
Висновки Верховного Суду України 

за результатом розгляду судових справ у 2018-2019 роках 
 

1. Зміна найменування (типу) юридичної особи не є підставою втрати нею статусу 

сторони виконавчого провадження. У такому випадку зобов’язання державного 

виконавця прийняти до виконання судовий наказ, винести постанову про відкриття 

виконавчого провадження та розпочати примусове виконання судового рішення на 

підставі виконавчого документа є належним способом судового захисту та не є 

виходом за межі повноважень суду.  
 

Історія справи 
Підприємство звернулось до суду зі скаргою на дії та рішення державного виконавця 

щодо невиконання наказу господарського суду. Скаргу мотивовано тим, що на адресу 
підприємства (скаржника) надійшло повідомлення державного виконавця про повернення 
виконавчого документа без прийняття до виконання.  Підставою для відмови у прийнятті 
заяви стягувача про примусове виконання рішення та відкритті виконавчого провадження за 
наказом господарського суду була відмінність у найменуванні стягувача (в наказі – ПАТ, у 
виконавчому документі ПрАТ). 

Підприємство (стягувач) повідомило, про те, що не зазнавало перетворювань чи 
реорганізації,  а лише змінило організаційно-правову форму товариства. 

 

Позиція Великої Палати Верховного Суду у справі від 22 січня 2019 року № 

914/3587/14 
«55.  Крім того, Велика Палата Верховного Суду вважає за необхідне зазначити, що на 

відміну від заміни сторони виконавчого провадження її правонаступником, у разі якщо сторона 
виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я чи по 
батькові (для фізичної особи), виконавець, за наявності підтверджуючих документів, змінює своєю 
постановою назву сторони виконавчого провадження (стаття 15 Закону України «Про виконавче 
провадження», пункт 14 розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень). Звідси, 
зміна найменування юридичної особи як сторони виконавчого провадження не потребує її заміни 
судом, а здійснюється постановою виконавця, якою змінюється назва відповідної сторони такого 
провадження.»  

 

2. Ордер на надання правової допомоги вважається оформленим всупереч вимогам 

законодавства, якщо у ньому не зазначено конкретної назви органу (суду), в якому 

надається правова допомога.  
 

Історія справи 
Суд повернув позовну заяву, підписану адвокатом, як представником позивача через те, 

що в ордері на надання правової допомоги «Назва органу, в якому надається правова допомога» 
було вказано «В органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності і підпорядкування» та 
не вказана конкретна назва суду. 

 

Позиція Великої Палати Верховного Суду у справі від 5 червня 2019 року № 

9901/847/18 
«Відповідно до частини першої статті 55 КАС сторона, третя особа в адміністративній справі, 

а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати 
участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника. 

Відповідно до частини першої статті 57 КАС представником у суді може бути адвокат або 
законний представник. 

Згідно із частиною четвертою статті 59 КАС повноваження адвоката як представника 
підтверджуються довіреністю або ордером, виданими відповідно до Закону України від 5 липня 
2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон № 5076-VI). 

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 20 Закону № 5076-VI 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, 
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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». 

Отже, в ордері на надання правової допомоги має бути зазначено не абстрактний орган 
державної влади, а конкретна назва такого органу, зокрема суду.» 

 

3. Правовідносини між членами громадської організації та самою організацією не 

мають характеру корпоративних, у зв'язку із чим спори, що виникають з таких 

правовідносин, вирішуються в порядку цивільного судочинства.  
 

Історія справи 
ОСОБА_3 звернулась до Господарського суду з позовними вимогами до громадської 

організації …. (далі – Організація) про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників 
указаної громадської організації. Позов обґрунтовано тим, що спірне рішення загальних зборів, 
яким, позивача було виключено зі складу керівних органів організації з підстав невиконання 
статутних завдань та нездійснення керівництва організацією, має бути визнано недійсним, 
оскільки ОСОБА_3 не було належним чином повідомлено про проведення загальних зборів, а 
також у зв'язку з недотриманням порядку їх проведення. 

