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Трудові спори про недотримання
роботодавцем вимог з оплати праці

Вступаючи до трудових правовід-
носин, працівник розраховує на своє-
часну та повну виплату заробітної
плати. Обов’язком же роботодавця є
забезпечення таких нарахувань та
виплат. Проте нерідко право праців-
ника на оплату праці порушується як
із суб’єктивних, так і з об’єктивних при-
чин, у зв’язку з чим у працівника вини-
кає право на звернення до державних
органів з вимогою захистити його
права, тобто виникає право на захист.

Чинне вітчизняне законодавство
передбачає захист прав працівника у
судовому порядку із застосуванням
норм трудового, цивільного та цивіль-
ного процесуального права. У певно-
му сенсі право на захист залежить від
їх змісту. Крім того, реалізація права
на захист трудових прав залежить від
низки багатьох інших факторів.

Питання трудових прав досліджу-
валися в різних аспектах такими вчени-
ми, як: В. С. Андреєв, Н. Б. Болотіна,
Г. С.Гончарова,В.В.Жернаков,М.Л.За-
харова, І. М. Кісєльов, О. І. Кульчицька,

А. М. Лушников, М. В. Лушникова,
О. Є. Мачульська, П. Д. Пилипенко,
С. М. Прилипко, В. І. Прокопенко,
О. І. Процевський, Б. І. Сташків, Г. І.Ча-
нишева та інші. Проте враховуючи
актуальність цього питання, а також
його багатоаспектний характер, чи-
мало питань у цій сфері потребують
свого подальшого дослідження та
розкриття.

Метою цієї статті є дослідження
особливостей судового розгляду справ
про недотримання роботодавцем ви-
мог з оплати праці. Для досягнення
поставленої мети планується виріши-
ти такі основні завдання: розглянути
статистику порушень роботодавцями
вимог законодавства про оплату пра-
ці; здійснити аналіз реалізації права на
судовий захист трудових прав у наказ-
ному та позовному провадженні.

На підставі конституційного прин-
ципу про можливість безпосередньо
звертатися за захистом свого поруше-
ного права до суду працівники, права
яких порушено, все частіше використо-
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вують правосуддя як найдієвіший спо-
сіб захисту. Передбачений нормами
права інститут представництва та
адвокатури сприяють захисту прав
працівників при розгляді судами тру-
дових спорів, у тому числі у справах
про недотримання роботодавцем ви-
мог з оплати праці. Крім того, якщо
працівник є членом профспілки, його
законні інтереси може представляти 
і така організація.

З приводу представництва інтере-
сів працівників у суді профспілками
слід зауважити, що протягом останніх
років таке представництво було реа-
лізовано у 14,6 тис. випадків. Так, у Кі-
ровоградській області головним спе-
ціалістом з питань правової роботи
апарату Федерації профспілок Украї-
ни В. В. Пророком протягом 2009–
2010 рр. підготовлено майже 500 позо-
вів до суду та здійснено представництво
зі 180 членів профспілок безпосеред-
ньо у судових органах. У Хмельниць-
кій області головним спеціалістом з
питань правової роботи апарату Феде-
рації профспілок України А. В. Яков-
левим протягом 2009 – першої поло-
вини 2010 р. підготовлено та подано
до Хмельницького міськрайонного
суду 114 позовних заяв про стягнення
заборгованості за заробітною пла-
тою, вихідної допомоги, матеріальної
допомоги на оздоровлення, оплати
часу простою, компенсації за час за-
тримки розрахунку при звільненні та
моральної шкоди з ЗАТ «Хмельницька
кондитерська фабрика «Кондфіл» [1].

Однак і досі значна кількість пра-
цівників не бажають звертатися за
захистом порушених прав саме до
вказаного юрисдикційного органу.
Серед причин нехтування судовим
захистом однією з головних є трива-
лість розгляду справи у суді.

Порушення прав працівників у
сфері оплати праці становлять різні
категорії судових справ, причому
кожна з цих категорій включає в себе
інші категорії. Наприклад, це спори
про виплати нарахованої, але не ви-

плаченої заробітної плати;про стягнення
заробітної плати; про стягнення ком-
пенсації за невикористану відпустку
тощо. Розглянемо деякі категорії
справ про недотримання роботодав-
цем вимог з оплати праці.

