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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Конституція України, проголосивши курс на побудову правової 

соціальної держави, закріпила, що зміст і спрямованість дій держави 

визначається правами, свободами людини, і їхніми гарантіями. Крім того, у 

діючому українському законодавстві одержав закріплення широкий перелік 

прав і свобод людини й громадянина, що, безсумнівно, є одним із 

найважливіших кроків до побудови правової соціальної держави. Однак 

перехід до ринкових відносин здійснив і деякий несприятливий вплив на 

певні сфери громадського життя. Зокрема, він виявився в сфері трудових і 

тісно пов’язаних з ними інших відносин. Подібне положення речей можна 

пояснити, тим, що ринкові відносини створюють передумови для виникнення 

антагонізму між працівниками та роботодавцями. Так, метою перших є при 

мінімальних витратах своєї праці одержати максимально можливий розмір 

оплати цієї праці. Останні ж зацікавлені у тому, щоб при максимальній 

продуктивності праці працівників витрачати мінімум коштів на її оплату. 

Крім того, такий стан посилюється досить низьким рівнем правової культури 

у суспільстві та слабким рівнем розвитку соціального діалогу. У таких 

складних соціально-економічних умовах основною гарантією реалізації 

трудових прав людини повинен стати особливий механізм їх захисту, що 

відповідав би потребам сучасного суспільства. З огляду на особливу 

специфіку, властиву правовідносинам, що виникають у зв’язку з вирішенням 

трудових спорів і конфліктів, у науковій літературі існують думки про 

доцільність виділення у системі права окремої галузі, що регулює ці 

відносини – трудового процесуального права.   

У різних аспектах питання про формування трудового процесуального 

права, як самостійної галузі освячувалося в роботах таких вчених, як  

С. А. Голощапов, В. М. Дейнека, Т. А. Занфірова, С. І. Запара, М. І. Іншин, 

Л. А. Кондрат’єва, О. В. Кузніченко, В. В. Лазор, С. В. Лозовой, 

С. В. Моліцький, Н. А. Плахотіна, Г. І. Чанишева, О. М. Ярошенко та інших. 

Однак сьогодні в правовій науці ще не сформований єдиний підхід до цієї 

проблеми. Саме через означене, для студентів, які вивчають юридичні 

дисципліни, необхідним стає донесення ідеї остаточного визнання та 

легалізації трудового процесуального права у відповідному процесуальному 

кодексі. Крім того, трудове процесуальне право, будучи поки що предметом 

наукових дискусій, у практичній діяльності комісій з трудових спорів, судів 

та примирно-третейських органів з вирішення колективних трудових спорів 

здобуло чітке окреслення як самостійне правове явище, що також важливо 

для студентів – майбутніх юристів-практиків. 

Тому метою цього навчального курсу є вивчення теоретико-правових, 

законодавчих та практичних аспектів трудового процесуального права, 

здобуття знань та навичок, необхідних для надання юридичної допомоги при 

вирішенні трудових спорів. 
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Основні завдання, які ставляться при викладанні та вивченні 

навчального курсу з трудового процесуального права наступні: розкрити 

поняття трудових спорів як основної категорії трудового процесуального 

права; охарактеризувати склад трудових процесуальних правовідносин як 

ядра трудового процесуального права; визначити специфіку джерел 

трудового процесуального права; охарактеризувати особливості вирішення 

індивідуальних трудових спорів, уповноваженими юрисдикційними 

органами; проаналізувати правову специфіку вирішення колективних 

трудових спорів; розглянути зарубіжний досвід вирішення індивідуальних та 

колективних трудових спорів; сформувати в студентів знання та навички 

роботи із процесуальним законодавством, яке застосовується при вирішенні 

індивідуальних трудових спорів; навчити студентів самостійно складати 

процесуальні документи у сфері вирішення індивідуальних та колективних 

трудових спорів. 

Для досягнення мети та виконання поставлених завдань навчальна 

дисципліна «Трудове процесуальне право» має використовувати наукові та 

законодавчі здобутки конституційного права – для усвідомлення загального 

права на судовий захист, у тому числі і при виникненні трудового спору; 

трудового права – для пізнання матеріальних норм права, на яких базуються 

спірні правовідносини; цивільного процесуального права – для врахування 

загальних аспектів розгляду трудових спорів судами загальної юрисдикції. 