Господарські суди першої і другої інстанції позов задовольнили, обґрунтувавши свої 
рішення  відсутністю доказів належного повідомлення позивача про проведення позачергових 
загальних зборів, та доказів на підтвердження обставин неналежного виконання статутних 
завдань ОСОБА_3,  а також ненаданням відповідачем доказів наявності кворуму на спірних 
зборах. 

Організація просила суд скасувати оскаржувані судові рішення та припинити 
провадження у справі, так як ця справа не є спором з корпоративних відносин, це спір, що виник 
з діяльності громадського об'єднання між фізичною та юридичною особою, яка не є  
господарським товариством, тому спір не підвідомчий господарському суду. 

 

Позиція Великої Палати Верховного Суду у справі від 30 травня 2018 року № 

916/978/17 
«5.2. Згідно із частиною четвертою статті 12 ГПК України (в редакції, чинній на момент 

подання позовної заяви) господарським судам підвідомчі справи, що виникають з корпоративних 
відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), 
у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, 
членами) юридичної особи, пов'язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням 
діяльності такої особи, крім трудових спорів. 

5.3. Отже, справи, що виникають з корпоративних відносин, - це справи зі спорів між 
юридичними особами та їх учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі 
учасниками, які вибули, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної 
особи, що пов'язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої 
особи. Предметом відповідних позовів можуть бути вимоги про визнання недійсними: актів органів 
управління юридичної особи; її установчих документів; правочинів, укладених юридичною особою, 
якщо позивач обґрунтує свої вимоги порушенням його корпоративних прав або інтересів, тощо. 
Виняток становлять трудові спори за участю юридичної особи. 

5.8. Водночас  за змістом статті 1 Закону України «Про громадські об'єднання» громадське 
об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права 
для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 
соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. 
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5.9. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким 
товариством, основною метою якого не є одержання прибутку (частина п'ята  статті 1 Закону 
України «Про громадські об'єднання»). 

5.10. Згідно зі статтею 3 Закону України «Про громадські об'єднання» громадські 
об'єднання утворюються і діють на принципах: добровільності; самоврядності; вільного вибору 
території діяльності; рівності перед законом; відсутності майнового інтересу їх членів (учасників); 
прозорості, відкритості та публічності. 

5.11. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського 
об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його 
зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між 
його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена 
(учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на 
соціальні заходи). 

5.15. Отже, зважаючи на характер правовідносин у цій справі, які не є корпоративними, 
Велика Палата Верховного Суду вважає, що суди першої та апеляційної інстанцій дійшли 
помилкових висновків про необхідність розгляду цієї справи в порядку господарського 
судочинства, оскільки такий приватно-правовий спір підлягає вирішенню в порядку цивільного 
судочинства.» 

 

4. Спір у справі за позовом профспілкової організації, що спрямований на 

врегулювання інтересів сторін трудових правовідносин, порядок вирішення яких 

визначено Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» (далі Закон - №137/98-ВР), має розглядатись у порядку цивільного 

судочинства. 
 

Історія справи 
Первинна профспілкова організація  звернулася до суду з позовом про стягнення з 

підприємства  коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. Суд першої 
інстанції позов задовольнив, а апеляційний суд це рішення скасував, провадження у справі 
закрив на підставі п. 1 частини першої ст. 205 ЦПК України, мотивуючи тим, що справа не 
підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.  
 

Позиція Великої Палати Верховного Суду у справі від 16 червня 2019 року 

№174/580/16-ц 
«Судовий порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) процесуальним 

законодавством та  Законом № 137/98-ВР передбачений у таких випадках: розгляд заяви 
власника або уповноваженого ним органу про визнання страйку незаконним (стаття 23 Закону № 
137/98-ВР); розгляд заяви Національної служби посередництва і примирення про вирішення 
колективного трудового спору (конфлікту) у випадках, передбачених статтею 24 цього Закону, і 
коли сторонами не враховано рекомендації Національної служби посередництва і примирення 
щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) (стаття 25 вказаного Закону); 
оскарження профспілками неправомірних дій або бездіяльності посадових осіб, винних у 
порушенні умов колективного договору чи угоди (частина п'ята статті 20 Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі – Закон № 1045-XIV); невиконання 
роботодавцем обов'язку щодо створення умов діяльності профспілок, регламентованих 
колективним договором (частина друга, четверта статті 42 Закону № 1045-XIV). 

