підрозділу) в
межах наданих їм прав;
6) працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без укладення трудового
договору та встановлення періоду такої роботи.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print


Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних
судах розглядаються також спори про відмову у прийнятті на роботу:

(ч. 2 ст. 232 КЗпП)

• 1) працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з
іншого підприємства, установи, організації;

• 2) молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад
і в установленому порядку направлені на роботу на дане
підприємство, в установу, організацію;

• 3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років
або дитину з інвалідністю, а одиноких матерів (батьків) - при
наявності дитини віком до чотирнадцяти років;

• 4) виборних працівників після закінчення строку повноважень;
• 5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на

роботу;
• 6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган

відповідно до чинного законодавства зобов'язаний укласти
трудовий договір



РОЛЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЄСПЛ І ПРАВОВИХ 
ВИСНОВКІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ

• Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права. (ст.
17 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини» від 23.02.2006 р.)

• Суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною
Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ч. 4
ст. 10 ЦПК)

• При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки
щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду
(ч. 4 ст. 263 ЦПК)

• Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його
постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених
пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, є обов’язковим для всіх
суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-
правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм
права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими
судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право
відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з
одночасним наведенням відповідних мотивів (ч. 1 ст. 360-7 ЦПК в редакції, чинній до
15.12.2017 р.)

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/ed20170719


ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

ВС/ВП: Згідно зі статтею 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи,
визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний
засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке
порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні
повноваження.

Неврахування судами при закритті провадження у цивільному
судочинстві наявних у матеріалах справи ухвал про закриття
провадження в аналогічній справі за адміністративним позовом, з
огляду на те, що її не належить розглядати в порядку КАС України,
ставить під загрозу сутність гарантованого Конвенцією права позивача
на доступ до суду та на ефективний засіб юридичного захисту.

(ВС/ВП, справа № 569/5553/17 (провадження № 14-480цс18) 30
січня 2019 року)

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_10_02/pravo1/T05_2747.html?pravo=1


ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Колективні трудові спори - це спори між найманими працівниками, трудовим
колективом (профспілкою) і власником чи уповноваженим ним органом, у яких ідеться
про зіткнення інтересів сторін трудових правовідносин і порядок вирішення яких
визначено Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)»

ВС/ВП: Сторонами колективного трудового спору на виробничому рівні є наймані
працівники (окремі категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації
чи їх структурних підрозділів або первинна профспілкова чи інша уповноважена
найманими працівниками організація та роботодавець (стаття 3 вказаного Закону).

… Оскільки сторонами цього спору є первинна профспілкова організація та
роботодавець, а спір виник у зв`язку з невиконанням роботодавцем вимог
законодавства про працю щодо забезпечення діяльності професійної спілки з питань,
віднесених до її повноважень, цей спір є трудовим та віднесений до цивільного
судочинства.

(ВС/ВП, справа № 904/4107/18 (Провадження № 12-68гс19) 17 вересня 2019 року)

Аналогічний правовий висновок викладено у постановах Великої Палати Верховного
Суду від 17 травня 2018 року у справі № 910/11188/17 та від 26 червня 2019 року у
справі № 174/580/16-ц і підстав для відступу від нього не вбачається.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_10_16/pravo1/Z980137.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_16/ed_2012_10_16/pravo1/Z980137.html?pravo=1


Спори з трудових правовідносин, розгляд яких 
здійснюється в порядку адміністративного судочинства 

• Справи, на які поширюється юрисдикція 
адміністративних судів (п. 2 ч.1 ст. 19 КАС)

1. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на
справи у публічно-правових спорах, зокрема:…

…2) спорах з приводу прийняття громадян на публічну
службу, її проходження, звільнення з публічної служби

• публічна служба  діяльність на державних політичних
посадах, у державних колегіальних органах, професійна
діяльність суддів, прокурорів, військова служба,
альтернативна (невійськова) служба, інша державна
служба, патронатна служба в державних органах,
служба в органах влади Автономної Республіки Крим,
органах місцевого самоврядування (п. 17 ч.1 ст. 44 КАС)



ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

• ВС/ВП: Оскільки публічна служба є різновидом
трудової діяльності, відносини публічної служби як
окремий різновид трудових відносин існують на
стику двох галузей права - трудового та
адміністративного, тому правовідносини, пов'язані
з прийняттям на публічну службу, її проходженням
та припиненням, регламентуються нормами як
трудового, так і адміністративного законодавства, а
спори, які виникають з таких правовідносин,
підлягають розгляду в порядку адміністративного
судочинства. (ВС/ВП, справа № 724/1656/16-ц
(Провадження № 14-294цс18) 22 серпня 2018 року)



ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

• ВС/ВП: Встановлення власником або
уповноваженим ним органом невідповідності
працівника займаній посаді протягом строку
випробування свідчить про відсутність підстав
вважати, що особа набула статусу посадової
особи органу місцевого самоврядування, а
тому діяльність такої особи на займаній посаді
не можна вважати проходженням публічної
служби. (ВС/ВП, справа № 192/1855/17
(провадження № 14-569цс18), 16 січня 2019
року, справа № 146/885/17-ц (провадження
№ 14-436цс18) 06 лютого 2019 року)



ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

ВС/ВП: набуття статусу посадової особи органу місцевого 
самоврядування пов'язується із наявністю певних обставин:

• 1) кандидатура повинна відповідати вимогам, встановленим у Законі 
№ 2493-III;

• 2) проходження конкурсу на заняття вакантної посади, у разі, якщо 
проведення такого конкурсу передбачено законом як умова зайняття 
відповідної посади;

• 3) складання присяги посадової особи органу місцевого 
самоврядування;

• 4) виконання роботи професійно, а не на громадських засадах чи за 
сумісництвом, тобто служба в органах місцевого самоврядування для 
неї має бути основною роботою;

• 5) присвоєння рангу у межах відповідної категорії посад;
• 6) проходження атестації відповідно до вимог Закону №2493-III.

(ВС/ВП, справа № 146/885/17-ц (провадження № 14-436цс18)       
06 лютого 2019 року)

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2001_06_07/pravo1/T012494.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_02_28/pravo1/T012493.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2001_06_07/pravo1/T012494.html?pravo=1


Спори з трудових та суміжних правовідносин, розгляд яких 
здійснюється в порядку господарського  судочинства 

• Стаття 20 ГПК. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських 
судів

• 3) справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому 
числі у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) 
юридичної особи або між юридичною особою та її учасником 
(засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який 
вибув, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням або 
припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів.

