
 

 

Висновки Верховного Суду за результатом розгляду судових справ 
(у 2019 – березні 2020 р.) 

 

1. Якщо чергова атестація робочий місць була проведена з порушенням 
строків, а працівник до її проведення виконував роботу, яка дає право на 
пенсію за віком на пільгових умовах, цей період його роботи має бути 
зарахований до пільгового стажу за результатами попередньої атестації. 

 
Історія справи 
ОСОБА 1 звернувся до Управління ПФУ із заявою про призначення йому пенсії 

за віком на пільгових умовах, відповідно до пункту «б» статті 13 Закону України 
від 05 листопада 1991 року № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення» (далі – Закон 
№ 1788-XII).  

У довідці про підтвердження пільгового стажу зазначено, що посада, на якій 
працював позивач, передбачена Списком № 2.  

Управління ПФУ відмовило ОСОБА 1 в призначенні пенсії за віком на пільгових 
умовах за Списком № 2, обґрунтувавши відмову тим, що у позивача не 
достатнього пільгового стажу для призначення пенсії.  При цьому до пільгового 
стажу роботи за Списком № 2 не зарахований період роботи позивача, за який 
немає атестації робочого місця на вказаній посаді.  

Вважаючи рішення ПФУ щодо відмови у призначенні пенсії на пільгових 
умовах протиправним, позивач звернувся до суду із цим позовом. 

 
Позиція Великої Палати Верховного Суду від  19 лютого 2020 року у 

справі № 520/15025/16-а 
 
Аналіз норм Кодексу законів про працю України та Закону України від 14 

жовтня 1992 року № 2694-XII «Про охорону праці» свідчить про те, що роботодавець, 
який використовує найману оплачувану працю, зобов’язаний створювати безпечні та 
здорові умови праці, а за неможливості цього – поінформувати працівника під 
розписку про такі умови праці, а саме про наявність на робочому місці, де він буде 
працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та 
можливі наслідки їх впливу на здоров’я. Окрім того, роботодавець зобов’язаний 
поінформувати працівника про пільги і компенсації за роботу в таких умовах 
відповідно до чинного законодавства і колективного договору, в тому числі право на 
призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років.  

Отже, можна зробити висновок, що особи, які зайняті на роботах із шкідливими 
і важкими умовами праці за Списком № 2, але з вини власника на таких 
підприємствах не було проведено атестацію робочого місця, мають право на 
зарахування стажу роботи на таких посадах до спеціального стажу, необхідного для 
призначення пенсії за віком на пільгових умовах Списком № 2, відповідно до пункту 
«б» статті 13 Закону № 1788-XII.  

Цей висновок є також застосовним і щодо осіб, зайнятих на роботах із 
шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 1.  

Отже, Велика Палата Верховного Суду вважає, що непроведення або 
несвоєчасне проведення атестації робочих місць власником підприємства не 
може бути підставою для відмови у призначенні пенсії за віком на пільгових 
умовах. Відповідальність за непроведення або несвоєчасне проведення 
атестації робочих місць покладається на власника підприємства, а не 
працівника. При цьому контролюючу функцію у відносинах щодо проведення 
атестації робочих місць на підприємстві виконує держава в особі відповідних 
контролюючих органів, а не працівник. 



 

 

 

2. Cпір за позовом колишніх членів профспілки щодо оскарження 
рішення профспілки про виключення їх із членів та поновлення на раніше 
займаних посадах належить до виключної компетенції профспілок та їх 
внутрішньо-організаційної діяльності, а тому не підлягає судовому розгляду. 

 
Історія справи 
17 жовтня 2012 року виборчою конференцією Первинної профспілки 

позивачів було обрано до складу профкому профспілки, а саме: голови та 
заступників голови профспілки. Вони сумлінно виконували свої обов'язки.  

Постановою ЦК Всеукраїнської профспілки від 21 вересня 2018 року № 7/1 
ухвалено рішення, відповідно до якого роботу голови профспілки, членів профкому 
– заступників голови визнано незадовільною та виключено їх із членів профспілки 
за вчинки, що призвели до значних фінансових зловживань, які мають ознаки 
кримінальних правопорушень, що є грубим порушенням статуту профспілки та є 
несумісним із членством у профспілці.  

Указаним рішенням припинено повноваження голови профспілки ОСОБА 2 у 
зв'язку із втратою членства профспілки та відсторонено його від управління 
Також припинено повноваження заступників голови профспілки – ОСОБА 1 та 
ОСОБА 3.  

На думку позивачів, виключення їх із членів профспілки та припинення 
повноважень голови та заступників голови профспілки є незаконним і таким, що 
суперечать статуту профспілки. 

 
Позиція Великої Палати Верховного Суду від 26 лютого 2020 року у 

справі №210/5659/18 
Відповідно до статті 14 Закону України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі – Закон № 1045-XIV), 
профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів. Статути (положення) 
профспілок приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними 
зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству 
України. 

 Частиною третьою статті 12 Закон № 1045-XIV встановлено, що 
забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб у діяльність профспілок, їх організацій та 
об'єднань, яке може призвести до обмеження прав профспілок або перешкодити 
законному здійсненню їх статутної діяльності.  

У цій нормі міститься пряма заборона втручання державних органів, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну 
діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань.  

Відповідно до частини першої статті 33 Закону № 1045-ХІV профспілкові 
органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з 
керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує цей Закон, 
законодавство про працю, про колективні договори та угоди.  

Таким чином, за змістом Закону № 1045-XIVy судовому порядку може бути 
оскаржено лише рішення профспілкового органу, в якому порушено вимогу про 
розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або 
організації.  

Правовідносини, які виникли між сторонами у справі, з оспорювання рішення 
Центрального комітету Всеукраїнської профспілки щодо виключення позивачів із 
членів профспілки та поновлення їх на раніше займаних посадах не мають характеру 
трудових, про що свідчить положення статті 221 КЗпП України, які закріплюють 



 

 

застереження, стосовно непоширення порядку розгляду трудових спорів на спори 
про дострокове звільнення від виборної платної посади членів громадських та інших 
об'єднань громадян за рішеннями органів, що їх обрали.  

Спір, що виник, належить до виключної компетенції профспілок та їх 
внутрішньо-організаційної діяльності, оскільки пов'язаний з питаннями 
членства у громадській організації, а тому такий спір має вирішуватися 
відповідно до статутних документів профспілок та законодавства, яке регулює 
основи їхньої діяльності.  