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 №137/98-ВР. 

Аналогічний правовий висновок викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 
17 травня 2018 року у справі № 910/11188/17 (провадження № 12-92гс18), і підстав для відступу 
від нього не вбачається. 

Враховуючи, що 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, 
відтак цей спір є трудовим та віднесений до цивільного судочинства.»  
 

5. Спір про скасування актів комісії, яка не здійснювала владні управлінські функції, 

а розслідувала нещасний випадок на виробництві, підлягає розгляду у порядку 

цивільного судочинства.  
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Історія справи 
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України (далі –Управління) звернулося до суду з 
позовом до територіального управління Держгірпромнагляду, у якому просило: скасувати акт 
про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом форми Н-1 та акт про розслідування 
нещасного випадку форми Н-5 комісії спеціального розслідування нещасного випадку, що стався 
з ОСОБА 3. 

Вважаючи помилковими та безпідставними висновки, які зроблені комісією в 
оскаржуваних актах, Управління звернулося до суду про скасування актів про розслідування 
нещасного випадку та про нещасний випадок, пов'язаний із виробництвом. 

 

Позиція Великої Палати Верховного Суду у справі від 12 грудня 2018 року № 

2а-2555/11/2670 
«За приписами п. 1 та 7 ч. 1 ст. 3 КАС України справа адміністративної юрисдикції - 

переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі 
сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова 
особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в 
тому числі на виконання делегованих повноважень; суб'єкт владних повноважень - 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. 

Згідно зі ст. 55 Закону № 1105-XIV спори щодо суми страхових внесків, а також щодо 
розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів та з інших питань вирішуються в 
судовому порядку. 

При цьому, процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях 
незалежно від форми власності, визначено Порядком розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1112. 

Як убачається з матеріалів справи, до складу комісії, яка проводила розслідування 
нещасного випадку, що стався 13 травня 2010 року з ОСОБА_3 на території КП «Плесо», увійшли: 
головний держаний інспектор з охорони праці відділу з розслідування нещасних випадків і аварій 
на виробництві та організації управління охороною праці ТУ Держгірпромнагляду по Київській 
області та м. Києву – Б.; страховий експерт з охорони праці відділу по роботі зі страхувальниками 
та потерпілими Шевченківського району УВД ФСС НВ у м. Києві – Х.; заступник директора КП 
«Плесо» з кадрових питань та побуту – К.; провідний спеціаліст відділу з питань охорони праці та 
безпечної життєдіяльності населення Голосіївської районної державної адміністрації у м. Києві – 
Х.; заступник голови профкому, начальник рятувально-водолазної станції № 1 КП «Плесо» - Б.; 
начальник служби охорони праці та техніки безпеки КП «Плесо» - Г., тобто не лише представники 
органів державної влади, але й інші особи. 

При цьому, комісія у складі зазначених осіб не здійснювала владні управлінські функції на 
основі законодавства, а розслідувала нещасний випадок на виробництві, про що 12 листопада 
2010 року склала відповідні акти за формами Н-5 та Н-1, які не є рішенням суб'єкта владних 
повноважень, а тому не можуть бути предметом оскарження в адміністративному суді.»  

 

6. За відсутності статусу юридичної особи трудовий колектив не наділений 

процесуальною правоздатністю. Відповідно, профспілка не може виступати 

представником трудового колективу у позовах про визнання права власності, адже 

не можна представляти в суді довірителя, який не наділений процесуальною 

правоздатністю. 

7.  Якщо профспілка не є представником трудового колективу чи окремого члена 

трудового колективу, вона має вважатись такою, що діє від власного імені як 

позивач. Відповідачем у цій справі є юридична особа, отже, за суб'єктним складом 

спір не має розглядатися в судах загальної юрисдикції, а підлягає вирішенню в 

порядку господарського судочинства. 
 