• 8) справи про банкрутство та справи у спорах з майновими 
вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у 
справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання 
недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; 
стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та 
службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та 
сплату (стягнення) грошових зобов’язань (податкового боргу), 
визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також 
спорів про визнання недійсними правочинів за позовом 
контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених 
Податковим кодексом України…



П. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 №13 
«Про практику розгляду судами корпоративних спорів»

При вирішенні питання про те, чи є спір, що виник між господарським товариством та
посадовими особами товариства, які входять до складу виконавчого органу товариства або
наглядової ради товариства, трудовим чи корпоративним, судам необхідно керуватися
положеннями глави XV Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП)…

Спори, пов'язані з оскарженням членами виконавчих органів товариства, а також
членами наглядової ради товариства, які уклали з товариствами трудові договори, рішень
відповідних органів товариства про звільнення (усунення, відсторонення, відкликання) їх з
посади, розглядаються в порядку цивільного судочинства як трудові спори. Судам
необхідно звернути увагу на те, що у цьому разі позивач звертається до суду за захистом
своїх трудових прав як найманого працівника, а не акціонера (учасника) господарського
товариства.

Способом захисту порушених або оспорюваних прав у таких категоріях спорів є позов
про поновлення на посаді, зобов'язання усунути перешкоди у виконанні посадових
обов'язків тощо відповідної посадової особи господарського товариства, а не позов про
визнання недійсним відповідного рішення загальних зборів акціонерів (учасників)
товариства чи наглядової ради товариства.

У порядку цивільного судочинства слід розглядати і спори між учасником
(засновником, акціонером) господарського товариства та товариством, що виникають не з
корпоративних, а з трудових відносин посадових осіб товариства, якщо однією зі сторін,
які беруть участь у справі, є фізична особа.



п. 1.9. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України 
від 25.02.2016 № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що 

виникають з корпоративних правовідносин»

Господарським судам слід враховувати, що згідно з абзацом другим пункту 1 резолютивної частини
Рішення Конституційного Суду України від 12.01.2010 № 1-рп/2010 усунення члена виконавчого органу
товариства від виконання своїх обов'язків, яке передбачене частиною третьою статті 99 ЦК України, не є
відстороненням працівника від роботи в розумінні статті 46 КЗпП України.

Зміст положень частини третьої статті 99 ЦК України треба розуміти як право компетентного
(уповноваженого) органу товариства усунути члена виконавчого органу від виконання обов'язків, які він
йому визначив, у будь-який час, на свій розсуд, з будь-яких підстав, але за умови, якщо в установчих
документах товариства не були зазначені підстави усунення.

Така форма захисту є специфічною дією носіїв корпоративних прав у відносинах з особою, якій вони
довірили здійснювати управління товариством, і не може розглядатися в площині трудового права,
зокрема в аспекті статті 46 КЗпП України.

Якщо в позовній заяві об'єднано вимоги про визнання недійсним рішення загальних зборів про
обрання, звільнення, відкликання, поновлення на посаді тощо керівників чи інших посадових осіб
юридичної особи з підстав порушення норм ЦК України, ГК України, Закону України "Про господарські
товариства", Закону України "Про акціонерні товариства", інших норм цивільного та господарського
законодавства, статуту товариства з вимогами скасувати наказ про призначення (звільнення,
відкликання) керівника чи іншої посадової особи або розірвати трудовий контракт, укладений з
керівником чи іншими посадовими особами, господарський суд на підставі пункту 1 частини першої
статті 62 ГПК України відмовляє у прийнятті позовної заяви в частині вимог, які стосуються відповідного
наказу або трудового контракту, а у разі помилкового порушення провадження у справі щодо наведених
вимог - припиняє провадження в частині цих вимог на підставі пункту 1 частини першої статті 80 ГПК
України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12


ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

ВС/ВП: Конституційний Суд України у своєму рішенні від 12 січня 2010 року №
1-2/2010 у справі про офіційне тлумачення частини третьої статті 99 ЦК України
роз'яснив, що реалізація учасниками акціонерного товариства корпоративних
прав на участь у його управлінні шляхом прийняття компетентним органом
рішень про обрання (призначення), усунення, відсторонення, відкликання членів
виконавчого органу цього товариства стосується також наділення або
позбавлення їх повноважень на управління товариством. Такі рішення
уповноваженого на це органу мають розглядатися не в межах трудових, а
корпоративних правовідносин, що виникають між товариством і особами, яким
довірено повноваження з управління ним.

Недотримання вимог законодавства та установчих документів під час
скликання та проведення загальних зборів товариства, що є порушенням прав
учасника на управління товариством, а не трудових прав керівника товариства,
свідчить, що спір в цій частині за своєю правовою природою та правовими
наслідками належить до корпоративних спорів і підлягає вирішенню
господарськими судами. (ВС/ВП cправа № 562/304/17 (провадження № 14-
471цс18) 28 листопада 2018 року)

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843130/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1


ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

ВС/ВП: Усунення членів виконавчого органу товариства від виконання
обов'язків або відсторонення голови виконавчого органу товариства від
виконання повноважень за своєю правовою природою, предметом
регулювання правовідносин і правовими наслідками відрізняється від
відсторонення працівника від роботи на підставі статті 46 Кодексу законів
про працю України. Саме тому можливість уповноваженого органу
товариства відсторонити члена виконавчого органу від виконання ним
обов'язків міститься не в приписах Кодексу законів про працю України, а у
статті 99 ЦК України, тобто не є предметом регулювання нормами
трудового права.

Реалізація учасниками товариства корпоративних прав на участь у
його управлінні шляхом прийняття компетентним органом рішень про
обрання (призначення), усунення, відсторонення, відкликання членів
виконавчого органу цього об'єднання стосується також наділення або
позбавлення їх повноважень на управління товариством. Хоча такі
рішення уповноваженого на це органу можуть мати наслідки і в межах
трудових правовідносин, але визначальними за таких обставин є
корпоративні правовідносини. (ВС/ВП, справа № 145/1885/15-ц
(провадження № 14-613цс18) 30 січня 2019 року)

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_282/ed_2018_09_18/pravo1/KD0001.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_09_18/pravo1/KD0001.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843130/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1


ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

ВС/ВП: Юрисдикційність справ у спорах фізичної особи з
майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено
справу про банкрутство, визначено Великою Палатою
Верховного Суду, зокрема, у постанові від 31 жовтня 2018 року у
справі № 14-370цс18, і зроблено висновок, що якщо справи про
банкрутство боржника порушені господарськими судами до 19
січня 2013 року (дата набранням чинності Законом України від
22 грудня 2011 року № 4212-VI «Про внесення змін до Закону
України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом», яким Закон № 2343-ХІІ викладено в
новій редакції), це не впливає на визначення юрисдикції цих
спорів і їх слід розглядати в порядку цивільного судочинства, і
підстав для відступу від такої позиції не вбачається.

