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Постановка проблеми. За умов формування 
в Україні правової демократичної держави доволі 
важливу роль відіграють правові гарантії, оскіль-
ки саме вони забезпечують найбільш сприятливі 
умови для реалізації прав людини і громадянина; 
виступають системою норм, принципів і вимог, 
на яких ґрунтується процес дотримання особою 
прав і законних інтересів.

Юридична роль гарантій полягає не лише в 
реалізації людиною наданих їй законом юридич-
них можливостей. Вона також має важливе зна-
чення при вирішенні набагато ширших завдань, 
а саме: юридичні гарантії забезпечують прoгoлo-
шене законодавством правo індивіда на дoсягнен-
ня певнoгo сoціальнoгo блага за рахунок належ-
ної його пoведінки; вoни дoпoмагають oтримати 
максимальнo мoжливий на данoму етапі рoзвит-
ку суспільства пoзитивний сoціальнo-екoнoміч-
ний ефект від якіснoгo викoнання працівникoм 
свoїх oбoв’язків; ці гарантії пoкликані забезпе-
чити неухильне дoдержання людиною закoн-
нoсті у своїй трудoвій діяльнoсті й відпoвідних 
нoрмативнo-правoвих актів. Це зумовлено тим, 
щo теoретичне рoзрoблення прoблем, пoв’язаних 
з пoдальшим рoзвиткoм системи юридичних га-
рантій трудовoї діяльнoсті працюючих, має до-
сить серйозне практичне значення [1, с. 102].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми юридичних гарантій у трудовому пра-
ві були предметом досліджень таких науковців:  
В. М. Андріїв, А. О. Бабенко, С. Я. Вавжен-
чук, О. О. Дума, М. І. Іншин, К. Ю. Мельник, 
О. І. Процевський, О. А. Ситницька, О. В. Смир-
нов, О. М. Ярошенко та ін. 

Мета статті розглянути збереження місця ро-
боти (посади) як одну з основних гарантій для пра-
цівників на час виконання державних або громад-
ських обов’язків.

Виклад основного матеріалу. Як зазначає 
Ю. С. Шемшученко, проголошення державою-
прав та свобод є важливою, але не єдиною озна-
коюправопорядку в суспільстві. Необхідно також 
створити умовидля реалізації відповідних прав, 
що може бути забезпеченонадійною системою га-
рантій у цій сфері [2, c. 401]. Без ефективної сис-
теми останніхнеможливо забезпечити кожному 
громадянинові безперешкодне здійсненнянада-

них йому прав. Не винятком є й право на працю, 
яке засвоєю соціально-економічною сутністю не 
тільки виступає основою існуваннята розвитку 
людини і суспільства в цілому, а й є особливим 
соціальнимблагом, від реалізації якого багато  
в чому залежить придбання і користуванняін-
шими соціально-економічними правами. Отже, 
трудовезаконодавство України не тільки містить 
широку систему трудових правгромадян, а й за-
безпечує їх фактичне здійснення працівниками 
в процесіїх трудової діяльності.

У сучасних умовах надзвичайно важливим 
є гарантування трудових прав та дотримання 
принципу стабільності трудових відносин щодо 
працівників, мобілізованих на військову службу  
у зв’язку з проведеннямантитерористичної опера-
ції на Сході України.

Згідно ч. 2 ст. 39 Закону України «Про військо-
вий обов'язок і військову службу»[3] громадяни 
України, призвані на строкову військову службу, 
військову службу за призовом під час мобілізації, 
на особливий період, або прийняті на військову 
службу за контрактом у разі виникнення кризової 
ситуації, що загрожує національній безпеці, ого-
лошення рішення про проведення мобілізації та 
(або) введення воєнного стану, користуються га-
рантіями, передбаченими частинами 3 і 4 ст. 119 
Кодексу законів про працю України.

Основною гарантією, передбаченою останні-
ми змінамидо трудовогозаконодавства(14 травня 
2015 р. Верховна Рада України ухвалила Закон 
«Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо питань соціального захисту 
громадян України, які проходять військову служ-
бу під час особливого періоду» № 433-VIII [4]), є 
збереження за мобілізованими місця роботи. Так, 
згідно зположеннями ст. 119 КЗпП [5] за праців-
никами, призваними на військову службу запри-
зовом під час мобілізації, на особливий період або 
прийнятими на військовуслужбу за контрактом у 
разі виникнення кризової ситуації, що загрожу-
єнаціональній безпеці, оголошення рішення про 
проведення мобілізації та (або)введення воєнного 
стану на строк до закінчення особливого періоду 
або до дняфактичної демобілізації, зберігаються 
місце роботи, посада і середній заробіток напід-
приємстві, в установі, організації, фермерському 
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господарстві,сільськогосподарському виробничо-
му кооперативі незалежно відпідпорядкування 
та форми власності і у фізичних осіб-підприємців, 
в яких вонипрацювали на час призову.