Історія справи 
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Первинна профспілкова організація в особі Профкому звернулась до господарського суду 
з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) 
та Фонду держмайна України (далі - Фонд) про зобов'язання відповідачів вчинити дії щодо 
визначення частки трудового колективу в майні державного підприємства (далі – ДП) та 
визнання недійсним наказу Мінекономрозвитку в частині збільшення статутного капіталу. 

Позов подано Профспілкою в інтересах захисту майнових прав трудового колективу 
ДП. На думку Профспілки, збільшення статутного капіталу здійснено за рахунок коштів, які є 
власністю трудового колективу ДП, що є порушенням прав трудового колективу, в інтересах 
якого діє Профспілка. 

Господарський суд припинив провадження у справі у зв'язку з тим, що спір не підлягає 
вирішенню в господарських судах України, а належить розглядати в порядку цивільного 
судочинства. 

Апеляційний господарський суд  скасував ухвалу місцевого господарського суду, а справу 
направив до суду першої інстанції для продовження розгляду у  зв'язку з відсутністю підстав 
для припинення провадження у справі. Господарський суд апеляційної інстанції вказав, що позов 
заявлено в інтересах трудового колективу, а не в інтересах кожної окремої фізичної особи. 

 

Позиція Великої Палати Верховного Суду у справі від 23 травня 2018 року                         

№ 910/9010/17 
«16.  Оцінюючи доводи учасників справи та висновки судів попередніх інстанцій щодо 

підвідомчості справи, Велика Палата Верховного Суду доходить висновку, що справа є 
підвідомчою господарським судам, з огляду на наступне. 

17.  Відповідно до статті 1 ГПК України (в редакції чинній станом на день подання позовної 
заяви), підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), 
громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в 
установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право 
звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за 
захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для 
вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. 

18.  Згідно із частиною другою статті 21 ГПК України (в редакції, чинній на час подання 
позову) позивачами є підприємства й організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу, що подали 
позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або 
охоронюваного законом інтересу. 

19.  Справа порушена за позовом Профспілки в інтересах трудового колективу ДП …. 
Зважаючи на зміст позовних вимог, предметом спору є приватноправові, майнові відносини 
(визначення частки в майні державного підприємства). 

20.  Трудовий колектив не є юридичною особою і не може брати участь у майнових 
відносинах. У певний період часу законодавство, зокрема стаття 25 Закону СРСР «Про власність 
СРСР», стаття 20 Закону України «Про власність», дійсно визнавало суб'єктами права колективної 
власності трудові колективи державних підприємств. Але при цьому члени трудового колективу 
спільно могли набути право власності на майно державного підприємства виключно шляхом 
створення юридичних осіб - підприємств чи товариств, які брали участь у процесах оренди чи 
приватизації майна державних підприємств (товариство покупців, товариство орендарів, 
колективне підприємство, орендне підприємство, господарське товариство тощо). 

21.  За відсутності статусу юридичної особи трудовий колектив не наділений 
процесуальною правоздатністю. Відповідно, Профспілка не може виступати представником 
трудового колективу у позовах про визнання права власності, адже не можна представляти в суді 
довірителя, який не наділений процесуальною правоздатністю. 

22.  Профспілка не може розглядатись і як представник фізичних осіб - членів трудового 
колективу ДП …. Стаття 25 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 
передбачає, що профспілки представляють права та інтереси працівників у відносинах з 
роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у ході 
приватизації об'єктів державної та комунальної власності, беруть участь у роботі комісій з 
приватизації представляють інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів у 
ході процедури банкрутства. Втім, професійна спілка може представляти члена трудового 
колективу - фізичну особу в цивільному процесі лише за наявності документів, що підтверджують 
повноваження представника (довіреності). Документи, що підтверджують представництво 
Профспілкою фізичних осіб - членів трудового колективу ДП …, надані суду не були. 