ВС/ВП: справа № 753/7399/16-ц (провадження
№14-439цс18) 13 лютого 2019 року



ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

ВС/ВП: пред'явлення позову про стягнення з
відповідача на користь позивача заборгованості із
заробітної плати та середнього заробітку за час затримки
розрахунку при звільненні до підприємства, стосовно
якого порушено справу про банкрутство після 19 січня
2013 року, є підставою для закриття провадження у справі
з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті
255 ЦПК України, оскільки спір щодо майнових вимог
позивача підлягає розгляду господарським судом, у
провадженні якого перебуває справа про банкрутство, що
виключає можливість розгляду справи у порядку
цивільного судочинства

(ВС/ВП, справа № 266/2868/16-ц (провадження №
14-476цс18) 30 січня 2019 року)

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_9255/ed_2018_10_02/pravo1/T04_1618.html?pravo=1


Підсудність цивільних справ, що виникають 
з трудових правовідносин

• Стаття 27 ЦПК. Підсудність справ за місцем проживання або
місцезнаходженням відповідача

• 1. Позови до фізичної особи пред’являються в суд за
зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її
проживання або перебування, якщо інше не передбачено
законом.

• 2. Позови до юридичних осіб пред’являються в суд за їхнім
місцезнаходженням згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань.

• Ч. 1 ст. 28 ЦПК. Підсудність справ за вибором позивача
• …позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть

пред’являтися також за зареєстрованим місцем проживання
чи перебування позивача.



ВИДИ ПРОВАДЖЕНЬ 
з вирішення цивільних справ 

Цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим
Кодексом, у порядку (ч. 2 ст. 19 ЦПК) :

1) наказного провадження;
2) позовного провадження (загального або спрощеного);
3) окремого провадження. 

Наказне провадження призначене для розгляду справ за заявами про
стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про
його наявність заявнику невідомо (ч. 3 ст. 19 ЦПК)

Судовий наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про стягнення
нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та
середнього заробітку за час затримки розрахунку… (п. 1 ч. 1 ст. 161 ЦПК)

Особа має право звернутися до суду з вимогами, визначеними у частині
першій цієї статті, в наказному або в спрощеному позовному провадженні на
свій вибір (ч. 2 ст. 161 ЦПК)

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду:
2) справ, що виникають з трудових відносин… (п. 2 ч. 4 ст. 19 ЦПК )



СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ 
ПРОВАДЖЕННЯ 

Переваги процесуального характеру внаслідок віднесення
трудових спорів до спрощеного позовного провадження:

• скорочення строку судового розгляду за рахунок відсутності окремих
стадій судового розгляду (підготовчого провадження, судових
дебатів)

• оперативність розгляду справ, що виникають з трудових відносин (не
більше 60 днів з дня відкриття провадження у справі; а якщо судове
засідання не проводиться - розгляд по суті починається з відкриття
першого судового засідання або через 30 днів з дня відкриття
провадження у справі)

• змушує учасників процесу ретельніше готуватися до судових
засідань, з огляду на скорочені строки судового розгляду
(процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу
обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися
протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі)



Стаття 277 ЦПК. Вирішення питання про розгляд справи в 
порядку спрощеного позовного провадження

1. Питання про розгляд справи в порядку спрощеного
позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття
провадження у справі.

2. У випадку, передбаченому частиною другою статті 274
цього Кодексу, за наслідками розгляду відповідного клопотання
позивача суд з урахуванням конкретних обставин справи може:

1) задовольнити клопотання та визначити строк відповідачу
для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в
порядку спрощеного позовного провадження; або

2) відмовити в задоволенні клопотання та розглянути справу
за правилами загального позовного провадження.

7. Частини друга - шоста цієї статті не застосовуються, якщо
відповідно до цього Кодексу справа підлягає розгляду тільки в
порядку спрощеного провадження.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15


ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

• Окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого 
розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних 
фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення 
умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження 
наявності чи відсутності неоспорюваних прав. (ч.1 ст. 293 ЦПК)

• Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про: 5) встановлення фактів, що 
мають юридичне значення (п.5 ч.2 ст. 293 ЦПК)

• 1. Суд розглядає справи про встановлення факту:

…3) каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

2. У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить 
виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо 
законом не визначено іншого порядку їх встановлення. (ст. 315 ЦПК)

• 6. Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про 
право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без 
розгляду і роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на 
загальних підставах (ч. 6 ст. 294 ЦПК)



ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

• Однією із показових постанов Верховного Суду, в якій не просто
встановлений факт трудових відносин, а здійснено розмежування
трудових відносин від цивільних є постанова від 08.05.2018 у справі №
127/21595/16-ц.

• Встановлення факту трудових відносин має не тільки наслідком
порушенням з боку роботодавця трудового законодавства, частіше цей
факт має суттєве значення для призначення пенсії, соціальної виплати у
зв’язку з нещасним випадком на виробництві тощо. Одним з ключових
аспектів, на який звертає увагу суд в постанові Верховного Суду від
16.01.2018 у справі №350/403/16-ц , при розгляді цієї категорії справ, є
факт допуску до виконання трудових обов’язків. ВС зазначив, що
трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказу чи
розпорядження видано не було, але працівника фактично було допущено
до роботи (частина четверта статті 24 КЗпП України в редакцій, чинній на
час, коли стався нещасний випадок).



ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

• В практиці Верховного Суду (Касаційного цивільного суду) є випадки встановлення факту 
трудових відносин, які виникли під час сезонних робіт. Так, в постанові ВСвід 13.06.2018 у 
справі № 227/3225/15 суд установив, що 13.08.2013 по 10.10.2013 чоловік позивачки -
перебував у трудових відносинах з ПП «…» по трудовій угоді, згідно з якоїюробітник виконував
сезонні роботи (стрижка газонів, обрізка дерев тощо). Трудовий договір не був ним 
підписаний, але він був допущений до виконання робіт (обрізка гілок та дерев). 10.10.2013 під
час виконання трудових обов'язків ОСОБА_4 був смертельно травмований, від отриманої
травми він помер в лікарні. 11.04.2014 комісією Територіального управління
Держгірпромнагляд у Донецькій області було проведене спеціальне розслідування нещасного
випадку, яким визнано, що трудова угода яку склав чоловік позивачки з відповідачем має
ознаки трудового. На підставі цього, було складено акти по формі Н-1 та Н-5  

• приклад відмови у встановленні факту трудових відносин наведено в постанові Верховного
Суду від 23.01.2018 у справі № 761/2846/16-ц, де суди дійшли вірного висновку про те, що
правовідносини між ОСОБА_3 та відповідачем не є трудовими відносинами, очкільки позивач
не довів обставини, що його син - ОСОБА_3, перебував у трудових відносинах з ТОВ «ГРОС
БАУ», оскільки відсутня заява про прийняття на роботу та трудова книжка, не доведено факту
роботи за правилами внутрішнього трудового розпорядку з визначенням робочого місця та
докази виплати заробітної плати за трудовим договором також відсутні.



