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пов’язаних із соціальним становищем внутрішньо переміщених осіб, 
перенесення питання ведення соціального діалогу у площину новос-
творених територіальних громад. Проте, як нещодавно відзначено 
Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 
забезпечення Верховної Ради України, «соціальний діалог в Україні 
сьогодні розвивається в рамках вузького формату і здійснюється між 
Урядом, об’єднанням роботодавців і профспілок без залучення орга-
нізацій громадянського суспільства, що представляють і обстоюють 
свободи та інтереси людини і громадян»1. 

У зв’язку з цим вважаємо доцільним активізувати наукові 
пошуки щодо участі у соціальному діалозі організацій громадян-
ського суспільства, що представляють і обстоюють свободи та ін-
тереси людини і громадянина у якості сторони соціального діало-
гу поряд із Урядом, об’єднанням роботодавців і профспілок для 
подальшого створення ефективної правової бази. 
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У контексті сучасних інтеграційних процесів важливою про-
блемою є адаптація вітчизняного законодавства до європейських 
стандартів. Прагнення України рухатися європейським шляхом 
розвитку ставить на порядок денний і питання вдосконалення 
трудового законодавства. Однак далеко не усі інститути трудово-
го права сьогодні на достатньому рівні досліджені та адаптовані 
до сучасних вимог. І навіть прийняття Трудового кодексу України 
(далі – ТК) не повною мірою гарантує належне правове забезпе-
чення щодо дотримання вимог роботодавцем порядку звільнення 

                                                 
1 Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 

забезпечення провів "круглий стіл" на тему: "Соціальний діалог як ін-
струмент взаємодії громадянського суспільства і держави"/ Верховна 
Рада України: офіційний веб-портал. Режим доступу:  
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/151210.html. дата звернення 
20.03.2018. 
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працівника, зокрема питання щодо виплати середньої заробітної 
плати за час вимушеного прогулу.  

У сучасних умовах Європейської інтеграції виникає ціла ни-
зка порушень та зловживань норм трудового права щодо осіб, ко-
трі вільно обрали можливість заробляти собі на життя працею і з 
не залежних від них причин потратили у скрутне матеріальне ста-
новище.  

Так, часті зміни роботодавців, перерозподіл форм права вла-
сності, необґрунтовані реорганізації призводять до недотримання 
належних умов праці, несвоєчасної виплати заробітної плати, по-
рушення порядку звільнення працівників, затримки із розрахун-
ком у день звільнення, а також породжують обмеження працівни-
ка у його конституційному праві на належні та безпечні умови 
праці, своєчасне одержання винагороди за працю. 

З урахуванням цього доцільно розглянути випадки поруше-
них прав працівника щодо часу вимушеного прогулу. 

Так, відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 232 КЗпП України безпосе-
редньо місцеві суди розглядають трудові спори за заявами пра-
цівників про поновлення на роботі, незалежно від підстав припи-
нення трудового договору, зміну  дати і формулювання причин 
звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання ни-
жчеоплачуваної роботи, за винятком спорів щодо дострокового 
звільнення від виборної платної посади членів громадських та 
інших об’єднань громадян, за рішенням органів, що їх обирали, а 
також трудові спори щодо суддів, прокурорсько-слідчих працівни-
ків та працівників установ прокуратури, які мають класні чини. 

Однак, як показує судова практика, до цього часу судами 
усіх рівнів ще допускаються порушення норм матеріального права 
щодо дотримання порядку звільнення та розрахунків за час ви-
мушеного прогулу.   

Так, у постановах Верховного Суду України від 23 січня 2011 
року (справа № 6-87цс11), 16 грудня 2015 року (справа № 6-
648цс15) при визначенні розміру середнього заробітку, що підля-
гає стягненню за час вимушеного прогулу, суди не виключили з 
розрахунку виплати, які не підлягають урахуванню відповідно до 
розділу ІІІ Порядку обчислення середньої заробітної плати, який  
затверджений постановою КМУ від 08 лютого 1995 р. № 1001, а 
саме відпускні та лікарняні, а також розрахували вказаний показ-
ник відносно календарних, а не робочих днів. 