 
3. Представник юридичної особи має право самостійно засвідчити копію 

довіреності, якщо право засвідчувати своїм підписом копії документів 
випливає зі змісту виданої йому довіреності та за відсутності у ній 
відповідного застереження на вчинення певної дії. 

 

Історія справи 
Апеляційний адміністративний суд повернув апеляційну скаргу Позивача на 

підставі п.1 частини четвертої ст. 298 КАС України, посилаючись на те, що 
апеляційна скарга підписана особою, яка не має право її підписувати. 

Постановляючи ухвалу про повернення апеляційної скарги, суд апеляційної 
інстанції вказав на те, що до скарги, поданої та підписаної представником 
Позивача, не додано документа, який посвідчує його повноваження на підписання 
апеляційної скарги від імені Позивача, адже наявна у матеріалах справи копія 
довіреності від 14 лютого 2018 року № 14/2018, що була видана Позивачем, 
засвідчена самим представником, а отже, не є документом, що посвідчує 
повноваження останнього, оскільки у матеріалах справи відсутній документ, що 
підтверджує повноваження представника на засвідчення копії довіреності.  

 

Позиція Великої Палати Верховного Суду від  4 грудня 2019 року у справі  
№ 826/5500/18 

 

Згідно з частиною третьою ст. 55 КАС України юридична особа, суб’єкт 
владних повноважень, який не є юридичною особою, бере участь у справі через 
свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її (його) 
імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної 
особи), або через представника.  

Повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути 
підтверджені довіреністю фізичної або юридичної особи, зокрема, довіреність від 
імені юридичної особи видається за підписом (електронним цифровим підписом) 
посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами (частина 
третя ст. 59 КАС України).  

Законодавством не встановлено жодних обмежень щодо зазначення у змісті 
довіреності посилання на уповноваження представника на засвідчення копій 
документів, у тому числі й довіреності, а також щодо подання таких копій до будь-
якого підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, державних 
органів, суду. 

Зважаючи на вищевикладене, у разі коли до адміністративного суду 
звертається представник юридичної особи, закон не встановлює обов’язок 
засвідчення копій довіреності на представництво нотаріусом або ж безпосередньо 
керівником юридичної особи, що видав довіреність.  

Трактування положень ст. 59 КАС України у протилежному аспекті, на думку 
Великої Палати Верховного Суду, є неправомірним обмеженням права на доступ до 
правосуддя. Наведеневипливає і з практичної реалізації нотаріального посвідчення 
копій довіреності та (або) посвідчення копій довіреності керівником юридичної особи, 



 

 

що її видав, пов’язаної із настанням збитків матеріального характеру, часовими 
затратами та ін. Таке неправомірне обмеження права на доступ до суду полягає у 
надмірному формалізмі.  

На думку Великої Палати Верховного Суду, слід вважати підтвердженими 
повноваження представника юридичної особи на підставі завіреної ним копії 
довіреності, якщо право цього представника засвідчувати своїм підписом копії 
документів випливає зі змісту виданої йому довіреності та за відсутності у ній 
відповідного застереження на вчинення певної дії.  

Велика Палата Верховного Суду наголошує на тому, що під час вирішення 
питання відповідності копії документа, що підтверджує повноваження представника 
юридичної особи, вимогам ст. 59 КАС України, зокрема при визнанні копії довіреності 
такою, що є засвідченою у визначеному законом порядку, слід уникати зайвого 
формалізму, як-от констатація відсутності в матеріалах заяви (скарги) копії посадової 
інструкції особи, яка засвідчила копію відповідного документа, відсутність у 
довіреності вказівки на повноваження представника на засвідчення копії довіреності 
тощо. 

Так, направлені судом першої інстанції до апеляційного суду разом зі скаргою 
матеріали цієї справи містили завірену представником копію довіреності від 14 
лютого 2018 року № 14/2018, що була видана Позивачем представнику для 
представництва інтересів цього Позивача, зокрема, в апеляційних адміністративних 
судах. Копія довіреності містить відбиток штампу Департаменту юридичного 
забезпечення Позивача «З оригіналом згідно» з підписом представника, засвідченим 
відбитком печатки цього Департаменту.  

У згаданій довіреності, крім іншого, зазначено, що представнику надається 
право підписувати документи, необхідні для представництва інтересів Позивача в 
судах. Крім того, надається право оскаржувати рішення суду в апеляційній та 
касаційній інстанціях та підписувати всі документи, необхідні для виконання 
повноважень, наданих цією довіреністю.  

З огляду на наведений зміст довіреності наявна в матеріалах справи її 
копія, засвідчена підписом представника, підтверджувала повноваження 
останньої як представника Позивача на подання скарги, зокрема й на 
засвідчення копії довіреності власним підписом.  

 
4. Спір щодо встановлення факту трудового стажу для призначення пенсії за 

віком на пільгових умовах підлягає розгляду в порядку адміністративного 
судочинства. 

 
Історія справи 
У вересні 2018 року ОСОБА 1 звернувся до суду з позовом, у якому зазначив, 

що у січні 2018 року він звертався до ПФУ із заявою про призначення йому пенсії за 
віком на пільгових умовах. Проте у призначенні такої пенсії йому було відмовлено у 
зв`язку із тим, що відсутні відомості, які визначають право на пенсію на пільгових 
умовах. 

Позивач посилався на те, що підприємства, на яких він працював припинили 
свою діяльність, тому він не може отримати докази на підтвердження свого 
трудового стражу, який надає право на пенсію на пільгових умовах. 

Позивач вважав, що органи ПФУ фактично не визнали його право на 
отримання пенсії за віком на пільгових умовах та відмовилися підтвердити 
відповідний стаж його роботи.  

ОСОБА 1 просив встановити факт, що він працював трактористом-
машиністом та безпосередньо був зайнятий у виробництві сільськогосподарської 
продукції. 



 

 

Суди попередніх інстанцій відмовили у відкритті провадження у справі, у 
зв’язку з тим, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, 
оскільки відповідач є суб`єктом владних повноважень, тому спори між учасниками 
цих правовідносин є публічно-правовими, а їх вирішення належить до юрисдикції 
адміністративних судів. 