23.  Крім того, прибуток ДП «Електронмаш», який передавався у власність членів трудового 
колективу, був персоніфікованим, кожний член трудового колективу мав свій індивідуальний 
рахунок в системі обліку, на якому обліковувалась його частка у майні підприємства. Суд першої 
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інстанції дійшов правильного висновку, що право на частку у майні державного підприємства 
відповідно до вимог законодавства можуть мати лише ті члени трудового колективу, які 
працювали на підприємстві у відповідний період і які зазначені у витягу з особових рахунків 
працівників ДНВП «Електронмаш», які працювали в умовах повного госпрозрахунку і 
самофінансування та отримали частку доходу за період з 01.01.1989 по 01.04.1994, наданому 
позивачем. Не втрачають вони право на таку частку і після звільнення. Отже саме ці фізичні особи 
- працівники або колишні працівники мають право звертатися до суду з вимогою про визначення 
частки у майні державного підприємства, а не всі члени трудового колективу, які працюють на 
підприємстві на даний момент. 

24.   Відповідно, якщо Профспілка не є представником трудового колективу чи окремого 
члену трудового колективу, вона має вважатись такою, що діє від власного імені як позивач. 
Відповідачем у цій справі є юридична особа - ДП …. Отже за суб'єктним складом цей спір не має 
розглядатись в судах загальної юрисдикції, а підлягає вирішенню в господарських судах.»  

  

8. Велика Палата Верховного Суду підтримала правовий висновок Верховного Суду 

України, викладений у постановах від 22 січня 2014 року у справі № 6-151цс13 та від 

2 липня 2014 року у справі № 6-91цс14, про те, що після поновлення працівника на 

роботі виплачена йому вихідна допомога з огляду на вимоги статті 1215 ЦК України 

поверненню не підлягає.  

 
Історія справи 
Організація звільнила працівника з роботи у зв'язку зі скороченням штату працівників 

(п.1 ст.40 КЗпП), і відповідно до ст. 44 КЗпП виплатила йому вихідну допомогу. 
За рішенням суду звільнення визнано незаконним та поновлено працівника на роботі. 

Підприємство зажадало, щоб працівник повернув вихідну допомогу, так як вважало, що 
підстава, на якій працівник її набув відпала, і зазначені кошти зберігаються у працівника без 
достатньої правової підстави, а підприємство зазнало збитків на суму допомоги. Так як 
працівник відмовився повертати кошти, підприємство звернулось до суду з позовом в якому 
просило стягнути з працівника надмірно сплачені грошові кошти  у розмірі виплаченої вихідної 
допомоги. 

 

Позиція Великої Палати Верховного Суду у справі від 16 січня 2019 року                             

№ 753/15556/15-ц 
« …. у статті 1215 ЦК України передбачено загальне правило, коли набуте особою без 

достатньої правової підстави майно за рахунок іншої особи не підлягає поверненню. 
Згідно з частиною першою зазначеної статті не підлягає поверненню заробітна плата і 

платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої 
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані 
фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою 
добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача. 

При цьому правильність здійснених розрахунків, за якими була проведена виплата, а також 
добросовісність набувача презюмуються, і відповідно тягар доказування наявності рахункової 
помилки та недобросовісності набувача покладається на платника відповідних грошових сум. 

Сам факт оскарження відповідачем у судовому порядку наказу про звільнення з посади 
згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП України (зміни в організації виробництва і праці, в тому числі 
ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, 
скорочення чисельності або штату працівників) не може свідчити про недобросовісність дій особи, 
оскільки є реалізацією нею конституційного права, передбаченого статтею 55 Конституції України, 
на захист судом прав і свобод людини і громадянина. 

Відмовляючи у позові у справі, що розглядається, суди попередніх інстанцій зробили 
висновок, що: 1) виплата вихідної допомоги була проведена позивачем добровільно, на законних 
підставах, за відсутності рахункової помилки з його боку; 2) недобросовісність з боку відповідача 
не встановлена. 

Суди вважали, що передбачені цивільним законодавством підстави для повернення 
грошових коштів на підставі вимог статті 1212 ЦК України відсутні. 