Судова практика свідчить, що по-
зови до суду з приводу виплати заро-
бітної плати є одними з найчастіших
серед інших судових справ із трудових
спорів. Як вважають Г. І. Чанишева та
Н. Б. Болотіна, головними причина-
ми масових порушень законодавства
України про оплату праці є відсутність
ефективних економічних, адмініст-
ративних та кримінально-правових
механізмів, які би примушували праце-
давців до безумовного їх виконання
недобросовісний відомчий та регіо-
нальний контроль за дотриманням за-
конодавства про працю і оплату праці
галузевих міністерств, відомств, орга-
нів місцевої виконавчої влади, відсут-
ність ефективних юридичних та орга-
нізаційних процедур забезпечення
реального й відповідного представ-
ництва інтересів держави в акціонер-
них організаціях, де є частина держав-
ної власності, недієздатність комісій
із трудових спорів низький рівень пра-
вових знань та безвідповідальність
керівників організацій, посадових осіб
і персоналу за дотриманням трудово-
го законодавства [2, с. 365–366].

Стаття 1 Закону України «Про
оплату праці» встановлює, що заро-
бітна плата – це винагорода, обчисле-
на, як правило, у грошовому виразі,
яку за трудовим договором роботода-
вець виплачує працівникові за вико-
нану ним роботу [3]. Відмітимо, що
розуміти під заробітною платою ви-
нагороду почали з радянського періо-
ду, коли праця розглядалася як перша
життєва необхідність кожної людини.
Тобто в тих умовах сприйняття заро-
бітної плати як винагороди було до-
речним та обґрунтованим. Сьогодні ж
заробітна плата не є винагородою в
умовах ринкової економіки, вона є
оплатою затрачених зусиль на вико-
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нання певної роботи, тобто має ком-
пенсаційний та відшкодувальний ха-
рактер. Тим більше таке твердження 
є правильним з урахуванням того, що
рівень сучасної заробітної плати не
дозволяє казати про неї як про вина-
городу, оскільки її не вистачає на
забезпечення гідного рівня проживан-
ня себе та членів своєї сім’ї [4].

Згідно з частиною 3 статті 15 За-
кону України «Про оплату праці»,
оплата праці працівників здійснює-
ться в першочерговому порядку. Всі
інші платежі здійснюються робото-
давцем після виконання зобов’язання
щодо оплати праці. Це правило від-
повідає міжнародним нормам у цій
сфері, зокрема статті 6 Конвенції
Міжнародної організації праці № 95
«Про захист заробітної плати» 1949 р.,
ратифікованої УРСР 30 червня 1961 р.
яка забороняє роботодавцеві обмежу-
вати будь-яким чином свободу праців-
ника розпоряджатися своєю заробіт-
ною платою на власний розсуд, що
зобов’язує роботодавця вчасно випла-
чувати заробітну плату працівникові
[5]. Тим самим своєчасність виплати
заробітної плати не залежить від здій-
снення інших платежів, їх черговості,
а має пріоритетний характер порівня-
но з іншими платежами.

Відзначимо, що у тому випадку,
якщо заробітна плата нарахована, але
не виплачена, її розмір чітко визначе-
ний і при цьому не заявляються інші
вимоги, то справа може бути розгля-
нута в рамках наказного провадження.
В інших випадках справи про стягнен-
ня заробітної плати підлягають розгля-
ду в рамках позовного провадження
за скороченим строком, який стано-
вить два місяці. Наказове проваджен-
ня значно скорочує строки розгляду
справ у сфері оплати праці, крім того
враховується і спрощений порядок їх
розгляду. Проте не дивлячись на те,
що статтею 102 Цивільного процесу-
ального кодексу України передбаче-
но, що у разі прийняття судом ухвали
про відкриття наказного проваджен-

ня, суд у триденний строк з моменту 
її постановлення видає судовий наказ
по суті заявлених вимог [6], праців-
ники далеко не в усіх випадках кори-
стуються таким правом і очікують
місяцями отримання нарахованої, але
не виплаченої працівникові суми за-
робітної плати.

Крім того, для наказного прова-
дження по такій категорії справ вста-
новлено і коротший, порівняно з по-
зовним провадженням, строк набран-
ня сили судовим рішенням. На підставі
статті 106 Цивільного процесуально-
го кодексу України, у разі ненадхо-
дження від боржника заяви про скасу-
вання судового наказу протягом трьох
днів після закінчення строку на її по-
дання судовий наказ набирає законної
сили і суд видає його стягувачеві для
пред’явлення до виконання [6].