ОСОБА 1 подав Касаційну скаргу. Позивач вважає, що якщо він обрав для 
себе найбільш доцільним спосіб звернення з цивільним позовом щодо встановлення 
факту, що має юридичне значення, то відповідно до частини першої ст. 92 
Конституції України ніхто не вправі зобов`язувати його змінювати спосіб захисту 
у законно обраній належній судовій юрисдикції, оскільки тільки позивач наділений 
правом вибору, до якого суду звертатися. 

 
Позиція Великої Палати Верховного Суду  від  4 вересня 2019 року у 

справі  № 198/623/18 
За ст. 125 Конституції України судоустрій в Україні будується за принципами 

територіальності й спеціалізації та визначається законом. 
Критеріями відмежування справ цивільної юрисдикції від інших є, по-перше, 

наявність спору щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 
чи інтересіву будь-яких правовідносинах, крім випадків, коли такий спір вирішується 
за правилами іншого судочинства, а по-друге, спеціальний суб`єктний склад цього 
спору, в якому однією зі сторін є, як правило, фізична особа. 

Предметна юрисдикція - це розмежування компетенції цивільних, 
кримінальних, господарських та адміністративних судів. Кожен суд має право 
розглядати і вирішувати тільки ті справи (спори), які віднесені до їх відання 
законодавчими актами, тобто діяти в межах установленої компетенції. 

При визначенні предметної юрисдикції справ суди повинні виходити із суті 
права та/або інтересу, за захистом якого звернулася особа, заявлених вимог, 
характеру спірних правовідносин, змісту та юридичної природи обставин у справі. 

Зі змісту позовної заяви ОСОБА1  вбачається, що встановлення факту 
трудового стажу йому необхідно для призначення пенсії за віком на пільгових 
умовах. … 

Отримавши відмову органу, який призначає пенсії, ОСОБА1 її в 
установленому законом порядку не оскаржив, а звернувся до суду із позовом про 
встановлення факту трудового стажу тракториста-машиніста… 

Відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для 
призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 
637 (далі - Порядок № 637), основним документом, що підтверджує стаж роботи, є 
трудова книжка. 

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж 
встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, 
навчання, а також архівними установами. У разі коли документи про трудовий стаж 
не збереглися, підтвердження трудового стажу здійснюється органами ПФУ. 

Відповідно до пункту 3 Порядку № 637,за відсутності трудової книжки, а також 
у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться 
неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового 
стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу 
заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з 
відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди 
роботи. 

У судовому порядку відповідно до пункту 26 зазначеного Порядку 
встановлюється лише факт приналежності документа, що підтверджує трудовий 
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стаж, якщо ім`я, по батькові та прізвище, які зазначені в документі, не збігаються з 
ім`ям, по батькові або прізвищем особи за паспортом або свідоцтвом про 
народження. 

Тобто встановлення фактів наявності трудового стажу здійснюється органами 
ПФУ.  

Не можуть розглядатися у порядку цивільного судочинства заяви про 
встановлення фактів трудового стажу. Відмова відповідного органу у встановленні 
таких фактів може бути оскаржена заінтересованою особою до адміністративного 
суду. 

Частиною першою ст.  5 Кодексу адміністративного судочинства України (далі -
 КАС України) передбачено право кожної особи звернутися до адміністративного 
суду, якщо вона вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних 
повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси. 

Відповідно до частини першої ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних 
судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв`язку зі здійсненням 
суб`єктом владних повноважень владних управлінських функцій. Зокрема, 
юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори фізичних 
чи юридичних осіб із суб`єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень 
(нормативно-правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. 

Суб`єкт владних повноважень - це орган державної влади, орган місцевого 
самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб`єкт при здійсненні 
ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на 
виконання делегованих повноважень (пункт 7 частини першої ст. 4 КАС України). 

ПФУ (його територіальні органи) є суб`єктом владних повноважень, наділеним 
владними управлінськими функціями у сфері пенсійного забезпечення. 
Якщо вирішення спору має відбуватися в позовному провадженні за правилами 
адміністративного судочинства, то згідно з вимогами пункту 1 частини першої ст. 186 
ЦПК України суддя відмовляє у відкритті провадження. 

У справі, що розглядається, вирішення спору із суб`єктом владних 
повноважень щодо права на отримання пенсії має розглядатися в позовному 
провадженні за правилами адміністративного судочинства, тому суд першої 
інстанції, з яким погодився і апеляційний суд, обґрунтовано відмовив у 
відкритті провадження у справі на підставі вимог пункту 1 частини першої ст. 
186 ЦПК України. 

 
 

5. Спір про зобов’язання Пенсійного фонду України нарахувати та 

виплатити компенсацію за втрату частини доходів (пенсії та щомісячної 

додаткової пенсії) у зв’язку з  порушенням строків їх виплати є публічно-

правовим та підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.  

Історія справи 

У червні 2017 року ОСОБА3 звернувся до суду з позовом до ГУ ПФУ, у якому 
просив зобов`язати відповідача нарахувати та виплатити йому компенсацію за 
втрату частини доходів у зв`язку з порушенням строків їх виплати відповідно до 
Закону України від 19 жовтня 2000 року № 2050-ІІІ «Про компенсацію громадянам 
втрати частини доходів у зв`язку з порушенням строків їх виплати» (далі - Закон 
№ 2050-ІІІ). 

Районний суд позов задовольнив. Зобов`язав ПФУ нарахувати та виплатити 
ОСОБА 3 компенсацію втрати частини доходу у зв`язку з порушенням строків їх 
виплати, передбачену Законом № 2050-ІІІ. 
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Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої 
інстанції та закрив провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 238 Кодексу 
адміністративного судочинства України (далі - КАС України), оскільки справа не 
підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. 

Не погодившись із таким рішенням суду апеляційної інстанції, ОСОБА 3 
звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду з 
касаційною скарго. 

 
Позиція Великої Палати Верховного Суду від  15 травня 2019 року у 

справі  №759/9631/17 
Судова юрисдикція - це інститут права, який покликаний розмежувати між 

собою компетенцію як різних ланок судової системи, так і різних видів судочинства: 
цивільного, кримінального, господарського та адміністративного. 

Завданням адміністративного судочинства є, зокрема, захист прав, свобод та 
інтересів фізичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і 
службових осіб, інших суб`єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій 
на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень 
шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних 
справ (ч. 1 ст. 2 КАС України). 

За правилами п. 1 ч. 1 ст. 19 КАС Україниюрисдикція адміністративних судів 
поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори фізичних чи юридичних осіб 
із суб`єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-
правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. 