Особливості змісту позовної заяви та рішення суду у трудових спорах

Стаття 177 ЦПК. Документи, що додаються до позовної заяви
1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що

додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.
2. Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на 

позови, що виникають з трудових правовідносин…

Стаття 430 ЦПК. Негайне виконання судових рішень
1.Суд допускає негайне виконання рішень у справах про:
2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за 

один місяць;
3) відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 

або смертю фізичної особи, - у межах суми стягнення за один місяць;
4) поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу 

роботу працівника;

Правова позиція ВС/КЦС: При визначенні суми стягнутого середнього заробітку 
за час вимушеного прогулу та моральної шкоди суд у резолютивній частині рішення 
повинен вказувати таку суму без утримання податків та обов'язкових зборів

(ВС/КЦС №359/10023/16-ц від 18.07.2018)



ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА У 
СПРАВАХ З ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Стаття 60 ЦПК. Особи, які можуть бути представниками
1. Представником у суді може бути адвокат або законний представник.
2. Під час розгляду спорів, що виникають з трудових відносин… представником може бути особа, яка 

досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність, за винятком осіб, визначених у статті 61 
ЦПК.

Стаття 62 ЦПК. Документи, що підтверджують повноваження представників
1. Повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути підтверджені такими 

документами:
1) довіреністю фізичної або юридичної особи;
2) свідоцтвом про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи 

охоронцем спадкового майна.
2. Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом 

випадках, іншою особою…
Довіреність фізичної особи, за зверненням якої прийнято рішення про надання їй безоплатної вторинної 

правничої допомоги, може бути посвідчена посадовою особою органу (установи), який прийняв таке 
рішення.

4. Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим 
відповідно до Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність".

5. Відповідність копії документа, що підтверджує повноваження представника, оригіналу може бути 
засвідчена підписом судді.

6. Оригінали документів, зазначених у цій статті, копії з них, засвідчені суддею, або копії з них, 
засвідчені у визначеному законом порядку, приєднуються до матеріалів справи.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17


ПРО ОРДЕР АДВОКАТА НА НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ (ПРАВОВОЇ) ДОПОМОГИ

…ВП/ВС звернула увагу, що ордер може бути оформлений адвокатом лише на підставі вже 
укладеного договору «Велика Палата ВС вважає, що суд першої інстанції дійшов помилкового 
висновку про наявність підстав для повернення позовної заяви у зв’язку з тим, що до позову не 
додано документів, які б підтверджували волевиявлення позивача на надання повноважень 
адвокату, тобто завіреної копії або витягу із договору про надання правової допомоги.»
(постанова Великої Палати Верховного Суду від 5 грудня 2018 року у справі №9901/736/18 
(провадження №11-989заі18)

Рішення Ради адвокатів України № 162 від 04 серпня 2017 року:
У відповідь на звернення Ради адвокатів Одеської області, Національною асоціацією адвокатів 

України надано роз’яснення, де вказано про необхідність посвідчення зворотної сторони ордеру з 
метою інформування щодо наявності або відсутності в договорі про надання правової допомоги 
обмежень правомочності адвоката.

Рішенням Ради адвокатів України № 41 від «12» квітня 2019 року «Про затвердження 
Положення про ордер адвоката на надання правничої (правової) допомоги»

П. 6.Визнано таким, що втратило чинність Положення про ордер на надання правової 
допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України 
№ 36 від 17 грудня 2012 року, із змінами та доповненнями, крім Додатку №1 до Положення про 
ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів 
України №36 від «17» грудня 2012 року та пункту 18 Положення, які діють до 01 січня 2022 року.

П. 4. Дозволено адвокатам України в строк до 01 січня 2022 року використовувати Типову 
форму ордера, виготовлену друкарським способом на замовлення ради адвокатів регіону 
відповідно до Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру 
ордерів, затверджене рішенням Ради адвокатів України № 36 від 17 грудня 2012 року, із змінами 
та доповненнями, після 01 січня 2022 року до закінчення повноважень адвоката у конкретній 
справі (провадженні).

https://sud.ua/ru/news/sud-info/130949-nayefektivnishiy-sposib-obliku-prirodnogo-gazu-rozyasnennya-vs


ПРО ОРДЕР АДВОКАТА НА НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ (ПРАВОВОЇ) ДОПОМОГИ

Рішення Ради адвокатів України від «21» вересня 2019 року №118
«Щодо обов’язкового використання печатки адвокатським
об’єднанням при оформленні ордеру»

Отже, з огляду на чинне законодавство, а також керуючись п.12
Положення, підпис керівника адвокатського бюро/адвокатського
об’єднання, може бути скріплений відтиском печатки адвокатського
бюро/адвокатського об’єднання за її наявності.

Вимоги щодо обов’язкового використання печатки не передбачені
Положенням про ордер на надання правничої (правової) допомоги,
затвердженимрішенням Ради адвокатів України від 12 квітня 2019 року
№41 та відповідно чинного законодавства є незаконними.

Рішенням Ради адвокатів України «20» вересня2019 року № 97 «Про 
оформлення ордеру про надання правової допомоги, в разі залучення
адвоката адвокатським об’єднання мабо адвокатським бюро на 
договірних засадах»

…У разі залучення адвокатським об'єднанням до виконання
укладених договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на
договірних засадах, залучений адвокат може як самостійно видати ордер
(якщо це передбачено договором між адвокатським об'єднанням та
таким адвокатом), так і адвокатське об’єднання може видати такому
адвокату ордер від імені адвокатського об’єднання.



ПРО ОРДЕР АДВОКАТА НА НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ (ПРАВОВОЇ) ДОПОМОГИ

…ВП/ВС звернула увагу, що в ордері на надання правової допомоги має бути
зазначено не абстрактний орган державної влади, а конкретна назва такого органу,
зокрема суду.

Палата Верховного Суду зазначила, що відповідно до пункту 2 ч. 1 ст. 20 Закону
України від 5 липня 2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не
заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання
правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання
правової допомоги, зокрема: представляти і захищати права, свободи та інтереси
фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форми власності, громадських об`єднаннях, перед громадянами,
посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення
відповідних питань в Україні та за її межами.

Таким чином, судові органи чітко відокремлені від інших органів державної влади.
Згідно з підпунктом 15.4 пункту 15 Положення про ордер на надання правової

допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради
адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 36, ордер має містити назву органу, у
якому надається правова допомога адвокатом, із зазначенням за необхідності виду
адвокатської діяльності відповідно до статті 19 Закону № 5076-VI.