                                                 
1 Порядок обчислення середньої заробітної плати : Постанова Ка-

бінету Міністрів України  від 08 лютого 1995 р. № 100 / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:   http: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-п. 
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Середній заробіток працівника визначається відповідно до 
ч. 1 ст. 27 Закону України «Про оплату праці»  від 24 березня 1995 
року  №108/95-ВР  за правилами, передбаченими зазначеним По-
рядком. 

Так, у підпункті «з» п. 1 Порядку визначено, що саме у випа-
дку  вимушеного прогулу застосовується механізм нарахування 
середньої заробітної плати, а не інші нормативно-правові акти. 

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КЗпП при винесенні рішення про 
поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одно-
часно приймає рішення про виплату працівникові середнього за-
робітку 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 одно-
го року не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, 
виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час 
вимушеного прогулу. 

Із п. 5 Порядку вбачається, що основою для визначення за-
гальної суми заробітку, що підлягає виплаті за час вимушеного 
прогулу, є розрахована згідно з абз. 1 п. 8 цього Порядку середньо-
денна (середньогодинна) заробітна плата працівника. 

Після визначення середньоденної заробітної плати як роз-
рахункової величини для нарахування виплат працівнику здійс-
нюється нарахування загальної суми середнього заробітку за час 
вимушеного прогулу, яка обчислюється шляхом множення серед-
ньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих 
днів у розрахунковому періоді (абз. 2 п. 8 Порядку). 

Відповідно до  абз. 3 п. 8 Порядку середньомісячне число ро-
бочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих 
днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи пі-
дприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням 
вимог законодавства. 

Крім того, положеннями розділу ІІІ Порядку передбачені 
виплати, які підлягають і не підлягають урахуванню (зокрема, од-
норазові виплати, соціальні виплати, окремі види премій тощо) 
при обчисленні середньої заробітної плати як розрахункової ве-
личини для нарахування виплати за час вимушеного прогулу. 

У разі порушення своїх трудових прав працівник має право 
звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому зар-
плати, не виплаченої при проведенні остаточного розрахунку без 
обмеження будь-яким строком. 

Крім того, відповідно до положення ст. 117 КЗпП якщо ро-
ботодавець зі своєї вини та за відсутності спору про розмір належ-
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них звільненому працівнику сум у день звільнення не розрахував-
ся з ним, то він зобов’язаний виплатити працівнику його середній 
заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. 

Безспірно, що у трудовому праві існує ряд норм щодо стро-
ків виплати заробітної плати. Так, у зв’язку  із затримкою термінів 
виплати заробітної плати працівник має право відповідно до ст. 34 
Закону «Про оплату праці» на компенсацію втрати частини заробі-
тної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати, що  прова-
диться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і 
тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодав-
ством. 

 Відповідно до ст.ст. 1 – 2 Закону «Про компенсацію грома-
дянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх 
виплати» підприємства,  установи  і  організації  всіх форм власно-
сті  та  господарювання  здійснюють  компенсацію громадянам 
втрати частини доходів у випадку порушення встановлених стро-
ків їх виплати, у  разі затримки на один і більше календарних мі-
сяців виплати доходів, нарахованих громадянам, незалежно від 
вини роботодавця. Однак ця норма не поширюються на оплату 
часу вимушеного прогулу? 

На наш погляд, доцільним було б поширити дію ст.  267 про-
екту ТК України «Наслідки порушення строків виплати заробітної 
плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівнику»1 у час-
тині сплати роботодавцем працівнику пені (компенсацію) в розмі-
рі та на умовах, визначених колективним договором, але не менше 
облікової ставки Національного банку України у розрахунку на рік 
за кожнен день затримки, та виплатити всю суму заборгованості із 
заробітної плати з урахуванням індексу інфляції за весь час про-
строчення і на вимушений прогул. Це дасть змогу працівнику до-
датково отримати матеріальні гарантії. 

Також у перспективному трудовому законодавстві доцільно 
було б врахувати, що принцип свободи укладення договору, який 
визначений у ст. 627 Цивільного кодексу України, повинен поши-
рюватися і на трудовий договір у частині застосування загальноп-
рийнятих видів забезпечення виконання зобов’язання у разі його 
порушення. 

 
 
 

                                                 
1 Проект Трудового кодексу України від 27 грудня 2014 року № 

1658 [Електронний ресурс]. Режим доступу :    
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.  