Ужитий у цій процесуальній нормі термін «суб`єкт владних повноважень» 
означає орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхню посадову чи 
службову особу, інший суб`єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на 
основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень (п. 7 ч. 
1 ст. 4 КАС України). 

Таким чином, до компетенції адміністративних судів належать спори фізичних 
чи юридичних осіб із суб`єктом владних повноважень, предметом яких є перевірка 
законності рішень, дій чи бездіяльності такого суб`єкта, прийнятих або вчинених ним 
при здійсненні владних управлінських функцій, крім спорів, для яких 
законом установлений інший порядок судового вирішення. 

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV 
«Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон № 1058-IV) 
Пенсійний фонд є органом, який здійснює керівництво та управління солідарною 
системою, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та 
підготовляє документи для її виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі 
фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, здійснює контроль за 
цільовим використанням коштів Пенсійного фонду, вирішує питання, пов`язані з 
веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних 
рахунках, здійснює адміністративне управління Накопичувальним фондом та інші 
функції, передбачені цим Законом і статутом Пенсійного фонду. 

Кошти Пенсійного фонду відповідно до ст. 73 згаданого 
Законувикористовуються на виплату пенсій, передбачених цим Законом; надання 
соціальних послуг, передбачених цим Законом; фінансування адміністративних 
витрат, пов`язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду; 
оплату послуг з виплати та доставки пенсій; формування резерву коштів Пенсійного 
фонду. 

Відповідно до п. 1 Положення про Пенсійний фонд України, 
затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384/2011(далі - 
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Положення № 384/2011), Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра соціальної політики України. Пенсійний фонд України входить до 
системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з 
питань пенсійного забезпечення та ведення персоніфікованого обліку надходжень 
від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. 

Основними завданнями Пенсійного фонду України є, зокрема: реалізація 
державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення персоніфікованого 
обліку надходжень від сплати єдиного внеску; керівництво та управління солідарною 
системою загальнообов`язкового державного пенсійного страхування; забезпечення 
своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на 
поховання, інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок 
коштів Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених законодавством; 
виконання інших завдань, визначених законами України та покладених на Пенсійний 
фонд України Президентом України (п. 3 Положення № 384/2011). 

Тобто органи Пенсійного фонду України є суб`єктами владних повноважень, 
наділені владними управлінськими функціями. 

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 46 КАС України сторонами в адміністративному 
процесі є позивач та відповідач. Відповідачем в адміністративній справі є суб`єкт 
владних повноважень, якщо інше не встановлено цим Кодексом. 

Предметом цього спору є протиправна, на думку позивача, відмова ГУ ПФУ в 
м. Києві здійснити нарахування та виплату компенсації за втрату частини доходу у 
зв`язку з порушенням строку виплати позивачу пенсії. 

Тобто існує спір щодо захисту прав та інтересів позивача у зв`язку з 
невиконанням з боку суб`єкта владних повноважень своїх публічно-владних 
управлінських функцій. 

Питання, пов`язані зі здійсненням компенсації громадянам втрати частини 
доходів у випадку порушення встановлених строків їх виплати, врегульовані Законом 
№ 2050-ІІІ та Порядком проведення компенсації громадянам втрати частини 
грошових доходів у зв`язку з порушенням термінів їх виплати, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 
159 (далі - Порядок № 159). 

Згідно зі ст. 1, 2 Закону № 2050-ІІІ підприємства, установи і організації всіх 
форм власності та господарювання здійснюють компенсацію громадянам втрати 
частини доходів у випадку порушення встановлених строків їх виплати, у тому числі з 
вини власника або уповноваженого ним органу (особи), така компенсація 
провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, 
нарахованих громадянам за період, починаючи з дня набрання чинності цим 
Законом. Під доходами у цьому Законі слід розуміти грошові доходи громадян, які 
вони одержують на території України і які не мають разового характеру: пенсії, 
соціальні виплати, стипендії, заробітна плата (грошове забезпечення) та інші. 

Тобто, ст. 2 Закону № 2050-ІІІ прямо передбачено, що під доходами, на які 
поширюються правила щодо компенсації втрат, у цьому Законі слід розуміти, 
зокрема, пенсії. 

Із наведеного вбачається, що дія зазначених нормативних актів поширюється 
на підприємства, установи та організації всіх форм власності і господарювання та 
застосовується у всіх випадках порушення встановлених термінів виплати грошових 
доходів, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи), та 
стосується усіх доходів, які одержують громадяни в гривнях на території України і не 
мають разового характеру (пенсії, соціальні виплати, стипендії, заробітна плата). 

Основною умовою для виплати громадянину передбаченої ст. 55 Закону№ 
2262-XII, ст. 2 Закону № 2050-ІІІ та Порядком № 159 компенсації є порушення 
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встановлених строків виплати нарахованих доходів (у тому числі пенсії). При цьому 
компенсація за порушення строків виплати такого доходу проводиться незалежно від 
порядку і підстав його нарахування: самим підприємством, установою чи 
організацією (у цій справі - органом Пенсійного фонду України) добровільно чи на 
виконання судового рішення. 

Згідно з п. 2 Порядку № 159 компенсації підлягають такі грошові доходи разом 
із сумою індексації, які одержують громадяни в гривнях на території України і не 
мають разового характеру: пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до 
пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, щомісячної 
державної грошової допомоги та компенсаційних виплат). 

Отже, спір, що виник у справі між позивачем та органом Пенсійного 
фонду України, як органом виконавчої влади, який у спірних правовідносинах 
безпосередньо реалізує надані законодавством владні управлінські функції, 
про зобов`язання нарахувати та виплатити компенсацію за втрату частини 
доходу у зв`язку з порушенням строків їх виплати, відповідно до Закону № 
2050-ІІІ, є публічно-правовим та підлягає розгляду в порядку адміністративного 
судочинства. 

 
6. Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку Касаційного 

господарського суду у складі Верховного Суду, викладеного у постанові від 19 
червня 2018 року у справі № 904/2031/17, щодо юрисдикції колективних 
трудових спорів, визначивши, що спір між первинною профспілковою 
організацією та роботодавцем, який виник у зв’язку з невиконанням 
роботодавцем вимог законодавства про працю щодо забезпечення діяльності 
професійної спілки з питань, віднесених до її повноважень, є трудовим і 
підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.  