Велика Палата Верховного Суду погоджується з таким висновком судів першої та 
апеляційної інстанцій, оскільки, незважаючи на те, що після поновлення ОСОБА_3 на роботі 
підстава для виплати вихідної допомоги відпала (наказ, на підставі якого було здійснено виплату 
вихідної допомоги, скасований рішенням Дарницького районного суду міста Києва від 03 березня 
2015 року), в силу вимог статті 1215 ЦК України ці кошти поверненню не підлягають.»  
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9. Велика Палата Верховного Суду підтримала правовий висновок Верховного Суду 

України, викладений у постанові від 30 листопада 2016 року у справі № 226/168/15-ц, 

згідно з яким пільга щодо сплати судового збору, передбачена пунктом 1 частини 

першої статті 5 Закону України «Про судовий збір», не поширюється на вимоги 

позивачів про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при 

звільненні під час розгляду таких справ в усіх судових інстанціях.  
 

Історія справи 
Працівник звернувся до господарського суду з майновими вимогами до боржника ПрАТа в 

межах його справи про банкрутство про стягнення заборгованості з виплати заробітної 
плати, компенсації за втрату частини заробітної плати та середнього заробітку за час 
затримки розрахунку при звільненні, так як на день звільнення з роботи ПрАТ всупереч ст. 116 
КЗпП не провело з ним повного розрахунку з виплати заробітної плати. 

Суд відмовив у задоволенні вимог про стягнення середнього заробітку за час затримки 
розрахунку при звільненні, в зв’язку з не сплатою позивачем судового збору. В решті вимог 
позов задовольнив.  

 

Позиція Великої Палати Верховного Суду у справі від 30 січня 2019 року № 

910/4518/1 
«30. … структура заробітної плати визначена статтею 2 Закону України «Про оплату праці», 

за змістом якої заробітна плата складається з основної та додаткової заробітної плати, а також з 
інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Основна заробітна плата - це винагорода за 
виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, 
посадові обов'язки), яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок 
для робітників та посадових окладів для службовців. Додаткова заробітна плата - це винагорода 
за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, 
яка включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним 
законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні 
та компенсаційні виплати, до яких належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за 
рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та 
інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які 
провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. 

31. Крім того, на підставі статті 2 Закону України «Про оплату праці» структуру заробітної 
плати можна визначити, беручи до уваги положення Інструкції зі статистики заробітної плати, 
затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5 та 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713 (далі - Інструкція 
№ 114/8713), розробленої відповідно до Закону України від 17 вересня 1992 року N 2614-XII «Про 
державну статистику» та Закону України «Про оплату праці» з урахуванням міжнародних 
рекомендацій у системі статистики оплати праці й стандартів Системи національних рахунків (за 
змістом преамбули цієї Інструкції). 

32. Відповідно до пункту 1.3 Інструкції № 114/8713 для оцінки розміру заробітної плати 
найманих працівників застосовується показник фонду оплати праці. До фонду оплати праці 
включаються нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінені в 
грошовому вираженні) за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за 
виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат. Фонд оплати праці 
складається з: фонду основної заробітної плати; фонду додаткової заробітної плати; інших 
заохочувальних та компенсаційних виплат. 

33. При цьому, інші виплати, що не належать до фонду оплати праці, встановлені в розділі 
3 Інструкції № 114/8713, згідно з пунктом 3.9 якого до них відносяться суми, нараховані 
працівникам за час затримки розрахунку при звільненні. 

34. З наведених норм чинного законодавства вбачається, що середній заробіток за час 
затримки розрахунку при звільненні за своєю правовою природою не є основною чи додатковою 
заробітною платою, а також не є заохочувальною чи компенсаційною виплатою (зокрема, 
компенсацією працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її 
виплати) у розумінні статті 2 Закону України «Про оплату праці», тобто середній заробіток за час 
затримки розрахунку при звільненні не входить до структури заробітної плати. 

57. За змістом приписів статей 94, 116, 117 Кодексу законів про працю України та 
статей 1, 2 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» середній 
заробіток за час затримки розрахунку при звільненні за своєю правовою природою є спеціальним 
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видом відповідальності роботодавця, спрямованим на захист прав звільнених працівників щодо 
отримання ними в передбачений законом строк винагороди за виконану роботу (усіх виплат, на 
отримання яких працівники мають право згідно з умовами трудового договору і відповідно до 
державних гарантій), який нараховується у розмірі середнього заробітку та не входить до 
структури заробітної плати. 