Навчальний посібник може бути використаний для фахової підготовки 

студентів усіх юридичних спеціальностей під час вивчення навчальних 

дисциплін «Трудове право», «Цивільне процесуальне право», а також 

спеціальних курсів, присвячених проблемам вирішення трудових спорів. За 

структурою навчальний посібник складається з трьох розділів. У першому 

розділі розкрито поняття, предмет, метод, джерела та принципи трудового 

процесуального права. У другому розділі докладно розглянуто порядок 

вирішення індивідуальних трудових спорів, у тому числі систему 

юрисдикційних органів, уповноважених вирішувати індивідуальні трудові 

спори; специфіку розгляду цими органами індивідуальних трудових спорів; 

особливості виконання рішень із індивідуальних трудових спорів. Питання 

вирішення колективних трудових спорів висвітлено у третьому розділі. 

Основну увагу приділено страйку як крайньому засобу вирішення 

колективних трудових спорів У кінці другого та третього розділу міститься 

окремий параграф, де проаналізовано та узагальнено міжнародні стандарти 

та зарубіжний досвід правового регулювання вирішення трудових спорів.  

Сподіваюсь, що цей навчальний посібник буде корисним студентам – 

майбутнім юристам, які у своїй подальшій практичній професійній діяльності 

спрямовуватимуть свої зусилля від забезпечення верховенства права та 

збереження балансу інтересів сторін соціально-трудових відносин. 
Доцент кафедри цивільно-правових дисциплін,  

господарського та трудового права, 

кандидат юридичних наук 

Новіков Денис Олександрович 
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РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ЯК 

ГАЛУЗІ ПРАВА 

 

 

Тема 1. Предмет та метод трудового процесуального права 

 

Зміст 

1. Трудові спори як основна категорія трудового процесуального права 

2. Поняття та склад трудових процесуальних правовідносин як ядра 

трудового процесуального права 

3. Метод трудового процесуального права 

4. Співвідношення трудового процесуального права з іншими галузями 

права 

 

1. Трудові спори як основна категорія трудового процесуального права 

 

Трудові спори є основною категорією трудового процесуального права. 

Однак на сьогодні в Україні немає єдиного визначення поняття трудового 

спору, яке може бути офіційно визнаним. У широкому розумінні розбіжності 

(конфлікти) між працівником і роботодавцем із приводу застосування норм 

трудового законодавства, а також установлення нових або зміни існуючих 

умов праці, прийнято вважати трудовими спорами. Разом з тим у сучасному 

трудовому праві та чинному законодавстві використається також термін 

«трудові конфлікти», а саме у Законі України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)». Така відсутність законодавчого 

визначення поняття трудового спору змушує звернутися до думок науковців. 

О.М. Курєнний під трудовим спором розуміє неврегульовані шляхом 

безпосередніх переговорів розбіжності між сторонами трудових 

правовідносин з питань встановлення чи зміни умов праці і їх застосування, 

перенесені для розгляду в спеціальні органи на основі спеціальних 

процедур1. На думку С. М. Прилипка і О. М. Ярошенка, трудові спори – це не 

врегульовані шляхом безпосередніх переговорів розбіжності між сторонами 

соціально-трудових відносин щодо застосування законодавства про працю, 

встановлення нових або зміни існуючих умов праці, що передані на розгляд 

уповноваженого юрисдикційного органу2. С.А. Голощапов дотримувався 

широкої трактовки трудових спорів як не тільки спорів, що виникають із 

трудових правовідносин, але й спорів, що виникають із похідних від 

трудових правовідносин: із працевлаштування; із відшкодування 

матеріальної шкоди; правовідносин між профспілковими і господарськими 

                                                 
1 Куренной А. М. Трудовое право: на пути к рынку. – М.: «Дело ЛТД». – 1995. – С. 236. 
2 Прилипко С. М. Трудове право України : підручник / С. М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – 4-те вид., 

переробл. і доп. – X. : ФІНН, 2011. – С. 715. 
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органами з питань виробництва, праці та побуту, соціального страхування 

працівників та ін.1 

Відповідно М.І. Іншин підкреслює, що поняття трудових спорів є значно 

ширшим, ніж трудові конфлікти: воно включає й розбіжності між іншими 

суб'єктами трудового права, наприклад, між трудовим колективом і 

роботодавцем.  Крім того, трудові спори – це не просто розбіжності між 

сторонами, а лише ті з них, передані на розгляд відповідного юрисдикційного 

органу, тобто  органу,  уповноваженого державою приймати обов'язкові для 

сторін рішення. Звідси,  не  будь-який  конфлікт  можна  назвати  трудовим 

спором. Далеко не кожен конфлікт переростає у трудовий спір. На думку 

вченого трудовий спір – це розбіжності інтересів і потреб сторін трудового 

або колективного договорів, які не були врегульовані ними під час 

безпосередніх переговорів  і передані на розгляд спеціально створеному для 

цього юрисдикційному органу2. 

