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У сьогоднішніх реаліях звільнення не за власним бажанням стає 

буденністю, тож для захисту працівника у разі втрати місця роботи 

функціонує такий інструмент як вихідна допомога. Вихідна допомога — це 

державна гарантія, яка полягає в грошовій виплаті працівнику у випадках, 

передбачених законом, роботодавцем в колективному договорі або 

сторонами. 

 

Кому та коли виплачується вихідна допомога 
 

У день звільнення роботодавець має повністю розрахуватись із 

працівником: виплатити йому заробітну плату, компенсацію невикористаної 

відпустки, а в окремих випадках – вихідну допомогу (ст. 116 Кодексу законів 

про працю України; КЗпП). Що це за випадки? Їх визначає стаття 44 КЗпП. У 

ній же знаходимо мінімальні розміри такої допомоги (див. Таблицю). Вона 

різниться залежно від підстави звільнення. Роботодавці можуть збільшити 

розмір допомоги – конкретний розмір варто прописати у трудовому чи 

колективному договорі. 

Згідно із ст. 116 КЗпП виплата вихідної допомоги проводиться разом з 

усіма іншими сумами, що належать працівнику від підприємства, установи, 

організації, в день звільнення або не пізніше наступного дня після 

пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок, якщо 

працівник в день звільнення не працював. 

Стаття 44 КЗпП визначає мінімальний, але обов’язковий рівень для 

надання вихідної допомоги. Для того, щоб бути конкурентним на ринку 

роботодавець може передбачити, окрім обов’язкових підстав для виплати 

вихідної допомоги, інші підстави вихідної допомоги, які входять до 

соціального пакету підприємства чи організації, або збільшити її розмір. 

Виплачувати вихідну допомогу необхідно разом з усіма іншими 

сумами, що належать працівнику від підприємства, установи, організації, в 

день звільнення або не пізніше наступного дня після пред’явлення 

звільненим працівником вимоги про розрахунок, якщо працівник в день 

звільнення не працював. 

Одразу ж попередимо можливими штрафами. Якщо під час 

інспекційного відвідування інспектор виявить невиплату вихідної допомоги, 

кваліфікує це як порушення абзацу 2 частини 2 статті 265 КЗпП. Тобто як 

порушення встановлених строків виплати зарплати, інших виплат, 

передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх 

не в повному обсязі. Інспектор зобов’яже усунути порушення. Але і без 

штрафу не обійдеться. Доведеться сплатити: роботодавцю — три мінімальні 

зарплати, тобто 18000 грн (ст. 265 КЗпП); посадовій особі, винній у невиплаті 

допомоги, — 510-1700 грн (ст. 41 Кодексу про адміністративні 

правопорушення України). 

 

 



 

 

Підстави для виплати вихідної допомоги та її розмір 

Підстава припинення трудового договору Норма Розмір 

вихідної 

допомоги 

Виплата вихідної допомоги згідно зі ст. 44 КЗпП* 

Відмова працівника від: 

 переведення на роботу в іншу місцевість 

разом з підприємством (установою, 

організацією);  

 продовження роботи у зв’язку зі зміною 

істотних умов праці 

п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП Не менше 

середнього 

місячного 

заробітку 
 

Зміни в організації виробництва і праці, в т. ч. 

ліквідація, реорганізація, банкрутство або 

перепрофілювання організації, скорочення 

чисельності або штату працівників. 

п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП Не менше 

середнього 

місячного 

заробітку 

Виявлення невідповідності працівника займаній 

посаді або виконуваній роботі внаслідок 

недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які 

перешкоджають продовженню даної роботи.  

п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП Не менше 

середнього 

місячного 

заробітку 
 Відмова у наданні допуску до державної 

таємниці або скасування допуску до державної 

таємниці, якщо виконання покладених на нього 

обов’язків вимагає доступу до державної 

таємниці. 

Поновлення на роботі працівника, який раніше 

виконував цю  роботу. 

п. 6 ч. 1 ст. 40 КЗпП Не менше 

середнього 

місячного 

заробітку 

Порушення власником або уповноваженим ним 

органом законодавства про працю, колективного 

чи трудового договору.  