58. Пільга щодо сплати судового збору, передбачена пунктом 1 частини першої статті 5 
Закону України «Про судовий збір», згідно з якою від сплати судового збору під час розгляду 
справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі - у справах про стягнення заробітної плати 
та поновлення на роботі, не поширюється на вимоги позивачів про стягнення середнього 
заробітку за час затримки розрахунку при звільненні під час розгляду таких справ в усіх судових 
інстанціях.»  

 

10. Велика Палата Верховного Суду підтвердила висновок Верховного Суду 

України, викладений у постанові від 29 листопада 2016 року у справі № 133/476/15-а, 

про те, що у випадку призначення особі пенсії за вислугу років відповідно до Закону 

України від 5 листопада 1991 року № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення», який 

передбачає інші підстави та порядок призначення пенсії, а надалі при виявленні 

такою особою бажання отримувати пенсію за віком відповідно до Закону України 

від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування», має місце саме призначення пенсії за віком, а не переведення з 

одного виду пенсії на інший згідно з частиною третьою статті 45 Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».  
 
Історія справи 
Пенсіонер (далі - ОСОБА_3) звернувся до суду з позовом, у якому просив: визнати 

неправомірними дії управління Пенсійного фонду України (далі - УПФУ, ПФУ - відповідно) щодо 
відмови в призначенні йому пенсії за віком із застосуванням показника середньої заробітної 
плати в Україні за три календарні роки; зобов'язати відповідача призначити пенсію за віком із 
застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки (2014-
2016), що передують року звернення за призначенням пенсії, та виплатити пенсію з 
урахуванням виплачених за цей період сум. 

УПФУ відмовило у призначенні пенсії за віком обґрунтовуючи тим, що відповідно до 
частини третьої статті 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування» від 09 липня 2003 року № 1058-IV (далі - Закон № 1058-IV) ОСОБА_3 має право на 
переведення з одного виду пенсії на інший із застосуванням показника заробітної плати, що 
враховувався під час призначення попереднього виду пенсії, а це є недоцільним у зв'язку зі 
зменшенням розміру її пенсії після такого переведення. 

На обґрунтування позовних вимог ОСОБА_3 зазначив, що дії та рішення відповідача є 
неправомірними та суперечать положенням закону, оскільки після досягнення 60-річного віку він 
має право не на переведення, а на призначення пенсії за віком відповідно до Закону № 1058-IV. 

 

Позиція Великої Палати Верховного Суду у справі від 31 жовтня 2018 року № 

876/5312/17 
«Відповідно до ч. 1  ст. 9 Закону № 1058-ІV за рахунок коштів Пенсійного фонду України в 

солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати: пенсія за віком; пенсія по інвалідності 
внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності 
з дитинства); пенсія у зв'язку з втратою годувальника. 

З аналізу зазначених вище норм законодавства вбачається, що ч. 3 ст. 45 Закону № 1058-
IV установлюється порядок переведення з одного виду пенсії, призначеної саме за цим Законом, 
на інший. Отже, показник середньої заробітної плати при переведенні на інший вид пенсії має 
бути незмінним, тобто таким, яким він був на час призначення пенсії, передбаченої Законом № 
1058-ІV. Однак у випадку із заявою позивача мало місце призначення іншої пенсії за 
іншим законом, а тому має враховуватись показник середньої заробітної плати за три календарні 
роки, що передують року призначення нового виду пенсії (пенсії за віком). 

Велика Палата Верховного Суду звертає увагу, що 01 січня 2008 року ОСОБА_3 було 
призначено пенсію за вислугу відповідно до п. «а» ст. 55 Закону України  « Про пенсійне 

забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-XII (далі Закон - № 1788-XII), який 

передбачає інші підстави та порядок призначення пенсії. 
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Для призначення пенсії за віком відповідно до Закону № 1058-ІV позивач звернувся вперше 
18 травня 2017 року після досягнення 60-річного віку. 