Як зазначає О. Б. Єрошенко, що
неможливість надання працівником
до суду документа про суму нарахова-
ної, але не виплаченої заробітної
плати, виданого роботодавцем, є од-
нією з причин крайньої потреби звер-
нення громадян до суду із заявами про
видачу судового наказу. На практиці
більшість заяв про стягнення нарахо-
ваної, але не виплаченої заробітної
плати, подається прокурором. Це по-
яснюється тим, що прокурор, вико-
ристовуючи свої повноваження, може
витребувати у роботодавця докумен-
ти на підтвердження суми нарахова-
ної, але не виплаченої працівникові
заробітної плати. Другою причиною
цього є те, що працівник майже завжди,
окрім вимог про стягнення нарахова-
ної, але не виплаченої заробітної
плати, одночасно заявляє вимоги про
стягнення середнього заробітку за час
затримки розрахунку, про компенса-
цію втрати частини доходів у зв’язку з
порушенням установлених строків їх
виплати і про відшкодування мораль-
ної шкоди. Однак згідно з пунктом 1
частини 1 статті 96 Цивільного про-
цесуального кодексу України, судові
накази видаються лише за вимогами
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про стягнення нарахованої, але не
виплаченої суми заробітної плати.
Тому всі інші вимоги працівників, що
випливають із трудових правовід-
носин, можуть бути вирішені судом
виключно в позовному провадженні.
Саме тому працівники найчастіше і
звертаються до суду за захистом своїх
прав із позовними заявами [7, с. 62].

Відповідно до статті 99 Цивільно-
го процесуального кодексу України,
за подання заяви про видачу судового
наказу справляється судовий збір у
розмірі, встановленому законом [6].
Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 5
Закону України «Про судовий збір»,
пільги щодо сплати судового збору,
відповідно до яких, від сплати судово-
го збору звільняються позивачі – за
подання позовів про стягнення заро-
бітної плати, поновлення на роботі та
за іншими вимогами, що випливають
із трудових правовідносин [8].

У рамках позовного провадження,
як уже зазначалось, на підставі части-
ни 1 статті 157 Цивільного процесуаль-
ного кодексу України, суд розглядає
справи протягом розумного строку,
але не більше двох місяців з дня від-
криття провадження у справі, а справи
про поновлення на роботі – одного
місяця. Отже, загальний строк розгля-
ду справи у першій інстанції має не
перевищувати одного місяця. Проте на
практиці ці строки не дотримуються,
що стосується і наказного, і позовного
провадження. Основною причиною
цього є важкість отримання доказів, а
також обов’язковість розгляду справи
за участю представників сторін.

Слід підкреслити, що стягнення
заборгованості по заробітній платі
шляхом звернення до суду з відповід-
ними позовними заявами є найбільш
дієвим способом примусити роботодав-
ця виплатити працівнику зароблені
ним гроші. Працівник, який бажає від-
стояти своє право, повинен звернути-
ся з позовом до районного суду за міс-
цезнаходженням підприємства, де він
працює або за місцем своєї реєстрації.

За загальним правилом, працівник
може звернутися з заявою про вирі-
шення спору безпосередньо до місце-
вого суду в тримісячний строк із дня,
коли від дізнався або повинен був ді-
знатися про порушення його права у
сфері праці. Проте по справах про
стягнення заробітної плати строк звер-
нення до суду часом не обмежений [9].

Під час підготовки позовної заяви
в ній необхідно зазначити обставини,
що підлягають доказуванню, та доку-
менти, які необхідно додати до спра-
ви. Як правило, до заяви необхідно
долучити документи, які б підтвер-
джували наявність трудових відносин
позивача і відповідача (копія трудової
книжки, копії наказів про прийняття
на роботу, про звільнення, копія тру-
дового контракту та інші), документи,
що підтверджують розмір заробітної
плати (відповідна довідка підприєм-
ства про розмір середньої заробітної
плати працівника) та наявність забор-
гованості, строки та періодичність її
виплати тощо. У разі, якщо відповідач
не надав довідку про розмір заборго-
ваності – копію заяви позивача на
адресу відповідача про надання довід-
ки і документи, які підтверджують
отримання відповідачем цієї заяви
(наприклад, поштове повідомлення).
Якщо він заявляє вимоги про відшко-
дування моральної шкоди, то треба
додати докази, які б могли підтверди-
ти її спричинення та обґрунтування
розміру (наприклад, довідки про наяв-
ність заборгованості за сплату кому-
нальних платежів, судові рішення про
примусове стягнення сум, лікарські
документи, боргові розписки та інше).
У разі, якщо роботодавець відмов-
ляється надавати котрийсь із доку-
ментів, про це слід зазначати в позов-
ній заяві.