Системний аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що законодавець
чітко відокремив судові органи як такі, що повинні бути окремо зазначені в ордері на
надання правової допомоги, зокрема в графі «Назва органу, в якому надається
правова допомога».

(постанова Великої Палати Верховного Суду від 05.06.2019 р. у справі №
9901/847/18)

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_01_05/pravo1/T125076.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_135/ed_2017_01_05/pravo1/T125076.html?pravo=1


12.8.Обмеження повноважень, 
якщо такі передбачені
договором про надання
правничої (правової) допомоги

15.Відповідальність за достовірність

вказаних в ордері даних несе адвокат 

(особа, яка видала ордер). У ордері на 

надання правової допомоги, який

видається адвокатом або

адвокатським бюро чи адвокатським

об’єднанням, не заборонено 

здійснювати виправлення і дописки, у 

разі якщо обсяг повноважень адвоката 

змінюється в межах такого договору

Положення про ордер адвоката на надання
правничої (правової) допомоги, 
затвердженого рішенням Ради адвокатів
України № 41 від «12» квітня 2019 року



ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ 
СУДОВИХ РІШЕНЬ У ТРУДОВИХ СПОРАХ 

Питання про поворот виконання вирішується лише у випадках :
- закриття провадження у справі;
- залишення позову без розгляду;
- відмовляє в позові повністю;
- задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі (ст. 444 КЗпП)

Стаття 445 ЦПК. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ

…2. У справах про стягнення аліментів, а також у справах про стягнення заробітної
плати чи інших виплат, що випливають з трудових правовідносин, поворот виконання не
допускається незалежно від того, у якому порядку ухвалено рішення, за винятком
випадків, коли рішення було обґрунтоване на підроблених документах або на завідомо
неправдивих відомостях позивача.

Стаття 239 КЗПП. Обмеження повороту виконання рішень по трудових спорах

У разі скасування виконаних судових рішень про стягнення заробітної плати чи інших
виплат, що випливають з трудових правовідносин, поворот виконання допускається лише
тоді, коли скасоване рішення ґрунтувалося на повідомлених позивачем неправдивих
відомостях або поданих ним підроблених документах.



ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

• ВС/ВП: Виплачена при звільненні працівника вихідна допомога не 
підлягає поверненню у разі поновлення працівника на роботі

Вирішуючи справу, Верховний Суд погодився з доводами судів
попередніх інстанцій, що оскільки виплата вихідної допомоги була
проведена роботодавцем добровільно, на законних підставах, за 
відсутності рахункової помилки з його боку, а недобросовісність з боку 
працівника не встановлена, немає підстав для повернення
працівником отриманих коштів як безпідставно набутого майна.

Верховний Суд також зазначив, що незважаючи на те, що після
поновлення працівника-позивача на роботі підстава для виплати
вихідної допомоги зникла (наказ, на підставі якого було здійснено
виплату вихідної допомоги, був скасований), відповідно до вимог
ст.1215 ЦК України, ці кошти не підлягають поверненню.

(ВС/ВП від 16.01.2019 р. у справі №753/15556/15-ц)



ОСОБЛИВОСТІ СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ 
У ТРУДОВИХ СПОРАХ 

Закон «Про судовий збір» 
Стаття 4. Розміри ставок судового збору
1. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга 
подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Стаття 6. Порядок сплати судового збору
3. За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір 

сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.
У разі коли в позовній заяві об’єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір 

сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору
1. Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:
1) позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі
2) позивачі - у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров’я, а також смертю фізичної особи;

Стаття 8. Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або 
звільнення від його сплати

1. Враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або 
розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у 
справі за таких умов:

…3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування 
шкоди здоров’ю.

2. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у 
частні першій цієї статті.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17


ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

• ВС/КЦС: Вимога про відшкодування моральної шкоди, 
визначена у грошовому вимірі, є майновою вимогою, а отже, 
судовий збір підлягає стягненню як за вимогу майнового 
характеру

(ВС/КЦС від 28 листопада 2018р. у справі №761/11472/15-ц)

• ВС/ВП: Середній заробіток за час затримки розрахунку при 
звільненні за своєю правовою природою не є основною чи 
додатковою заробітною платою, а тому позови про його 
стягнення оплачується судовим збором 

(ВС/ВП № 910/4518/16 від 30.01.2019)



ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

• Позивачі у справах про захист їхніх прав звільнені від сплати
судового збору відповідно до Закону не лише в суді першої інстанції,
а і на наступних стадіях цивільного процессу

• ВС/ВП: Відступаючи від практики Верховного Суду України, колегія
суддів Великої Палати Верховного Суду вважає, що порушені права
можуть захищатись як у суді першої інстанції (при пред'явленні
позову), так і на наступних стадіях цивільного процесу, а саме при
апеляційному перегляді. Ці стадії судового захисту є єдиним
цивільним процесом, завдання якого є справедливий розгляд і
вирішення цивільних справ з метою захисту порушеного права (ст. 22
«Про захист прав споживачів», ст. 1 ЦПК України у редакції на час
постановлення оскарженої ухвали, ст. 2 ЦПК України у редакції на час
розгляду справи Верховним Судом).

• (ВС/ВП, № 761/24881/16-ц, 21 березня 2018 року)

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_7528/ed_2018_02_28/pravo1/T04_1618.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_7373/ed_2018_02_28/pravo1/T04_1618.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_7375/ed_2018_02_28/pravo1/T04_1618.html?pravo=1


СТРОКИ ЗВЕРНЕННЯ У ТРУДОВИХ СПОРАХ 
(ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ )

Стаття 233 КЗпП. Строки звернення до районного, районного у 
місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням трудових спорів

Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового 
спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи 
міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або 
повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про 
звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про 
звільнення або з дня видачі трудової книжки.

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має 
право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому 
заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в 
питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної 
підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з 
дня виявлення заподіяної працівником шкоди.



Особливості застосування позовної 
давності у трудових спорах

п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 6 
листопада 1992 р. “Про практику розгляду судами трудових
спорів” роз’яснюється, що встановлені статтями 228, 233 КЗпП
строки звернення до суду застосовуються незалежно від заяви 
сторін. У кожному випадку суд зобов’язаний перевірити й
обговорити причини пропуску цих строків, а також навести у 
рішенні мотиви, чому він поновлює або вважає неможливим
поновити пропущені строки.