Відповідно до п. «а» ст. 55 Закону № 1788-XII право на пенсію за вислугу років мають 
робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють 
організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та 
метрополітенах, - за списками професій і посад, що затверджуються в порядку, який визначається 
Кабінетом Міністрів України; водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих у 
технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар'єрах на вивезенні вугілля, 
сланцю, руди, породи, - після досягнення 55 років і при стажі роботи: для чоловіків - не менше 30 
років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі. 

Таким чином, позивач має право на призначення пенсії за віком відповідно до Закону № 
1058-IV із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників у галузі економіки 
України за три календарні роки, що передують року звернення. 

Отже, Верховний Суд України у постанові від 29 листопада 2016 року у справі № 
133/476/15-а (№ 21-6331а15) обґрунтовано зазначив, що у випадку призначення особі пенсії за 
вислугу років відповідно до Закону № 1788-XII, який передбачає інші підстави та порядок 
призначення пенсії, а в подальшому при виявленні такою особою бажання отримувати пенсію за 
віком відповідно до Закону № 1058-IV, має місце саме призначення пенсії за віком, а не 
переведення згідно ч. 3 ст. 45 Закону № 1058-IV. 

Верховний Суд України при ухвалені цієї постанови також врахував і положення Законів № 
1058-IV та № 1788-XII. 

Підсумовуючи зазначене вище, Велика Палата Верховного Суду не вбачає підстав для 
відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, 
викладеного в постанові Верховного Суду України від 29 листопада 2016 року у справі № 
133/476/15-а (№ 21-6331а15). 

Питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених 
Конституцією України випадках інших актів вирішує Конституційний Суд України в порядку, 
визначеному Законом України від 13 липня 2017 року № 2136-VIII «Про Конституційний Суд 
України». 

Велика Палата Верховного Суду звертає увагу, що органи судової влади під час здійснення 
судочинства застосовують законодавчі норми та не наділені повноваженнями (крім 
Конституційного Суду України) визнавати закони України такими, що втратили чинними або 
скасовувати їх у інший спосіб. 

На момент звернення ОСОБА_3 до Конотопського об'єднаного УПФУ із заявою про 
призначення пенсії за віком норми Закону № 1788-XII були чинними. Цей закон не скасований 
Верховною Радою України, його положення не визнавалися неконституційними або незаконними і 
на сьогодні. 

Умови та порядок призначення пенсії за вислугу років визначалися Законом № 1788-XII, як 
на момент виникнення спірних правовідносин між учасниками справи, так і на час розгляду цієї 
справи в судах різних інстанцій. 

Та обставина, що механізм і порядок обчислення та виплати пенсій за вислугу років з 01 
січня 2004 року здійснюється на підставі Закону № 1058-IV за формулою, що встановлена для 
пенсії за віком, не впливає на те, що призначення пенсії за вислугу років передбачено 
положеннями Закону № 1788-XII. 

При цьому ст. 9 Закону № 1058-ІV не передбачено такого виду пенсії, як пенсія за вислугу 
років. Разом з тим, ч. 3 ст. 45 зазначеного Закону регламентує порядок переведення з одного 
виду пенсії, призначеного саме за цим Законом, на інший. 

Отже, при зверненні особи, якій було призначено пенсію за вислугу років у порядку Закону 
№ 1788-XII, до територіальних органів ПФУ із заявою про призначення пенсії за віком на 
підставі Закону № 1058-IV, має місце саме призначення такого виду пенсії, а не переведення 
згідно з ч. 3 ст. 45 Закону № 1058-IV, а тому позиція суду касаційної інстанції, що пенсія за вислугу 
років призначається Законом № 1058-IV, є необґрунтованою. 

Таким чином, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що постанова 
Харківського апеляційного адміністративного суду від 07 листопада 2017 року про визнання 
неправомірними дій та зобов'язання Конотопського об'єднаного УПФУ призначити ОСОБА_3 
пенсію за віком із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні за три календарні 
роки є обґрунтованою і законною. 

 
 

Підготувала Галина ПРОСЯНИК,  

правовий інспектор праці  
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