Слід зауважити, що при виникнен-
ні трудового спору роботодавці нама-
гаються ускладнити процес збирання
та надання працівниками необхідних
доказів, включаючи незаконні відмо-
ви у видачі довідок про розміри заро-
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бітної плати та інші. В таких випадках
працівник може скористатися послу-
гами адвоката або звернутися до суду
із заявою про забезпечення доказів.
На адвокатський запит або на підста-
ві ухвали суду, що розглядає справу 
в рамках позовного провадження,
роботодавець зобов’язаний надати
витребувані документи. Таким чином,
під час розгляду справи в суді, ці доку-
менти працівник має право витребу-
вати у примусовому порядку. Так, згі-
дно зі статтею 137 Цивільного проце-
суального кодексу України, у випад-
ках, коли щодо отримання доказів у
сторін та інших осіб, які беруть участь
у справі, є складнощі, суд за їх клопо-
танням зобов’язаний витребувати
такі докази. Клопотання про витребу-
вання доказів має бути подано до або
під час попереднього судового засі-
дання, а якщо попереднє судове засі-
дання у справі не проводиться,– 
до початку розгляду справи по суті із
долученням відомостей про неможли-
вість отримання таких доказів особи-
сто стороною або іншою особою, яка
бере участь у справі [6].

Таким чином, враховуючи особли-
вості даної категорії спорів, можна
визначити, що у трудових спорах про
недотримання роботодавцем вимог з
оплати праці предметом доказуван-
ня є такі юридичні факти: 1) наяв-
ність трудових правовідносин між
працівником-позивачем та робото-
давцем-відповідачем (підтверджуєть-
ся письмовим трудовим договором

(контрактом), наказом про прийняття
на роботу, показання свідків тощо);
2) виконання працівником трудової
функції належним чином та нараху-
вання за виконану роботу заробітної
плати (відсутність доган, платіжна
відомість, дані бухгалтерського облі-
ку, розрахунковий лист та інше); 3) не
виплата в установлений строк заро-
бітної плати (виписка банку про рух
грошових коштів на картковому
рахунку працівника, якщо роботода-
вець є учасником заробітного проекту
відповідного банку, довідка бухгалте-
рії про наявність та суму заборговано-
сті по заробітній платі перед праців-
ником тощо); 4) сума заборгованості
(розрахунок, здійснений на підставі
виплат заробітної плати за минулі
місяці тощо). Враховуючи принципи
диспозитивності та змагальності сто-
рін цивільного процесу, працівник
повинен довести наявність підстав,
зазначених вище, а роботодавець такі
підстави повинен спростовувати належ-
ними доказами.

Слід також відмітити, що порядок
подачі документів та вирішення тру-
дових спорів про недотримання робо-
тодавцем вимог з оплати праці мак-
симально спрощений на користь пра-
цівника: по-перше, строк позовної
давності по даній категорії справ 
необмежений; по-друге, позивачу не
потрібно сплачувати судовий збір;
по-третє, строк розгляду справи за
законом не може перевищувати двох
місяців.
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Шевчук З. І.Трудові спори про недотримання роботодавцем вимог з оплати праці
Статтю присвячено особливостям судового розгляду справ про недотримання

роботодавцем вимог з оплати праці, визначено письмові докази, які становлять
доказову базу в цих категоріях справ.

Ключові слова: трудові спори, оплата праці, роботодавці.

Шевчук З. И. Трудовые споры о несоблюдении работодателем требований из
оплаты труда

Статья посвящена особенностям судебного разбирательства дел о несоблюде-
нии работодателем требований по оплате труда, определены письменные доказа-
тельства, которые составляют доказательную базу этой категории дел.

Ключевые слова: трудовые споры, оплата труда, работодатели.

Shevchuk Z. Labour conflicts is about a failure to observe of requirements an
employer from the remuneration of labour

The article is sanctified to the features of judicial trial of businesses about a failure
to observe of requirements an employer from the remuneration of labour, writing pro-
ofs that fold an evidential base in these categories of businesses are certain.

Key words: labour conflicts, remuneration of labour, employers.