 
Історія справи 
У вересні 2018 року Первинна організація ПМГУ ПАТ «Дніпропетровський 

завод прокатних валків» посилаючись на ст.44 Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 250 КЗпПзвернулася до 
Господарського суду з позовом про стягнення з ПАТ заборгованості по 
відрахуванню профспілкам коштів на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу 
роботу, які спрямовуються на створення і підтримання необхідних матеріально-
технічних умов функціонування профспілки та безпосередньо стосуються 
господарського забезпечення діяльності профспілки як негосподарюючого 
суб`єкта згідно з приписами частини третьої ст.3 ГК України. 

Господарський суд провадження у цій справі закрив на підставі пункту 1 
частини першої ст. 231 ГПК України, дійшовши висновку про те, що спір не 
підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства, а має розглядатися за 
правилами цивільного судочинства, тому що спір у цій справі стосується 
врегулювання інтересів сторін трудових правовідносин, порядок вирішення яких 
визначено Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)». 

ПО ПМГУ оскаржила дане рішення, справа була передана на розгляд Великої 
Палати Верховного Суду на підставі частини шостої ст. 302 ГПК України. 

 

Позиція Великої Палати Верховного Суду від 17 вересня 2019 року у 

справі  № 904/4107/18 

5.1. Згідно із частиною другою ст. 4 ГПК України юридичні особи та фізичні 
особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи 
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місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за 
захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у 
справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття 
передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. 

5.2. Відповідно до частин першої - третьої ст. 3 ГК України під господарською 
діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері 
суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, 
виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову 
визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних 
і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а 
суб`єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може 
здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська 
діяльність). Діяльність негосподарюючих суб`єктів, спрямована на створення і 
підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що 
здійснюється за участі або без участі суб`єктів господарювання, є господарчим 
забезпеченням діяльності негосподарюючих суб`єктів. 

5.3. Частиною першою ст. 4 ГК України встановлено, що не є предметом 
регулювання цього Кодексу, зокрема, трудові відносини. 

5.7. Статтею 244 КЗпП України передбачено, що права професійних спілок, їх 
об`єднань визначаються Конституцією України, Законом України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності», цим Кодексом, іншими нормативно-
правовими актами. 

5.10. Частиною першої ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльності» передбачено, що роботодавець зобов`язаний сприяти 
створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на 
підприємстві, в установі або організації. 

5.11. Роботодавці зобов`язані відраховувати кошти первинним профспілковим 
організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, 
передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка 
фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - 
за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань (ст. 44 Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»). Аналогічне положення міститься 
у ст. 250 КЗпП України. 

5.12. Правові й організаційні засади функціонування системи заходів з 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), здійснення взаємодії сторін 
соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів 
(конфліктів), що виникли між ними, врегульовано Законом України «Про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 

5.13. Установлені цим Законом норми поширюються на найманих працівників 
та організації, утворені ними відповідно до законодавства для представництва і 
захисту їх інтересів, і на роботодавців, організації роботодавців та їх об`єднання 
(стаття 1 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)»). 

5.14. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)» колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, 
що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо: встановлення нових 
або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 
укладення чи зміни колективного договору, угоди; виконання колективного договору, 
угоди або окремих їх положень; невиконання вимог законодавства про працю. 

5.15. 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 
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уповноважена найманими працівниками організація та роботодавець (ст. 3 вказаного 
Закону). 

5.16. Судовий порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) 
процесуальним законодавством та Законом України «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)» передбачений у таких випадках: розгляд 
заяви власника або уповноваженого ним органу про визнання страйку незаконним 
(ст.23 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)»); розгляд заяви Національної служби посередництва і примирення про 
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у випадках, передбачених ст. 24 
цього Закону, і коли сторонами не враховано рекомендації Національної служби 
посередництва і примирення щодо вирішення колективного трудового спору 
(конфлікту) (ст. 25 указаного Закону); оскарження профспілками неправомірних дій 
або бездіяльності посадових осіб, винних у порушенні умов колективного договору чи 
угоди (частина п'ята ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності»); невиконання роботодавцем обов'язку щодо створення умов 
діяльності профспілок, регламентованих колективним договором (частини друга, 
четверта ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності»). 

5.17. 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)». 

5.18. 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. 

5.19. 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. 

 
7. Спір між членом профспілки, якого звільнено з виборної посади, та 

профспілкою не має характеру трудового, однак підлягає розгляду в порядку 
цивільного судочинства.  

 
Історія справи 
ОСОБА2 оскаржує рішення членів Первинної профспілкової організації, яким 

затверджено порядок денний позачергових профспілкових зборів, та протоколи 
позачергових зборів членів цієї профспілкової організації від 20 липня 2016 року № 4, 
4/1, згідно з якими: його було звільнено з посади голови ППОВОСТ ВАТ «Одеський 
завод «Центролит», зокрема, з тієї підстави, що він припинив трудові відносини з 
роботодавцем - ВАТ, є пенсіонером за віком і не може обіймати таку посаду; 
ОСОБА3 призначено на цю посаду. Вимога ОСОБА2 про відшкодування йому 
майнової та моральної шкоди адресована ОСОБА3. Позов обґрунтовано 
неправомірними діями ОСОБА3, які полягають у фальшуванні протоколів з метою 
усунення позивача від посади голови профспілки. ОСОБА2 вважає своє звільнення 
незаконним і таким, що має на меті позбавити його можливості брати участь у 
захисті прав працівників заводу на отримання невиплаченої їм заробітної плати. 

 
Позиція Великої Палати Верховного Суду  від 11 вересня 2019 року у 

справі № 523/4139/17 
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Згідно із частиною першою ст. 15 ЦПК України у редакції, чинній на час 
звернення ОСОБА2 до суду із цим позовом, установлено, що суди розглядають у 
порядку цивільного судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, 
земельних, сімейних, трудових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли 
розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства. 

Аналогічна норма закріплена у частині першій ст. 19 ЦПК України у редакції, 
чинній на час розгляду справи судами. 

Разом з тим ст. 12 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК 
України) у редакції, чинній на час звернення ОСОБА2 до суду із цим позовом, як і ст. 
20 цього Кодексу у чинній редакції, визначає коло справ, які підлягають розгляду в 
господарському суді, до якого віднесено справи у спорах, що виникають з 
корпоративних відносин, у 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. 

При визначенні підвідомчості (предметної та суб`єктної юрисдикції) справ, що 
виникають з корпоративних відносин, слід виходити з таких міркувань. 

