
Відповідальність роботодавця за затримку розрахунку при 
звільненні (ст.ст.116,117 КЗпП) 

 
У випадку ухвалення судового рішення про стягнення з роботодавця виплат, 

які передбачені після звільнення, відшкодування, передбачене статтею 117 КЗпП 
України, спрямоване на компенсацію працівнику майнових втрат, яких він зазнає 
внаслідок несвоєчасного здійснення з ним розрахунку з боку роботодавця, 
стягується у спосіб, спеціально передбачений для трудових відносин, за весь 
період такого невиконання, у тому числі й після прийняття судового рішення.  

 
Історія справи 
ОСОБА_1 у зв’язку з допущеними роботодавцем порушень законодавства про 

працю подав заяву про звільнення за власним бажанням на підставі частини третьої 
статті 38 КЗпП України. 

Проте в наказі про звільнення позивача вказано: «Звільнити за власним 
бажанням, ст. 38 КЗпП України», тобто без зазначення в наказі підстав звільнення, на 
які позивач посилався у своїй заяві.  

Окружний адміністративний суд визнав протиправним вказаний наказ в частині 
підстави звільнення, зобов’язав внести зміни до нього та виплатити на користь 
позивача вихідну допомогу.  

ОСОБА_1 у зв’язку з затримкою виплати йому вихідної допомоги при звільненні, 
що тривала, з 25.03.2016 року (з дня, наступного за днем отримання відповідачем заяви 
позивача про проведення розрахунку) по 28.12.2016 року (день фактичної виплати 
вихідної допомоги при звільненні на виконання постанови апеляційного 
адміністративного суду, звернувся до суду з позовом стягнути на його користь суму 
середньомісячного заробітку за час затримки виплати вихідної допомоги при звільненні. 

 
Оцінка судів першої та апеляційної інстанцій 

26. Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції, з висновками 
якого погодився й апеляційний суд, виходив із того, що до спірних правовідносин 
положення статей 116, 117 КЗпП України не застосовуються. За описаних обставин, 
зобов`язання роботодавців виплатити заборгованість із заробітної плати та компенсацію 
замінено на зобов`язання виконати судові рішення на користь позивача, що не 
регулюється матеріальними нормами трудового права. 

30. Щодо застосування до спірних відносин статей 116, 117 КЗпП 
України апеляційний суд зазначив, що вихідна допомога у розмірі тримісячного 
середнього заробітку, присуджена судом після встановлення під час розгляду трудового 
спору факту порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про 
працю, має іншу правову природу і за своєю суттю є відповідальністю роботодавця перед 
працівником за порушення його трудових прав, та стягнення коштів, присуджених 
позивачу судовим рішенням в адміністративній справі № 826/5898/16, має здійснюватись 
на загальних підставах, зокрема, добровільно або якщо боржник відмовляється здійснити 
перерахунок відповідних сум - у порядку, встановленому Законом України від 02 червня 
2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження». У порядку цього ж  Закону має 
вирішуватися питання відповідальності боржника за несвоєчасне виконання (виконання не 
у повному обсязі) рішення суду про стягнення середнього заробітку. 

 
Оцінка Великої Палати Верховного Суду 
46. Відповідно до частини першої статті 47 КЗпП України власник або 

уповноважений ним орган зобов`язаний в день звільнення видати працівникові належно 
оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 
цього Кодексу. 

47. Відповідно до статті 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх 
сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день 
звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути 
виплачені не пізніше наступного дня після пред`явлення звільненим працівником вимоги 
про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або 
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уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою 
зазначених сум. 

У разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або 
уповноважений ним орган у будь-якому випадку повинен у зазначений у цій статті строк 
виплатити не оспорювану ним суму. 

48. Відповідно до частини першої статті 117 КЗпП України в разі невиплати з вини 
власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у 
строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір 
підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній 
заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. 

49. З аналізу зазначених законодавчих норм убачається, що умовами застосування 
частини першої статті 117 КЗпП України є невиплата належних звільненому працівникові 
сум у відповідні строки, вина власника або уповноваженого ним органу у невиплаті 
зазначених сум та відсутність спору про розмір таких сум. При дотриманні наведених умов 
підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній 
заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. 

50. При цьому, за правовою позицією, висловленою Великою Палатою Верховного 
Суду в постанові від 26 лютого 2020 року у справі № 821/1083/17 під «належними 
звільненому працівникові сумами» необхідно розуміти усі виплати, на отримання яких 
працівник має право станом на дату звільнення згідно з умовами трудового договору і 
відповідно до державних гарантій, встановлених законодавством для осіб, які 
перебувають у трудових правовідносинах з роботодавцем (заробітна плата, компенсація 
за невикористані дні відпустки, вихідна допомога тощо). 

