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альна вимога полягає у вирішенні спору про право, винесенні рі-
шення, тобто у здійсненні правосуддя1. 

В окреслених випадках категорія «спосіб захисту права на 
працю» може мати подвійне значення, оскільки розглядається, з 
одного боку, як вияв певної поведінки (діяння, технологія), а з ін-
шого – як знаряддя (інструмент, пристрій). 

З урахуванням викладеного вище під способом захисту права 
на працю розуміємо вчинювані суб’єктом захисту (юрисдикційними 
органами, самою особою чи її представником) право відновлювальні 
діяння, що виражаються у зміні стану матеріально-правового стано-
вища суб’єктів трудових правовідносин за допомогою або дій зо-
бов’язаної особи (особи, що вчиняє протиправне посягання на об’єкт 
захисту) шляхом визнання права, вчинення певних дій, виконання 
обов’язку в примусовому порядку під впливом юрисдикційного орга-
ну, або дій самої особи, право або інтерес якої порушено шляхом змі-
ни або припинення трудового правовідношення. 

Описані ознаки, на нашу думку, не лише дають можливість змі-
стовного виокремлення поняття «спосіб захисту права на працю» з-
поміж інших суміжних категорій, а й указують на загальні критерії 
(зокрема, можливість досягнення запланованої правової мети у ви-
гляді відновлення права; зрозумілість та ясність дій особи, яка звер-
тається за захистом порушеного/оспореного/невизнаного права з 
огляду на обраний спосіб захисту та ін.), яким повинні відповідати 
потенційно нові способи захисту трудових прав, запропоновані авто-
рами проекту Трудового кодексу України (зареєстрований за № 1685 
та прийнятий в редакції до другого читання). 
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(реалізації своєї здатності до праці) аж до моменту припинення 
(повного закінчення виконання трудових обов’язків). 

При цьому може виникнути наступне запитання: чи можна 
говорити про реалізацію права на життя при припиненні трудово-
го договору? Адже, як відомо, право на життя у сфері праці реалі-
зовується паралельно із правом на працю. А із самого припинення 
трудового договору випливає закінчення реалізації останнього, а 
отже, – і права на життя. 

В. В. Кеворкова указує, що «проблема припинення трудових 
відносин – найгостріша тема сьогодення, що викликає більшість 
трудових спорів і вимагає найретельнішого документального 
оформлення. Саме тому аналіз правового регулювання припинен-
ня трудових відносин є сьогодні дуже актуальним питанням»1. 
Слід погодитися з даною думкою і доповнити, що такі трудові спо-
ри виникають, в основному, саме тому, що звільнення особи має 
наслідком втрату джерел для свого існування, а отже, – порушення 
права на життя. Підтвердження даного твердження можна знайти 
і в роботах вітчизняних науковців у сфері трудового права. Так, 
В. І. Прокопенко вказує наступне: «Важливою рисою трудових до-
говорів є їх сталість. Обидві сторони зацікавлені в тривалості тру-
дових відносин, оскільки це дозволяє власнику або уповноваже-
ному ним органу укомплектувати виробництво кадровими пра-
цівниками… У стабільності трудових відносин зацікавлені також 
працівники, оскільки тривалість трудового договору позбавляє їх 
турбот працевлаштування, дає змогу постійно підвищувати свою 
кваліфікацію, забезпечує працюючих постійним джерелом здобут-
тя засобів до існування»2.  

Тому, дійсно, слушним є аналіз гарантій реалізації права на 
життя при припиненні трудового договору. А такі гарантії в тру-
довому праві мають місце. Як зазначають К. Н. Гусов та В. М. Тол-
кунова, «порядок розірвання трудового договору з ініціативи ро-
ботодавця передбачає певні юридичні гарантії права на працю як 
загальні, які стосуються усіх працівників, так і спеціальні для де-
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доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-
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яких категорій працівників на додаток до загальних»1. Як видно, 
дане твердження стосується розірвання трудового договору з іні-
ціативи роботодавця. Однак потрібно відзначити, що такі гарантії 
є і при припиненні трудового договору, зумовленого іншими чин-
никами. Крім того, як ми бачимо, вказані вчені стверджують про 
наявність гарантій права на працю. Як відомо, право на працю не-
розривно пов’язане з правом на життя, дані категорії є взаємообу-
мовлюючими. Отже, вказані гарантії одночасно є гарантіями права 
на життя. 

У першу чергу, гарантії реалізації права на життя при при-
пиненні трудового договору повинні встановлюватися уже при 
формулюванні підстав такого припинення та законодавчому 
встановленні порядку звільнення з даних підстав.  

Важливіше місце посідають гарантії, що надаються праців-
никам при припиненні трудового договору з ініціативи роботода-
вця. Адже в будь-якому випадку, за будь-яких умов працівник є 
більш слабкою стороною трудових відносин, порівняно з робото-
давцем, внаслідок власності останнього на засоби виробництва. 