Така ж правова позиція Верховного Суду України викладена
в постанові від 06 квітня 2016 року у справі № 6-409цс16

Вказана позиція дотримується також в ряді постанов нового 
Верховного Суду (справа № 303/798/17 (провадження № 61-
20708св18) 17 квітня 2019 року; справа № 486/560/17 
(провадження № 61-11660св18) 28 лютого 2019 року)



ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

• ВС/КЦС: Звернення працівника до суду з позовом про стягнення
заробітної плати, яка йому належить, тобто усіх виплат, не
обмежується будь-яким строком (ВС/КЦС,справа №
134/1781/16-ц, 05.12.18)

• Пункт 2.3 мотивувальної частини Рішення Конституційного
суду України № 9-рп/2013 від 15 жовтня 2013 року у справі за
конституційним зверненням Дзьоби Юрія Володимировича
щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті
233 Кодексу законів про працю України визначено, що спір
щодо стягнення не виплачених власником підприємства,
установи, організації або уповноваженим ним органом чи
фізичною особою сум індексації заробітної плати та
компенсації втрати частини заробітної плати у зв'язку з
порушенням строків її виплати є трудовим спором, пов'язаним
з недотриманням законодавства про оплату праці.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_10_15/pravo1/KS13062.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1346/ed_2018_09_18/pravo1/KD0001.html?pravo=1


ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

ВС у складі Об`єднаної палати КЦС відступив від висновку Верховного Суду:
Ураховуючи викладене, виплата середнього заробітку за час вимушеного прогулу
(частина друга статті 235 КЗпП України) не є різновидом оплати праці та елементом
структури заробітної плати.

Отже, за змістом норм чинного законодавства середній заробіток за час вимушеного
прогулуза своєю правовою природою не є основною чи додатковою заробітною платою
(винагородою, яку роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу), а
також не є заохочувальною чи компенсаційною виплатою у розумінні статті 2 Закону
України «Про оплату праці», тобто середній заробіток за час вимушеного прогулуне
входить до структури заробітної плати, а є спеціальним видом відповідальності
роботодавця за порушення трудових прав працівника, отже строк пред`явлення до суду
позовних вимог про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу
обмежується трьома місяцями з дня, коли працівник дізнався або повинен був
дізнатися про порушення свого права.

(ВС/КЦС,справа №369/10046/18 провадження № 61-9664сво19, 10.10.2019)

Вказаний правовий висновок узгоджується із правовим висновком, викладеним у
постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.01.2019 р. у справі № 910/4518/16
(провадження № 12-301гс18).

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_901761/ed_2019_09_19/pravo1/KD0001.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_14/ed_2016_12_06/pravo1/Z950108.html?pravo=1


ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

ВС/КЦС: Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного
цивільного суду не відступив від застосовуваної правової позиції щодо строків і розміру
виплати середнього заробітку за час вимушеного прогулу та застосував ч. 2 ст. 235
КЗпП, відповідно до якої законом не передбачаються будь-які підстави для зменшення
розміру середнього заробітку, що підлягає виплаті за весь час вимушеного прогулу.

При цьому Верховний Суд також наголосив, що якщо за період від часу звільнення
працівника до часу поновлення його на роботі підприємство здійснювало підвищення
розміру тарифних ставок і посадових окладів, то під час обчислення розміру
середнього заробітку за час вимушеного прогулу заробітна плата працівника також
підлягає коригуванню на коефіцієнт підвищення тарифних ставок і посадових
окладів. (ВС/КЦС, від 22.05.2019 р. у справі №572/2429/15-ц)

ВС/КЦС: Виплата середнього заробітку проводиться за весь час вимушеного прогулу,
оскільки чинним законодавством, зокрема і статтею 235 КЗпП України, не передбачено
будь-яке зменшення середнього заробітку. (ВС/КЦС, від 17.09.2019 р. у справі
757/22752/18-ц )

Аналогічна позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 25 травня
2016 року у справі № 6-511цс16 та постанові Великої Палати Верховного Суду від 20
червня 2018 року у справі № 826/808/16.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_901761/ed_2019_05_30/pravo1/KD0001.html?pravo=1


Щодо нарахування середнього заробітку за час 
вимушеного прогулу більше як за один рік

ч. 2 ст. 235 КЗпП України
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 нижчеоплачуваної 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.

абз. 4 п. 32 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 
1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів»
Оплата середнього заробітку за весь час понад один рік провадиться за
вимушений прогул і за умови, що заява про поновлення на роботі
розглядалась більше одного року і в цьому не було вини працівника. Висновок
суду про наявність вини працівника (не з'являвся на виклик суду, вчиняв інші
дії по зволіканню розгляду справи) або її відсутність, про межі зменшення
розміру виплати має бути мотивованим.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1998_05_25/pravo1/VS92011.html?pravo=1


ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Виконуючому обов'язки заробітна плата має нараховуватися за окладом заміщуваної
посади

ВС/КЦС: Порядок оформлення та оплати праці тимчасового замісництва регулюється
роз'ясненням Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 грудня 1965 року №
30/39 «Про порядок оплати тимчасового заступництва», затвердженим постановою
Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 грудня 1965 року № 820/39 (зі змінами
та доповненнями, внесеними від 11 грудня 1986 року № 521/30-18). Ці нормативні акти
законодавства СРСР є чинними на території України відповідно до постанови Верховної
Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на
території України окремих актів законодавства СРСР».

У разі призначення працівника виконуючим обов'язки за вакантною посадою оплата
провадиться за цією посадою (абзац четвертий пункт 2 роз'яснення Держкомпраці
СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 грудня 1965 року № 30/39 «Про порядок оплати
тимчасового заступництва», затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і
Секретаріату ВЦРПС від 29 грудня 1965 року № 820/39 (зі змінами та доповненнями,
внесеними від 11 грудня 1986 року № 521/30-18).

ВС/КЦС: постанова від 30.01.2019 р. у справі №755/19954/15-ц.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1991_09_12/pravo1/T154500.html?pravo=1


ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Виникнення і існування обставин непереборної сили є підставою для відмови в 
задоволенні вимоги про стягнення заробітної плати та розрахунку при звільненні. 

ВС/КЦС:У разі виникнення і існування обставин непереборної сили, які відповідач не 
міг передбачити чи відвернути, що завдали збитків як підприємству в цілому, так і його 
працівникам, у період існування яких роботодавець об`єктивно, з незалежних від нього 
причин був позбавлений можливості виконати зобов`язання, передбачені умовами 
договору (контракту, угоди тощо), обов`язки згідно із законодавчими та іншими 
нормативними актами щодо своїх працівників є підставою для відмови в задоволенні 
вимоги про стягнення заробітної плати, компенсації за невикористані дні щорічної 
відпустки, вихідної допомоги та середнього заробітку за час затримки розрахунку при 
звільненні.  (ВС/КЦС: постанова від 31 жовтня 2019 року справа № 408/3493/17-ц)

Аналогічний правовий висновок висловлено Верховним Судом України у постановах: 
від 11 листопада 2015 року у справі № 6-2159цс15, від 23 березня 2016 року у справі 
№ 6-364цс16, від 11 травня 2016 року, у справі № 6-383цс15, від 25 травня 2016 року у 
справі № 6-948цс16, в яких були встановлені подібні правовідносини та аналогічні 
фактичні обставини.



ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Щодо дії на момент звільнення працівника обставин непереборної сили, які
відповідач не міг передбачити чи відвернути, що завдали збитків як підприємству в
цілому, так і його працівникам

ВС/ОП КЦС: …Відповідно до Науково-правового висновку щодо унеможливлення
виконання обов`язків, передбачених законодавством України про працю при
вивільненні (звільненні) працівників, спричиненого впливом дії форс-мажорних
обставин (обставин непереборної сили) від 24 липня 2017 року за № 2370/2/21-10.2
терористична загроза та загроза територіальної цілісності України, у тому числі
територій міст: Донецьк, Горлівка, Єнакієве, Харцизьк, Ясинувата Ясинуватського району
Донецької області, що супроводжується актами тероризму, для подолання яких
направлене проведення в Донецькій та Луганській областях антитерористичної операції
у 2014 році та станом на поточну дату заходи її проведення тривають є надзвичайними,
непередбачуваними та невідворотними обставинами, що об`єктивно
унеможливлюють виконання обов`язків сторонами, передбачених умовами
трудового договору (контракту), законодавчими та іншими нормативними актами,
щодо проведення з позивачем повного розрахунку при звільненні.

(ВС/ОП КЦС: постанова від 10 жовтня 2019 року у справі № 243/2071/18) 



ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Щодо розмежування цивільних і трудових відносин

Постанова КЦС у складі ВС від 18.01.2018 № 350/403/16-ц у справі про нещасний 
випадок на виробництві. Роботодавець в цьому випадку доводив, що трудових 
відносин не було, а тому немає потреби в розслідуванні, хоча самого факту наявності 
нещасного випадку достатньо для того, щоб казати про відшкодування шкоди. 

«Отже, основною ознакою, яка відрізняє трудові відносини від підрядних, є те, що 
трудове законодавство регулює процес трудової діяльності, її організації, а за 
цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається 
поза його межами, метою договору є отримання певного матеріального 
результату. Підрядник, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам 
внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує і виконує свою роботу…

…Зазначені докази вказують про те, що директор … організував трудову діяльність
позивача з порушенням правил техніки безпеки на виробництві, що свідчить про 
наявність між сторонами трудового договору, а не договору підряду, за яким саме
підрядник організовує трудову діяльність і виконує її на власний ризик.»



ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Щодо розмежування цивільних і трудових відносин
ВС/КАС погодився з висновками судів попередніх інстанцій, що договори ЦПХ, укладені позивачем з
фізичними особами мають ознаки трудового характеру, виходячи з наступного :
…предметом укладених договорів позивача з фізичними особами є процес праці, а не її кінцевий
результат. Фізичні особи повинні були виконувати систематично певні трудові функції на підприємстві
відповідно до визначеного виду виконуваної роботи, у встановлений строк. При цьому, в укладених
договорах не визначається обсяг виконуваної роботи, а обумовлюється у вигляді зобов'язання
виконувати роботи (надавати послуги).
В самих договорах ніде не зазначається, який саме конкретно результат роботи повинен передати
виконавець замовнику, не визначено переліку завдань роботи, її обсягу, видів тощо.
Ще одна відмінність між зазначеними договорами полягає в тому, що за трудовим договором
працівника приймають на роботу (посаду), включену до штату підприємства, для виконання певної
роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою. Працівникові гарантується
заробітна плата, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації, тощо.
Відповідальність працівника за трудовим договором регулюється лише імперативними нормами, тобто
нормами КЗпП України та інших актів трудового законодавства, що не можуть змінюватися сторонами у
договорі, а відповідальність виконавця послуг у цивільно-правових відносинах визначається сторонами
у договорі або чинним законодавством України, зокрема нормами ЦК України.
Як вбачається зі змісту трудових угод, працівники самостійно не організовували роботу, виконували її
не на власний ризик та розсуд, а підпорядковувалися відповідним посадовим особам. Крім того,
відповідальність виконавця послуг не була передбачена в трудових угодах та додаткових угодах.
(Постанова КАС у складі ВС від 04.07.2018 № 820/1432/17 )
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ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Практика дублювання підстав для звільнення у контракті та законі

ВС/КЦС досліджував ситуацію, коли позивач (керівник підприємства)
був звільнений на підставі, передбаченій контрактом, а саме за
систематичне невиконання своїх обов'язків. Після цього його було
поновлено на посаді. Нижчі судові інстанції посилалися на положення
п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП, яким передбачається аналогічна підстава для
розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця.

Таким чином, контрактом можуть встановлюватися додаткові підстави
для звільнення, які не встановлені чинним законодавством.

У разі дублювання підстав звільнення у контракті, які вже містяться в
законі, суд застосовуватиме саме норму закону, на підставі якої було
звільнено працівника.

(Постанова ВС/КЦС у справі №206/2351/16-ц (пр.№ 61-3724зпв18) 
від 16.05.2018) 



ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Обгрунтування звільнення працівника за систематичне невиконання
обов'язків, покладених на нього трудовим договором

ВС/КЦС: Висновки судів у цій справі зводяться до того, що при звільненні
працівника з підстав, передбачених цією нормою закону, роботодавець
повинен навести конкретні факти допущеного ним невиконання обов'язків,
зазначити, коли саме вони мали місце, які проступки вчинив працівник після
застосування до нього стягнення та коли. Чи передував безпосередньо
звільненню дисциплінарний проступок, за який не застосовувалися інші
заходи дисциплінарного чи громадського стягнення, та чи можна вважати
його вчинення систематичним невиконанням працівником без поважних
причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами
внутрішнього трудового розпорядку. Отже, необхідна наявність застосованого
й не втратившого юридичної сили за давністю або не знятого заходу
дисциплінарного чи громадського стягнення, а не фактична наявність
сукупності застосованих заходів дисциплінарного стягнення.

(Постанова ВС/КЦС у справі №206/2351/16-ц (пр.№ 61-3724зпв18) від
16.05.2018)



ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Щодо звільнення працівника у зв'язку з припиненням повноважень посадових осіб (п. 5 ч.
1 ст. 41 КЗпП)

Пунктом 5 частини першої статті 41 КЗпП України передбачено, що трудовий договір з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадку
припинення повноважень посадових осіб.

Дія положень частини третьої статті 99 ЦК України та пункту 5 частини першої статті 41 КЗпП
України передбачає право компетентного (уповноваженого) органу товариства припинити
повноваження члена виконавчого органу у будь-який час, на свій розсуд, з будь-яких підстав;
реалізація цього права у будь-який час гарантується нормами корпоративного права для
припинення негативного впливу на управлінську діяльність товариства.

…Передбачена пунктом 5 частини першої статті 41 КЗпП України підстава розірвання
трудового договору не передбачає необхідності з'ясування вини працівника, доцільності та
причини звільнення, врахування попередньої роботи та інших позитивних результатів.