Тобто, було скасоване річне обмеження строку 
дії гарантій щодо збереження місця роботи, поса-
ди і середнього заробітку. Наразі ч. 3 ст. 119 КЗпП 
передбачає однакові гарантії як для працівників, 
призваних на військову службу у зв’язку з мобі-
лізацією, так і для тих, хто призивається на стро-
кову військову службу в особливий період. Обидві 
категорії працівників підлягають увільненню від 
роботи зі збереженням місця роботи, посади і се-
реднього заробітку.

Отже, в особливий період ані призов (на стро-
кову службу чи на військову службу у зв’язку 
з мобілізацією), ані добровільний вступ на вій-
ськову службу на умовах контракту «до закін-
чення особливого періоду», ані продовження вій-
ськової служби на умовах контракту не тягнуть 
за собою звільнення працівника. За працівни-
ком, який виконує свій громадянський обов’я-
зок із захисту Вітчизни, робоче місце і середній 
заробіток мають бути збережені.Як стверджував 
О. І. Процевський, громадянам, які уклали тру-
довийдоговір, держава гарантує захист від неза-
конного звільнення і встановлюєвідповідний для 
цього правовий механізм, оскільки утвердження 
і забезпеченняправ і свобод людини є її голов-
ним обов’язком (ч. 2 ст. 3, ч. 6 ст. 43 Конституції 
України), тому однією із гарантій забезпечення 
права громадян на працю єправовий захист від 
незаконного звільнення з роботи, а також спри-
яння узбереженні роботи [6, с. 8].

Отже, ст. 119 Кодексуна сьогоднішній день пе-
редбачено право працівника на збереження місця 
роботи, посади і середнього заробітку на підпри-
ємстві, в установі, організації, фермерському гос-
подарстві, сільськогосподарському виробничому 
кооперативі незалежно від підпорядкування та 
форми власності і у фізичних осіб-підприємців, 
в яких вони працювали до моменту призову або 
вступу на військову службу під час особливого 
періоду. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» [7] осо-
бливий період – це період функціонування наці-
ональної економіки, органів державної влади, 
інших державних органів, органів місцевого са-
моврядування, Збройних Сил України, інших 
військових формувань, сил цивільного захисту, 
підприємств, установ і організацій, а також вико-
нання громадянами України свого конституційно-
го обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності 
та територіальної цілісності України, який настає 
з моменту оголошення рішення про мобілізацію 
(крім цільової) або доведення його до виконавців 
стосовно прихованої мобілізації чи з моменту вве-
дення воєнного стану в Україні або в окремих її 

місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний 
час і частково відбудовний період після закінчен-
ня воєнних дій.

У своєму висновку,викладеному у постанові 
від 14 лютого 2018 р. за № 727/2187/16-ц Вер-
ховний Суд зазначив таке: «за загальними вимо-
гами вказаних вище норм матеріального права 
гарантії, передбачені частиною третьою статті 119 
КЗпП України та частиною другою статті 39 Зако-
ну України «Про військовий обов'язок і військову 
службу» поширюються на громадян України, які 
призвані на строкову військову службу, військову 
службу за призовом під час мобілізації, на особли-
вий період, або прийняті на військову службу за 
контрактом у разі виникнення кризової ситуації, 
що загрожує національній безпеці, оголошення 
рішення про проведення мобілізації та (або) вве-
дення воєнного стану».

Тобто, навіть якщо працівник сам просив ро-
ботодавця звільнити його у зв’язку із вступом на 
військову служу і написав відповідну заяву, це не 
матиме ніякого значення, оскільки у судах така 
заява не враховуватиметься. Для прикладу, в по-
станові Верховного суду України № 211/1546/16-
ц зазначено, що «доводи заявника про те, що по-
зивачем особисто написано заяву про звільнення 
з посади у зв'язку із призовом до Збройних Сил 
України, не заслуговують на увагу, оскільки 
звільнення на підставі пункту 3 частини першої 
статті 36 КЗпП України не можна розглядати як 
звільнення за ініціативою працівника. Трудовим 
законодавством таку підставу припинення трудо-
вих відносин віднесено до переліку окремих пра-
вових підстав припинення трудового договору, а 
отже наявність заяви працівника у такій ситуації 
не має правового значення, не свідчить про право-
мірність здійсненого звільнення».