ч. 3 ст. 38, ст. 39 

КЗпП 

У розмірі, 

передбаченому 

колективним 

договором, але 

не менше 

тримісячного 

середнього 

заробітку 

Припинення повноважень посадових осіб  

 

п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП Не менше ніж 

шестимісячний 

https://i.factor.ua/ukr/law-40/section-202/article-3208


середній 
заробіток 

* У ст. 44 КЗпП є така підстава для виплати вихідної допомоги, як призов або вступ на військову 

службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП). 

Але таку вихідну допомогу роботодавець не виплачує, оскільки норма про її виплату визнана КСУ 

неконституційною (див. рішення КСУ від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008). 

Звільнення працівників окремих категорій 

Тимчасовим робітникам і службовцям вихідна 

допомога виплачується у випадках, 

передбачених законодавством про працю, а 

також у разі розірвання трудового договору у 

випадку припинення роботи в організації на 

строк більше одного тижня з причин 

виробничого характеру або скорочення роботи в 

них. 

п.7 Указу Президії 

Верховної Ради 

СРСР № 311-09 від 
24.09.1974 р.  

 

У розмірі триде- 

нного 

середнього 

заробітку 

 

Робітникам і службовцям, зайнятим на сезонних 

роботах, вихідна допомога виплачується у 

випадках, передбачених законодавством про 

працю, а також у разі розірвання трудового 

договору у випадку припинення робіт в 

організації на строк більше двох тижнів з причин 

виробничого характеру або скорочення робіт в 

них. 

п.8 Указу Президії 

Верховної Ради 

СРСР № 310-09 від 
29.09.1974 р.  

 

У розмірі тижне-

вого середнього 

заробітку 

 

Звільнення за скороченням (п.1 ст. 40 КЗпП): 

 працівника, якого віднесено до категорій 1 і 2 

осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

 учасника ліквідації наслідків аварій на ЧАЕС 

та віднесені до категорії 3.  

 вдову (вдівця) чорнобильця категорії 1-2 чи 

учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

категорії 3, смерть якого пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою;  

 вдову (вдівця), які не одружилися вдруге, 

громадян, смерть яких пов’язана з участю у 

ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних 

випробуваннях, у військових навчаннях із 

застосуванням ядерної зброї, у складанні 

ядерних зарядів та здійсненні на них 

регламентних робіт. ** 

 

п. 7 ч. 1 ст. 20, п. 1 

ч. 1 ст. 21, п. 1 ч. 1 
ст. 22 Закону № 796 

Три 

середньомісячні 

зарплати 

** Зазначену допомогу роботодавці розраховують і виплачують спочатку за рахунок власних 

коштів. Згодом органи соцзахисту відшкодовують роботодавцям понесені витрати. Механізм 



такого відшкодування прописаний у Порядку № 936 

  

Чи потрібно повертати вихідну допомогу у випадку поновлення на 

роботі? 

 

У Постанові від 16.01.2019 р. у справі № 753/15556/15-ц Верховний 

Суд дійшов висновку, що після поновлення працівника на роботі виплачена 

йому вихідна допомога в силу вимог ст. 1215 ЦКУ поверненню не підлягає, у 

разі відсутності розрахункової помилки або недобросовісності з боку 

отримувача коштів. Факт судового оскарження особою наказу про звільнення 

не може свідчити про її недобросовісність щодо отримання вихідної 

допомоги. 

Отже, законодавство чітко визначає кому і в якому порядку належить 

соціальна трудова гарантія у вигляді вихідної допомоги. Часом при 

звільненні роботодавець може замінити одну підставу припинення трудових 

відносин на іншу, тим самим позбавивши особу права на вихідну допомогу. 

Тому кожному працівнику слід бути ознайомленим із підставами виплати 

вихідної допомоги, щоб у випадку припинення трудових відносин знати, чи 

належить йому вищезгадана гарантія, та при потребі належним чином 

відстояти свої права. 

 

Виплата вихідної допомоги у разі звільнення сумісника 

 

Якщо підприємство, на якому відбувається скорочення штату, є 

підприємством приватної форми власності, то виплачувати вихідну допомогу 

потрібно всім працівникам, звільненим згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП, незважаючи 

на те, є працівник сумісником чи ні. 

Але, на жаль, щодо працівників-сумісників державних підприємств, 

установ, організацій усе не так однозначно. 

Річ у тім, що основні моменти із регулювання трудових відносин таких 

працівників прописані в постанові КМУ «Про роботу за сумісництвом 

працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.93 р. 