Законність звільнення за пунктом 5 частини першої статті 41 КЗпП України обумовлюється
лише правозгідністю рішення вищого органу управління або виконавчого органу, що
наділений повноваженнями з прийому/звільнення працівників.

Постанова КЦС у складі ВС від 23.01.2018 № 273/212/16-ц
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ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Щодо звільнення працівника у зв'язку з припиненням повноважень посадових осіб 
(п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП)

ВС/КЦС: Згідно статті 92 ЦК України дієздатність юридичної особи здійснюється через її
органи. Поняття дієздатності є цивілістичним, а отже, формування, зміна та припинення
органів юридичної особи регулюються цивільним законодавством. Той факт, що члени
колегіального виконавчого органу господарського товариства чи одноособовий його
керівник перебувають у трудових відносинах із товариством, не встановлює пріоритет
трудового регулювання над цивілістичним, оскільки до цих відносин не може
застосовуватися модель «роботодавець - працівник», властива трудовим відносинам.
Правовий статус членів колегіального виконавчого органу господарського товариства чи
одноособового його керівника значно відрізняється від статусу інших працівників, що
обумовлено специфікою його трудової діяльності, яка полягає у виконанні ним функцій
по управлінню товариством.

Передбачена пунктом 5 частини першої статті 41 КЗпП України підстава розірвання
трудового договору не передбачає необхідності попереднього повідомлення про
звільнення, з'ясування вини працівника, доцільності та причини звільнення,
врахування попередньої роботи та інших позитивних результатів.

(Постанова КЦС у складі ВС від 07.02 2018 № 711/5711/16-ц). 
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ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Щодо поширення на працівника, який працює за контрактом, обмежень щодо
звільнення в період тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці.

Положеннями ч. 3 ст. 40 Кодексу закріплені гарантії захисту працівника від незаконного
звільнення, що є спеціальними вимогами законодавства, які мають бути реалізовані
роботодавцем для дотримання трудового законодавства. Однією з таких гарантій є,
зокрема, сформульована у законодавстві заборона роботодавцю звільняти працівника,
який працює за трудовим договором і на момент звільнення є тимчасово
непрацездатним або перебуває у відпустці. Отже, нерозповсюдження такої вимоги на
трудові правовідносини за контрактом є порушенням гарантій захисту працівників від
незаконного звільнення та ставить їх у нерівні умови порівняно з працівниками інших
категорій (Рішення Конституційного Суду України № -р(ІІ)/2019 у справі за
конституційною скаргою Жабо Тетяни Максимівни щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положень ч. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України
(далі - Кодекс).

«Умови контракту, які погіршують становище працівника порівняно з чинним
законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними (ст. 9
Кодексу законів про працю України)" (абз. 1 п. 5 мотивувальної частини Рішення
Конституційного Суду Українивід 9 липня 1998 р. №12-рп/98)



ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Щодо гарантій майбутнім матерям під час звільнення, а саме обов'язку роботодавця 
працевлаштувати вагітну жінку по закінченню строкового трудового договору на 
підприємство, де вона працювала раніше або на будь-яке інше підприємство

ВС/ВП: За заявою такої особи може вирішуватися спір не про поновлення на роботі, а 
про виконання підприємством (установою, організацією) зобов'язання по її
працевлаштуванню. (Постанова ВП ВС від 16.05.2018 № 759/19440/15-ц)

ВС/КЦС: У разі якщо працівника звільнено обґрунтовано, з додержанням процедури
звільнення, підстав для поновлення працівника немає.   Однак при невиконанні
власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом 
протягом трьох місяців обов'язку по працевлаштуванню звільненого працівника за 
пунктом 2 статті 36 КЗпП України, зокрема вагітної жінки, за заявою такої особи може
вирішуватися спір не про поновлення на роботі, а про виконання зобов'язання по 
працевлаштуванню. Невиконання підприємством (установою, організацією), яке 
провело звільнення, обов'язку по працевлаштуванню протягом трьох місяців є
підставою для покладення на нього відповідно до частини другої статті 232 КЗпП
України обов'язку надати на цьому або іншому підприємстві роботу, яку може
виконувати працівниця, а не про поновлення на попередній роботі. 
(Постанови ВС у справі № 6-127цс12 від 23.01.2013, № 175/167/16-ц від 16.01.2018)
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ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Щодо питання матеріальної відповідальності працівника
Частиною першою статті 137 КЗпП України передбачено, що суд при визначенні розміру

шкоди, що підлягає покриттю, крім прямої дійсної шкоди, враховує ступінь вини працівника
і ту конкретну обстановку, за якої шкоду було заподіяно. Коли шкода стала наслідком не
лише винної поведінки працівника, але й відсутності умов, що забезпечують збереження
матеріальних цінностей, розмір покриття повинен бути відповідно зменшений.

Статтею 138 КЗпП України встановлено, що для покладення на працівника матеріальної
відповідальності за шкоду власник або уповноважений ним орган повинен довести
наявність умов, передбачених статтею 130 цього Кодексу.

Відмовлюячи в позові суди виходили з того, що оскільки пояснення у відповідача з
приводу складених актів по факту нестачі продукції не відбиралися, контрольна повірка
вагів не проводилася, причини з яких сталася нестача не встановлювалися. Позивачем не
доведено та не підтверджено належними доказами того, що керівництвом товариства після
отримання актів приймання-передачі вживалися заходи щодо встановлення причин
виявленої недостачі, а також те, що позивачем були створені належні умови для
забезпечення повного збереження ввірених працівнику матеріальних цінностей, як це
передбачено договорами про повну матеріальну відповідальність. Разом із цим позивачем
також не доведено, які саме винні, протиправні дії вчинив відповідач, що призвели до
заподіяння відповідної матеріальної шкоди.

(Постанова КЦС у складі ВС від 07.02.2019 № 363/1400/16-ц )
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ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Щодо питання матеріальної відповідальності працівника

У відповідності до статті 135-1 КЗпП України Перелік таких посад і робіт, а також
типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджуються
в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Постановою Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України
окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року N 1545 визначено,
що на території України діють законодавчі акти СРСР, якщо вони не суперечать
законодавству України.

Якщо у Переліку посад і робіт, які заміщуються або виконуються працівниками, з якими
підприємство, установа, організація можуть укладати письмові договори про повну
матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності цінностей, переданих їм
для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі
виробництва, затвердженому постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріатом ВЦРПС
від 28 грудня 1977 рокуN 447/24, посада відсутня, працівник не може нести повну
матеріальну відповідальність на підставі укладеного між сторонами договору.

(Постанова КЦС у складі ВС від 11.03.2019 № 626/1833/15-ц)
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