У постанові № 727/2187/16-ц Верховного 
суду України зазначається, що «заява позивача 
про звільнення відповідно до пункту 3 частини 
першої статті 36 КЗпП України не має правового 
значення, оскільки наведеними вище нормами 
матеріального права законодавцем встановлено 
обмеження щодо звільнення працівників, які про-
ходять військову службу за призовом під час мобі-
лізації, на особливий період» [8].

Тобто, громадяни України, які призвані на 
строкову військову службу, військову службу за 
призовом під час мобілізації, на особливий період, 
або прийняті на військову службу за контрактом 
у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує 
національній безпеці мають право на гарантії пе-
редбачені частинами 3 і 4 ст. 119 КЗпП України.

Звільнення роботодавцем таких громадян на 
підставі п. 3 ст. 36 КЗпП України після введення 
в Україні особливого періоду без збереження за 
ними місця роботи, посади і середнього заробітку 
є протиправним.Конституція України, проголо-
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сивши право кожного на працю, також встано-
вила умови та гарантії його реалізації. Зокрема, 
стаття 43 Основного Закону країни гарантує гро-
мадянам захист від незаконного звільнення.

Отже, у випадку такого звільнення роботода-
вець може бути притягнутий до відповідальності. 
Так, відповідно до вимог ст. 265 КЗпП України 
недотримання встановлених законом гарантій та 
пільг працівникам, які залучаються до виконання 
обов'язків, передбачених законами України, тягне 
за собою накладення штрафу на юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців у 10-ти кратному роз-
мірі мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на момент виявлення порушень за кож-
ного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Висновок. Підводячи підсумок вищевикладе-
ному слід зазначити, що відповідно до нині чин-
ного законодавства на строк до закінчення осо-
бливого періоду або до дня фактичного звільнення 
працівникам, призваним на строкову військову 
службу, а згодом прийнятим на військову службу 
за контрактом на строк до закінчення особливого 
періоду або до дня фактичного звільнення, збері-
гаються місце роботи, посада, здійснюється нара-
хування та виплата середнього заробітку.

Гарантії щодо збереження місця роботи (по-
сади) і середнього заробітку на сьогодні, урахо-
вуючи останні зміни, внесенні до законодавства 
у даній сфері,мають: працівники, призвані на 
строкову військову службу, незалежно від факту 
оголошення мобілізації та/або введення воєнного 
стану; працівники, призвані на військову служ-
бу за призовом під час мобілізації, на особливий 
період (у разі оголошення мобілізації); працівни-
ки, прийняті на військову службу за контрактом 
у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує 
національній безпеці, оголошення рішення про 
проведення мобілізації та (або) введення воєнного 
стану на строк до закінчення особливого періоду 
або до дня фактичної демобілізації (строк укладе-
ного контракту визначений до закінчення особли-
вого періоду); працівники, які були призвані під 
час мобілізації, на особливий період та підлягають 
звільненню з військової служби у зв'язку з оголо-
шенням демобілізації, але продовжують військо-
ву службу у зв'язку з прийняттям на військову 
службу за контрактом.

Вважаємо внесені зміни в законодавство щодо 
збереження місця роботи (посади) як основної 
гарантії для працівників на час виконання ними 
державних або громадських обов’язків, є актуаль-
ними та своєчасними.Особливо в сучасних умовах 
надзвичайно важливим є гарантування трудових 
прав та дотримання принципу стабільності трудо-
вих відносин щодопрацівників, мобілізованих на 
військову службу у зв’язку з проведеннямантите-
рористичної операції на Сході України. Адже га-
рантія збереження місця роботи (посади), перед-

бачена державою для даної категорії працівників 
є спеціальними охоронними засобами, що підтри-
мують і захищають працівника у випадках, коли 
він з причин, визнаних законодавством поважни-
ми, не працював. 
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Анотація

Янушкевич О. І. Збереження місця роботи (поса-
ди) – одна із основних гарантій для працівників на час 
виконання державних або громадських обов’язків. – 
Стаття.