За змістом положень ст.167 Господарського кодексу України (далі - ГК України) 
корпоративні відносини - це відносини, які виникають, змінюються та припиняються 
щодо права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) 
господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в 
управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку 
(дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до 
закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними 
документами. 

Згідно з виписками з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців та статуту ППО ВОСТ ВАТ «Одеський завод «Центролит» здійснює 
свою діяльність як профспілкова організація відповідно до Конституції 
України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». 

З аналізу наведених норм можна дійти висновку, що легалізована в 
установленому законодавством порядку профспілка є громадською організацією, 
створеною для захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів 
профспілки, і здійснює свою діяльність без мети отримання прибутку. 

Профспілка, яка утворюється й легалізується на підставі Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та діє на підставі власного статуту, 
має статус юридичної особи, проте одним з принципів її створення є відсутність 
майнового інтересу. Члени профспілок не відповідають своїми коштами та іншим 
майном за зобов`язаннями профспілки та її органів, як і профспілка та її органи не 
відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов`язаннями членів профспілки 
(ст. 34 цього Закону). 

З метою реалізації статутних завдань профспілки, їх об`єднання, які є 
юридичними особами, можуть здійснювати необхідну господарську та фінансову 
діяльність шляхом надання безоплатних послуг, робіт, створення в установленому 
законодавством порядку підприємств, установ або організацій зі статусом юридичної 
особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки (ст.35 Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»). 

Крім того, за змістом положень Закону України «Про об`єднання громадян», 
зокрема статті 21, що застосовується до профспілок відповідно до ст. 4 Закону 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», кошти або майно 
громадського об`єднання не підлягають розподілу між його членами та не можуть 
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використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена об`єднання, його 
посадових осіб. 

Ураховуючи наведені приписи законодавства та положення статуту, ППО 
ВОСТ ВАТ «Одеський завод «Центролит» є добровільною, неприбутковою 
громадською організацією, діяльність якої регулюється законами України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про об`єднання громадян», а не 
типовим господарюючим суб`єктом у розумінні ст.ст. 3, 55 ГК України. За таких 
обставин правовідносини між членами такої профспілки та самою профспілкою не 
мають характеру корпоративних та не підпадають під регулювання ст. 12 ГПК 
України у редакції, чинній на час подання позовної заяви, та ст. 20 цього Кодексу в 
чинній редакції. 

Отже, зважаючи на суб`єктний склад сторін та характер спірних правовідносин 
у цій справі, які не є корпоративними, апеляційний суд дійшов правильних висновків 
про відсутність підстав для її розгляду в порядку господарського судочинства. 

Разом з тим не можна погодитися з висновками апеляційного суду про те, що 
цей спір є трудовим. 

Відповідно до ст. 3 КЗпП України законодавство про працю регулює трудові 
відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за 
трудовим договором з фізичними особами. 

Водночас ОСОБА2 оскаржує рішення профспілки, якими його звільнено з 
виборної посади її голови. У протоколі від 20 липня 2016 року № 4 зазначено, що 
позивач припинив трудові відносини з роботодавцем -ВАТ «Одеський завод 
«Центролит», є пенсіонером за віком. Зазначені обставини позивачем не 
оспорюються. 

Тобто діяльність позивача як члена профспілкової організації, обраного на 
виборну посаду, та його правовідносини з профспілкою регулюються Законом 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та статутом ППО 
ВОСТ ВАТ «Одеський завод «Центролит». 

Частиною третьою ст. 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності» встановлено, що забороняється втручання органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність 
профспілок, їх організацій та об`єднань, яке може призвести до обмеження прав 
профспілок або перешкодити законному здійсненню їх статутної діяльності. 

Проте зазначена норма не може тлумачитись як така, що залишає поза 
судовим контролем порушені права та інтереси осіб, на захист яких вони 
звертаються до суду. 

Відповідно до ст.ст.55, 124 Конституції України права і свободи людини і 
громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-якими не забороненими 
законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних 
посягань. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Юрисдикція судів 
поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. 
У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи. 

Статтею 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) встановлено, що 
кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого 
немайнового або майнового права та інтересу. 

Вказаними нормами визначено способи захисту прав та інтересів, і цей перелік 
не є вичерпним. Отже, суд може захистити цивільне право або інтерес іншим 
способом, що встановлений договором або законом. 

Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від 
змісту суб`єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру 
його порушення. 
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Таким чином, суд зобов`язаний з`ясувати характер спірних правовідносин 
(предмет і підстави позову), наявність/відсутність порушеного права чи інтересу та 
можливість його поновлення/захисту в обраний спосіб. 

Ураховуючи викладене, зазначений спір не є трудовим, проте відповідно 
до суб`єктного складу його сторін та характеру спірних правовідносин підлягає 
вирішенню в порядку цивільного судочинства. 

 
8. Оскарження спадкоємцем пенсіонера бездіяльності Пенсійного фонду 

України щодо перерахунку та виплати пенсії, право спадкодавця на який 
встановлено судовим рішенням, здійснюється в порядку цивільного 
судочинства.  

 
Історія справи 
Після смерті свого батька ОСОБА 4 ОСОБА 3 прийняла спадщину. 
За життя на користь ОСОБА 4 були ухвалені постанови суду від 4 серпня 

2009 року та від 11 червня 2010 року. Цими рішеннями відповідача (ПФУ) було 
зобов'язано здійснити перерахунок та виплату пенсії ОСОБА 4 з 22 травня по 31 
грудня 2008 року та з 1 січня по 1 червня 2009 року з урахуванням підвищення в 
розмірі 30 % мінімальної пенсії за віком відповідно до ст. 6  Закону України «Про 
соціальний захист дітей війни» (далі- Закон № 2195-ІV) виходячи з розміру, 
встановленого частиною першою ст. 28 Закону України «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування (далі-Закон № 1058-ІV), з урахуванням різниці, яка 
була виплачена у цей період. 

На дату смерті ОСОБА 4 зазначені судові рішення відповідачем не були 
виконані. 

ОСОБА 3 звернулася до суду з позовом до управління ПФУ про визнання 
бездіяльності відповідача протиправною і зобов'язання здійснити перерахунок та 
виплату пенсії відповідно до постанов суду. 

За висновками судів попередніх інстанцій, оскільки спір у справі виник у 
зв'язку з набуттям позивачем права на пенсію, яка входить до складу спадщини, 
то він має приватно-правовий характер і не підлягає вирішенню за правилами 
адміністративного судочинства. 