У зв’язку з цим Ю. П. Орловський та А. Ф. Нуртдінова вказу-
ють: «На відміну від працівника, який завжди може розірвати тру-
довий договір за власної ініціативи, роботодавець в цілях захисту 
інтересів працівника, обмежений в даному праві. Розірвання тру-
дового договору з ініціативи роботодавця можливе лише при до-
триманні певних умов…»2. 

Загальні підстави припинення трудового договору з ініціа-
тиви роботодавця передбачені в ст. 40 КЗпП3. Очевидним є те, що 
будь-яка з даних підстав повинна бути належним чином підтвер-
джена роботодавцем, про що неодноразово вказується як на рівні 
нормативних актів, так і в теорії трудового права. Тому зупинимо-
ся лише на деяких аспектах даного виду звільнення. 

Перш за все, необхідно відзначити, що припинення трудово-
го договору пов’язане з припиненням реалізації права на працю. 
Внаслідок цього особа перестає одержувати засоби для свого існу-
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2008. С. 198. 

3 Кодекс законів про працю України від  10.12. 1971 р. [Електрон-
ний ресурс] / Режим доступу до док.: http://zakon1.rada.gov.ua/ 
laws/show/322-08/page2. Ст. 40. 
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вання. Отже, припинення трудового договору веде до припинення 
реалізації права на життя у сфері праці. Оскільки перелік випадків, 
коли трудовий договір може бути розірваний з ініціативи робото-
давця, є виключним, то можна говорити, що таким чином обмежу-
ється можливість негативного впливу на реалізацію права праців-
ника на життя. Тому вже саме формулювання чіткого переліку пі-
дстав розірвання трудового договору в даному випадку є гаранті-
єю реалізації права на життя у сфері праці. 

Основною процесуальною гарантією реалізації права на 
життя при припиненні трудового договору з ініціативи роботода-
вця є необхідність одержання згоди профспілки на таке звільнен-
ня. Дана вимога встановлена в статті 43 Кодексу законів про пра-
цю1. Вважаємо, що надання можливості такого профспілкового 
захисту працівників сприяє реалізації права на життя у сфері пра-
ці. Адже таким чином з’являється додатковий (при цьому більш 
впливовий) суб’єкт, який може вплинути на залишення особи на 
роботі. 

З іншого боку, викликає деякі питання інша підстава звіль-
нення працівника, а саме – звільнення у випадку незадовільного 
результату випробування, обумовленого при прийнятті на роботу. 
Відповідно до статті 43-1 КЗпП дане звільнення проводиться без 
додаткової згоди профспілкового органу2. Вбачається, що задля 
забезпечення реалізації права людини на життя при звільненні 
потрібно вберегти останнього від зловживань роботодавця в да-
ному конкретному випадку. Працівник, будучи слабшою стороною 
трудових відносин, при випробовуванні зазнає ще більшого обме-
ження свого статусу. Зокрема, це стосується і його звільнення.  
Виходом з даної ситуації вбачається встановлення законодавчого 
обмеження роботодавця при такому звільненні. Вважаємо, необ-
хідно передбачити, що при даному звільненні останній повинен 
надати працівникові документи або інші докази, які об’єктивно 
підтверджують факт непроходження випробування. 

Так, без згоди профспілкового органу проводиться звіль-
нення при поновленні на роботі працівника, що раніше виконував 
дану роботу. Вбачається, що особа, яка підлягає звільненню в да-
ному випадку, не є винною у виникненні даного юридичного фак-

                                                 
1 Кодекс законів про працю України від  10.12. 1971 р. [Електрон-

ний ресурс] / Режим доступу до док.: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ 
show/322-08/page2. Ст. 43. 

2 Кодекс законів про працю України від  10.12. 1971 р. [Електрон-
ний ресурс] / Режим доступу до док.: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ 
show/322-08/page2. Ст. 43-1. 
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ту. Тому тут потрібно покласти обов’язок на роботодавця запро-
понувати їй іншу роботу за наявності такої. При відсутності такої 
можливості роботодавець повинен надати відповідні докази. Ли-
ше в такому випадку можна буде говорити про відсутність переш-
код у реалізації права працівника на життя при припиненні трудо-
вого договору. 

Також суттєвою гарантією забезпечення права на життя при 
припиненні трудового договору є надання переважного права на 
залишення на роботі для окремих категорій працівників. З поло-
жень ч. 2 ст. 42 КЗпП випливає, що відповідне право надається 
особам, для яких збереження роботи є більш необхідним з метою 
захисту їх права на життя. Адже більшість осіб, які підпадають під 
будь-яку з даних категорій, є такими, що зазнали певних соціаль-
них ризиків. У зв’язку з цим значення праці у реалізації права на 
життя для них підвищується. Отже, позбавлення такої праці несе 
більшу загрозу для їх існування та розвитку. Таким чином, встано-
влення першочергового права на залишення на роботі є однією з 
найважливіших гарантій реалізації права на життя при припинен-
ні трудового договору. 

 
 