У статті розглянуто питання збереження місця ро-
боти (посади) як однієї з основних гарантій для праців-
ників на час виконання державних або громадських 
обов’язків. Зазначено, що відповідно до нині чинного 
законодавства на строк до закінчення особливого пе-
ріоду або до дня фактичного звільнення працівникам, 
призваним на строкову військову службу, а згодом при-
йнятим на військову службу за контрактом на строк 
до закінчення особливого періоду або до дня фактич-
ного звільнення, зберігаються місце роботи (посада), 
здійснюється нарахування та виплата середнього заро-
бітку. Тобто, громадяни України, які призвані на стро-
кову військову службу, військову службу за призовом 
під час мобілізації, на особливий період, або прийняті 
на військову службу за контрактом у разі виникнення 
кризової ситуації, що загрожує національній безпеці 
мають право на гарантії передбачені частинами 3 і 4 
ст. 119 КЗпП України. Тому звільнення роботодавцем 
таких громадян на підставі п. 3 ст. 36 КЗпП України 
після введення в Україні особливого періоду без збере-
ження за ними місця роботи, посади і середнього заро-
бітку є протиправним.Адже Конституція України, про-
голосивши право кожного на працю, також встановила 
умови та гарантії його реалізації, зокрема ст. 43 гаран-
тує громадянам захист від незаконного звільнення. 
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Тому у випадку такого звільнення роботодавець може 
бути притягнутий до відповідальності. 

Зроблено висновок, що внесені зміни в законодавство 
щодо збереження місця роботи (посади) як основної 
гарантії для працівників на час виконання ними дер-
жавних або громадських обов’язків, є актуальними 
та своєчасними.Особливо в сучасних умовах надзви-
чайно важливим є гарантування трудових прав та до-
тримання принципу стабільності трудових відносин 
щодопрацівників, мобілізованих на військову службу 
у зв’язку з проведеннямантитерористичної операції 
на Сході України. Адже гарантія збереження місця ро-
боти (посади), передбачена державою для даної катего-
рії працівників є спеціальними охоронними засобами, 
що підтримують і захищають працівника у випадках, 
коли він з причин, визнаних законодавством поважни-
ми, не працював. 

Ключові  слова: працівник, роботодавець, трудові 
відносини, місце роботи, посада, державний обов’язок, 
звільнення. 

Summary

Іanushkevych O. I. Saving a job (position) – one of 
the main guarantees for employees during performance 
of state or public obligations. – Article.

The article considers the issue of preserving the place 
of work (position) as one of the main guarantees for em-
ployees during the performance of state or public duties. 
It is noted that in accordance with the current legislation 
for the period until the end of the special period or un-
til the day of actual dismissal of employees called up for 
military service, and subsequently accepted for military 
service under a contract for the period until the end of the 

special period or until the day of actual dismissal, (posi-
tion), the calculation and payment of average earnings. 
That is, citizens of Ukraine who are called up for military 
service, conscription during mobilization, for a special pe-
riod, or accepted for military service under a contract in 
the event of a crisis situation threatening national securi-
ty are entitled to guarantees under parts 3 and 4. Art. 119 
of the Labor Code of Ukraine. Therefore, the dismissal by 
the employer of such citizens on the basis of paragraph 3 
of Art. 36 of the Labor Code of Ukraine after the intro-
duction of a special period in Ukraine without retaining 
their jobs, positions and average earnings is illegal. After 
all, the Constitution of Ukraine, proclaiming the right 
of everyone to work, also established the conditions and 
guarantees of its implementation, in particular Art. 43 
guarantees citizens protection against illegal dismissal. 
Therefore, in the event of such dismissal, the employer 
may be held liable.

It is concluded that the amendments to the legislation 
on the preservation of the place of work (position) as the 
main guarantee for employees during their performance 
of state or public duties are relevant and timely. Espe-
cially in modern conditions, it is extremely important to 
guarantee labor rights and adhere to the principle of sta-
bility of labor relations with regard to workers mobilized 
for military service in connection with the anti-terrorist 
operation in eastern Ukraine. After all, the guarantee of 
preservation of the place of work (position) provided by 
the state for this category of workers are special protec-
tive equipment that supports and protects the employee in 
cases where he did not work for reasons recognized by law.

Key words: employee, employer, labor relations, place 
of work, position, state duty, dismissal.