№ 245 та в Положенні про умови роботи за сумісництвом працівників 

державних підприємств, установ і організацій, затвердженому спільним 

наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну від 28.06.93 р. № 43 (далі — 

Положення № 43). 

Одразу зауважимо, що це доволі суперечливі нормативні документи. 

Починаючи навіть з того, що хоча в зазначених документах прямо 

згадуються тільки державні підприємства/установи/організації, чиновники 

поширюють ці обмеження й на комунальні 

підприємства/установи/організації (див. листи Мінпраці від 16.09.2010 р. № 

294/13/116-10 і Мінсоцполітики від 08.09.2011 р. № 731/13/84-11). Такої 

думки дотримуються й деякі представники Феміди (постанова ВС у справі 

від 10.04.2019 р. № 592/11917/17): 

https://ips.ligazakon.net/document/view/c006585?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12
https://ips.ligazakon.net/document/view/t200466?utm_source=buh.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=cons12
https://i.factor.ua/ukr/law-40/section-202/article-23304
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/245-93-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/245-93-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/245-93-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93
https://protocol.ua/ru/postanova_ktss_vp_vid_10_04_2019_roku_u_spravi_592_11917_17/
https://protocol.ua/ru/postanova_ktss_vp_vid_10_04_2019_roku_u_spravi_592_11917_17/


Зазначені нормативно-правові акти регулюють питання роботи на 

умовах сумісництва в установах, організаціях, що фінансуються з бюджетів 

усіх рівнів, отже, їх дія поширюється на комунальні заклади, утворені 

органом місцевого самоврядування, та комунальні установи, організації, що 

фінансуються з бюджету. 

 

На противагу цьому деякі представники Феміди зазначають: ці 

документи працюють тільки для державних підприємств, установ і 

організацій (постанова ВС у справі від 03.06.2020 р. № 757/42264/16-ц). 

Окрім цих суперечностей, у Положенні № 43 є ще й п. 8, в якому зазначено: 

Звільнення з роботи за сумісництвом провадиться з підстав, 

передбачених законодавством, а також у разі прийняття працівника, який 

не є сумісником, чи обмеження сумісництва у зв’язку з особливими умовами 

та режимом праці без виплати вихідної допомоги. 

Як бачимо, розірвати трудовий договір із працівником-сумісником 

можна на загальних підставах, передбачених ст. 36, 38, 39, 40 і 41 КЗпП, а 

також за спеціальними підставами, передбаченими саме для працівників-

сумісників п. 8 Положення № 43. 

Але якщо буквально подивитися на цю норму, то вона встановлює 

обмеження на виплату вихідної допомоги «особливим» категоріям 

працівників-сумісників і у разі звільнення на загальних підставах, і у разі 

спеціальних підстав для звільнення, передбачених п. 8 Положення № 43. Тож 

на практиці її так і застосовують: не виплачують вихідну допомогу 

працівникам-сумісникам державних підприємств, установ, організацій. До 

речі, й судова практика знає випадки, коли працівнику відмовляли у виплати 

вихідної допомоги у зв’язку зі звільненням за п. 1 ст. 40 КЗпП саме через п. 8 

Положення № 43 (наприклад, постанова Другого апеляційного 

адміністративного суду у справі від 15.10.2019 р. № 440/1043/19). 

Відверто кажучи, ця норма залишає більше питань, ніж відповідей. Як 

тоді бути з тим, що сумісники мають такі ж права, як і основні працівники 

(хоча б у разі звільнення за загальними підставами)? 

Маємо надію, що на це запитання нам відповість компетентний орган. 

Наразі ж маємо те, що маємо: якщо підприємство, на якому відбувається 

скорочення штату, є підприємством приватної форми власності, то 

виплачувати вихідну допомогу потрібно всім працівникам, звільненим у 

зв’язку зі скороченням, незважаючи на те, є працівник сумісником чи ні. А 

ось щодо працівників-сумісників державного сектору, то вони залишаються 

«без виплати вихідної допомоги», але питання й досі є відкритим. 

 

 

Підготували: 

завідувач відділу соціально-економічного захисту працівників Подгорець В.В. 

та юрисконсульт Московчук Р.П. 

  

Тел. 0676544235, 0676544238 
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