 
Позиція Великої Палати Верховного Суду від 3 квітня 2019 року у справі 

№ 808/1346/18  
ОСОБА3, посилаючись на частину першу ст.1227 Цивільного кодексу 

України (далі - ЦК), частини першу, третю ст. 52 Закону № 1058-ІV, зазначає, що 
недоотримана спадкодавцем пенсія у вигляді підвищення в розмірі 30 % мінімальної 
пенсії за віком відповідно до ст. 6 Закону № 2195-ІV виходячи з розміру, 
встановленого частиною першою ст. 28 Закону № 1058-ІV, з урахуванням різниці, яка 
була виплачена у цей період, входить до складу спадщини. У зв'язку із цим просить 
задовольнити її вимоги. 

Крім того, обґрунтовуючи своє право на отримання підвищення до пенсії, яке 
належало нарахувати ОСОБА4 за рішенням суду, позивачка посилається на своє 
спадкове право та норми ст. 1227 ЦК. 

За правилами пункту 1 частини першої ст.19 КАС юрисдикція адміністративних 
судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема спорах фізичних 
чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень 
(нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім 
випадків, коли для розгляду таких спорів законом установлено інший порядок 
судового провадження. 
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Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є наявність 
публічно-правового спору, тобто спору, у якому хоча б одна сторона здійснює 
публічно-владні управлінські функції і який виник у зв'язку з виконанням або 
невиконанням такою стороною зазначених функцій. 

До компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних 
осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою 
посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, 
дій чи бездіяльності цих органів (осіб), прийнятих або вчинених ними при здійсненні 
владних управлінських функцій, крім спорів, для яких законом установлений інший 
порядок судового вирішення. 

Відповідно до вимог ст. 19 ЦПК України 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. 

Як убачається з матеріалів справи, ОСОБА3 звернулася до суду з позовом до 
управління ПФУ про визнання бездіяльності відповідача протиправною і 
зобов'язання здійснити перерахунок та виплату пенсії відповідно до постанов 
Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 4 серпня 2009 року та 
Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 11 червня 2010 року, 
обґрунтовуючи своє право на отримання підвищення до пенсії, яке належало 
спадкодавцю за рішенням суду, тим, що такі виплати входять до складу спадщини 
відповідно до ст. 1227 ЦК. 

Отже, виник спір про цивільне право, предметом якого є майнова вимога 
позивачки визнати за нею в порядку спадкування право власності на майно - 
грошові кошти. Тому спір має приватноправовий характер і підлягає розгляду 
за правилами цивільного судочинства. 

Аналогічний висновок викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду 
від 27 березня 2019 року у справі № 286/3516/16-ц (провадження № 14-95цс19). 

 

9. Спір між первинною профспілковою організацією та роботодавцем 
щодо визнання недійсним окремого пункту колективного договору є 
колективним трудовим спором, до якого застосовується примирно-
третейський порядок вирішення, визначений Законом України «Про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».  

 
Історія справи 
 У грудні 2018 року ДП «Адміністрація морських портів України» (далі - 

Підприємство) звернулося до Господарського суду з позовом до Профспілки 
робітників морського транспорту «Одеського морського порту» (далі - 
Профспілка) про визнання недійсним пункту 2.12 колективного договору, 
укладеного між позивачем (роботодавець) і відповідачем на 2016-2018 роки. 

Позов мотивовано тим, що за змістом спірного п.2.12 колективного 
договору Підприємство зобов`язано інформувати Профспілку про його економічний 
та фінансовий стан, всі зміни в організації виробництва та праці, оплати праці, 
та планах його соціального розвитку, а також виключно за погодженням з 
Профспілкою приймати рішення з питань, що стосуються змін в організації 
виробництва і праці, трудових, соціально-економічних прав та інтересів 
працівників. 

Звертаючись з позовом, Підприємство вказало, що положення пункту 2.12 
колективного договору виходять за межі компетенції сторін цього договору та 
регулюють порядок здійснення господарської діяльності, тому мають бути 
визнані судом недійсними. 
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Суди першої та апеляційної інстанції закрили провадження у справі на 
підставі п. 1 частини першої ст. 231 ГПК України, оскільки спір не підлягає 
вирішенню за правилами господарського судочинства. 

 
Позиція Великої Палати Верховного Суду  від 1 жовтня 2019 року у справі 

№ 916/2721/18 

22. Відповідно до частини другої ст.4 ГПК України юридичні особи та фізичні 
особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи 
місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за 
захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у 
справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття 
передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. 

23. За змістом частини першої статті 20 цього Кодексу господарські суди 
розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської 
діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у 
визначених законом випадках. 

24. Правове становище професійних спілок, їх статус та повноваження 
регулюються КЗпП України, Законом України від 15 вересня 1999 року№ 1045-XIV 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». 

26. Права професійних спілок, їх об`єднань визначаються Конституцією 
України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», 
цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами (ст. 244 КЗпП України). 

28. Статтею 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності» встановлено, що роботодавець зобов`язаний сприяти створенню 
належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в 
установі або організації. 

29. Приписами ст.10 КЗпП України та ст. 1 Закону України від 1 липня 1993 
року № 3356-XII «Про колективні договори і угоди» визначено, що колективний 
договір укладається з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-
економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених 
ними органів. 

30. Колективний договір укладають роботодавець з однієї сторони і один або 
кілька профспілкових органів, а у разі відсутності таких органів - представниками 
працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони (ст.3 
Закону України «Про колективні договори і угоди»). 

31. Загальний перелік питань, що підлягають врегулюванню у колективному 
договорі, визначено ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди». У 
колективному договорі встановлюються взаємні зобов`язання сторін щодо 
регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема, зміни 
в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування 
і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших 
видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, 
компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні 
прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості 
робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, 
культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку 
працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій 
працівників; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення 
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці; забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; заборона дискримінації. 

32. Правові й організаційні засади функціонування системи заходів з 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), здійснення взаємодії сторін 
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соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів 
(конфліктів), що виникли між ними, врегульовано Законом України від 03 березня 
1998 року № 137/98-ВР «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)». 

33. Встановлені цим Законом норми поширюються на найманих працівників та 
організації, утворені ними відповідно до законодавства для представництва і захисту 
їх інтересів, і на роботодавців, організації роботодавців та їх об`єднання. 