51. Згідно з частиною другою статті 117 КЗпП України при наявності спору про 
розміри належних звільненому працівникові сум власник або уповноважений ним орган 
повинен сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на 
користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір 
відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору. 

58. Аналізуючи застосування судами статей 116 та 117 КЗпП України, ЄСПЛ у 
рішенні «Меньшакова проти України» вказав, що обґрунтуванню, наведеному судами, не 
вистачає чіткості і ясності, оскільки суди детально не розглянули двояку дію статті 117 
КЗпП України, однак це не свідчить про жодні прояви несправедливості чи свавілля, і 
процесуальні обмеження доступу заявниці до суду не застосовувались непропорційно. 

59. Крім того, у пункті 58 рішення ЄСПЛ вкотре наголосив, що він не є апеляційним 
судом для оскарження рішень національних судів та, як правило, саме національні суди 
повинні тлумачити національне законодавство та оцінювати надані їм докази (рішення у 
справі «Waiteand Kennedy v. Germany», заява № 26083/94, п. 54). 

Тому за висновком ЄСПЛ не було порушення статті 6 Конвенції щодо скарги 
заявниці на відсутність доступу до суду (п. 59 рішення). 

60. За таких обставин Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про те, що 
немає жодних підстав вважати, що ЄСПЛ надав для застосування на національному рівні 
тлумачення приписів статті 117 КЗпП України всупереч практиці Верховного Суду України 
(постанова від 15 вересня 2015 року, провадження № 21-1765а15). Вказане рішення 
ЄСПЛ не може розглядатися як підстава для відступу від правового висновку, 
викладеного у постанові Верховного Суду України від 15 вересня 2015 року у справі № 21-
1765а15. 

61. Аналогічний висновок викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду 
від 26 лютого 2020 року у справі № 821/1083/17. 

64. За змістом частини першої статті 117 КЗпП України обов`язок роботодавця 
перед колишнім працівником щодо своєчасного розрахунку при звільненні припиняється 
проведенням фактичного розрахунку, тобто, реальним виконанням цього обов`язку. І саме 
з цією обставиною пов`язаний період, протягом якого до роботодавця є можливим 
застосування відповідальності. 

65. Частина перша статті 117 КЗпП України стосується випадків, коли 
роботодавець за відсутності спору умисно або з необережності не проводить остаточний 
розрахунок з колишнім працівником. 
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67. Так, якщо між роботодавцем та колишнім працівником виник спір про розміри 
належних звільненому працівникові сум, то в тому разі, коли спір вирішено на користь 
працівника, власник або уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене в цій 
статті відшкодування (тобто, зазначене в частині першій статті 117 КЗпП України). Відтак, 
у цьому випадку законодавець не вважає факт вирішення спору фактом виконання 
роботодавцем обов`язку провести повний розрахунок із колишнім працівником, що 
зумовлює можливість відповідальності роботодавця протягом усього періоду 
прострочення. 

68. Оскільки ухвалення судового рішення про стягнення з роботодавця виплат, які 
передбачені після звільнення, за загальними правилами, встановленими Цивільним 
кодексом України, не припиняє відповідний обов`язок роботодавця, то відшкодування, 
передбачене статтею 117 КЗпП України, спрямоване на компенсацію працівнику майнових 
втрат, яких він зазнає внаслідок несвоєчасного здійснення з ним розрахунку з боку 
роботодавця, у спосіб, спеціально передбачений для трудових відносин, за весь період 
такого невиконання, у тому числі й після прийняття судового рішення. 

71. Ураховуючи, що непроведення з вини власника або уповноваженого ним органу 
розрахунку з працівником у зазначені строки є підставою для відповідальності, 
передбаченої статтею 117 КЗпП України, а саме виплати працівникові його середнього 
заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку, позивач вважає 
порушеним своє право на отримання відшкодування за затримку виплати одноразової 
грошової допомоги на підставі статті 117 КЗпП України. 

72. Водночас суди попередніх інстанцій, неправильно застосувавши норми 
матеріального права, не визначили розмір середнього заробітку, не встановили час 
затримки розрахунку, не встановили відповідних фактичних обставин справи, що мають 
значення для її правильного вирішення та не дослідили відповідні докази. 

73. Також апеляційний суд дійшов помилкового висновку про різну правову 
природу «вихідної допомоги при звільненні» та «заробітної плати» в аспекті правової 
оцінки виконання роботодавцем свого обов`язку виплатити працівникові всі суми, які йому 
належать при звільненні. 

 
З повним текстом постанови Верховного Суду від 13 травня 2020 року у справі № 

810/451/17 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/89819874 
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