34. Відповідно до ст.2 Закону України «Про порядок вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)» колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, 
що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо: встановлення нових 
або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 
укладення чи зміни колективного договору, угоди; виконання колективного договору, 
угоди або окремих їх положень; невиконання вимог законодавства про працю. 

35. 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 (ст. 3 вказаного 
Закону). 

36. Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)» окремо встановлено особливу процедуру розгляду розбіжностей, що 
виникли між сторонами соціально-трудових (колективних) відносин. Указаним 
законодавчим актом передбачається примирно-третейська процедура та система 
організаційних структур із належною компетенцією щодо узгодження інтересів 
конфліктуючих сторін. 

37. Зокрема, ст. 7 указаного Закону передбачено, що розгляд колективного 
трудового спору (конфлікту) з питань укладення чи зміни колективного договору, 
угоди здійснюється примирною комісією, а в разі неприйняття рішення у строки, 
установлені ст. 9 цього Закону - трудовим арбітражем. 

38. При цьому за ст. 13 Закону України «Про порядок вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)» жодна із сторін колективного трудового спору 
(конфлікту) не може ухилятися від участі в примирній процедурі і зобов`язані 
використати для врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) всі 
можливості, не заборонені законодавством. 

39. Якщо примирні органи не змогли врегулювати розбіжності між сторонами, 
причини розбіжностей з обґрунтуванням позицій сторін у письмовій формі 
доводяться до відома кожної із сторін колективного трудового спору (конфлікту). 

40. У цьому разі наймані працівники або уповноважений ними орган чи 
професійна спілка мають право з метою виконання висунутих вимог застосовувати 
усі дозволені законодавством засоби, крайнім з яких відповідно до ст.17 Закону 
України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та ст. 44 
Конституції України є страйк. 

41. Судовий порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) 
процесуальним законодавством та Законом України «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)» передбачено у таких випадках: розгляд 
заяви власника або уповноваженого ним органу про визнання страйку незаконним 
(ст.23 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)»); розгляд заяви Національної служби посередництва і примирення про 
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у випадках, передбачених ст. 24 
цього Закону, і коли сторонами не враховано рекомендації Національної служби 
посередництва і примирення щодо вирішення колективного трудового спору 
(конфлікту) (ст.25 вказаного Закону); оскарження профспілками неправомірних дій 
або бездіяльності посадових осіб, винних у порушенні умов колективного договору чи 
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угоди (частина п`ята ст.20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності»); невиконання роботодавцем обов`язку щодо створення умов 
діяльності профспілок, регламентованих колективним договором (частини друга, 
четверта ст.42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності»). 

42. Суди попередніх інстанцій з`ясували, що сторонами цього спору є 
первинна профспілкова організація та роботодавець, а спір виник щодо визнання 
недійсним пункту 2.12 колективного договору, яким, як стверджує позивач, визначено 
порядок здійснення господарської діяльності Підприємства. 

43. За змістом частин першої-третьої ст. 3 ГК України під господарською 
діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного 
виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт 
чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Учасниками 
відносин у сфері господарювання є суб`єкти господарювання, споживачі, органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською 
компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають 
засновниками суб`єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-
господарські повноваження на основі відносин власності. Господарська діяльність, 
що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою 
одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями. 
Господарська діяльність може здійснюватися і без мети одержання прибутку 
(некомерційна господарська діяльність). Діяльність негосподарюючих суб`єктів, 
спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх 
функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб`єктів господарювання, 
є господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб`єктів. 

44. З огляду на викладені положення законодавства, Велика Палата 
Верховного Суду зазначає, що при вирішенні питання про те, чи можна вважати 
правовідносини і відповідний спір господарськими, слід керуватися ознаками, 
наведеними уст. 3 ГК України. Господарський спір підвідомчий господарському суду, 
зокрема, за таких умов: участь у спорі суб`єкта господарювання; наявність між 
сторонами, по-перше, господарських відносин, урегульованих ЦК України, ГК 
України, іншими актами господарського й цивільного законодавства, і, по-друге, 
спору про право, що виникає з відповідних відносин; наявність у законі норми, що 
прямо передбачала б вирішення спору господарським судом; відсутність у законі 
норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції. 

45. Спори, підвідомчі господарським судам України, визначені, як згадувалось 
вище, ст.20 ГПК України та виникають вони у зв`язку із здійсненням господарської 
діяльності. 

46. Натомість колективні трудові спори - це спори між найманими 
працівниками, трудовим колективом (профспілкою) і власником чи уповноваженим 
ним органом, в яких йдеться про зіткнення інтересів сторін трудових правовідносин і 
порядок вирішення таких спорів визначено Законом України «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)». 

47. За загальним правилом, передбаченим частиною першою ст.19 ЦПК 
України, в порядку цивільного судочинства судами загальної юрисдикції 
розглядаються справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, 
житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку 
іншого судочинства. 

48. ГПК України не передбачено положень, які б віднесли спір у цій справі до 
таких, що підвідомчі господарським судам. 
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49. Зі змісту позовної заяви вбачається, що предметом позову є визнання 
недійсним пункту колективного договору, тобто позивач ставить питання про зміну 
укладеного колективного договору. 

50. Закриваючи провадження у справі, суд першої інстанції виходив із того, що 
спір виник не між суб`єктами господарювання щодо здійснення господарської 
діяльності, що врегульована ЦК України, ГК України або іншими актами 
господарського і цивільного законодавств, а між юридичними особами з приводу 
трудових і соціально-економічних правовідносин, що регулюються КЗпП 
України та Законом України «Про колективні договори і угоди». 

51. Колективні трудові спори, на відміну від індивідуальних - це спори 
непозовного провадження між найманими працівниками, трудовим колективом 
(профспілкою) і власником чи уповноваженим ним органом, в яких йдеться 
про зіткнення інтересів сторін трудових правовідносин. А тому, до таких спорів 
застосовується примирно-третейський порядок вирішення, правовий механізм 
якого визначено Законом України «Про порядок вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)». 

52. Така позиція відповідає висновкам Касаційного цивільного суду у складі 
Верховного Суду, викладеним у постанові від 29 травня 2019 року у справі № 
479/58/19 (провадження № 61-7495св19), під час розгляду спорів у подібних 
правовідносинах, відступати від яких Велика Палата Верховного Суду не вбачає 
правових підстав. 

 
 

Підготувала правовий інспектор праці 
Г.Просяник 
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