І.Б. Морен  до  властивостей,  які  відрізняють трудовий конфлікт від 

трудового спору, відносить: а) стійкий характер розбіжностей; б) їх рішення 

у замагальному порядку; в) розгляд спеціальним юрисдикційними органом3.   

В. Н. Толкунова вважає, що трудові спори – це віддані на розгляд 

юрисдикційного органу розбіжності суб'єктів трудового права з питань 

застосування трудового законодавства або про встановлення нових умов 

праці в партнерському порядку. В. Н. Толкунова також відзначає, що саме 

поняття трудового спору вказує на відмінність трудових спорів від протиріч, 

які вирішуються сторонами, що сперечаються, і вказує, що спори виникають 

не тільки із трудових правовідносин, але й із правовідносин, які 

безпосередньо з ними пов'язані у тому числі із правовідносин організаційно-

управлінського характеру4. 

Також відносно даного питання представляється переконливою позиція 

професора В.В. Лазора,  який  наполягає на розмежуванні зазначених понять.  

Він запропонував під трудовим конфліктом розуміти зіткнення інтересів  

роботодавців і працівників із приводу встановлення й застосування умов  

праці. А трудовими спорами, на його думку, варто визнавати розбіжності, що 

виникають між працівником (працівниками) і роботодавцем внаслідок  

порушення (невиконання) норм чинного законодавства, колективних 

договорів, угод5.  

Саме «трудові спори» та «трудові конфлікти» у зазначеному вище 

розумінні повинні стати основними правовими категоріями при розробці  

галузі Трудового процесуального права. 

                                                 
1 Голощапов С. А. Трудовые споры в СССР / С. А. Голощапов, В. Н. Толкунова. – М. : Изд. ВЮЗИ, 1974. – 

С. 13-15. 
2 Іншин М.І. Трудові конфлікти та трудові спори у системі соціальних конфліктів // Форум  права. – 2006. – 

№ 2. – С.71-75 [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-

2/06imisck.pdf  
3 Морен И.Б. Основные проблемы правового регулирования отношений связанных с разбирательством  

трудовых  споров  в СССР:  Автореф.  дисс...  канд.  юрид.  наук. – М., 1968. – С. 6  
4 Толкунова В. Н. Трудовое право: курс лекций. – М.: ООО «ТК Велби», 2003. – С. 262 
5 Лазор В. В. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер / В. В. Лазор  // 

Право України. – 2002. – № 7. – С. 91. 
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Трудові розбіжності у чинному законодавстві підрозділяються на 

індивідуальні й колективні трудові  спори. Відповідно, і порядок вирішення 

цих розбіжностей залежить, переважно від того, чи є трудова розбіжність 

індивідуальною або колективною. Так, наприклад, для колективних трудових 

розбіжностей передбачений винятково примирно-третейський порядок 

вирішення. При цьому не береться до уваги той факт, чи має місце 

розбіжність інтересів сторін або ж порушення однієї зі сторін правових норм. 

Тому складно говорити про «примирення», якщо одна сторона просто не 

зважає на законні права іншої сторони. Вважаємо, неприпустимим 

позбавляти сторони колективної трудової розбіжності їхнього 

конституційного права на судовий захист. Що ж стосується індивідуальних 

трудових розбіжностей, то для більшості  з них передбачений наступний 

порядок розгляду: 1) комісія по  трудовим спорам; 2) районні, районні  в 

містах  суди. Однак, зацікавлена сторона має право звернутися в суд, 

минаючи  КТС. При  цьому, так само як і з колективними трудовими спорами 

(конфліктами), абсолютно не має значення, який характер має дана 

розбіжність: позовний або не позовний. 

Отже, розбіжності, що випливають із трудових  і тісно пов’язаних  з  

ними  відносин,  повинні класифікуватися  не  тільки  за  суб’єктною ознакою 

(на індивідуальні та колективні), але й по їх позовному або непозовному  

характері (на спори та конфлікти). 

Також В.І. Прокопенко виділяє кілька видів індивідуальних трудових 

спорів за наступними критеріями: 1) за підвідомчістю (спори, які 

розглядаються: у загальному порядку, у судовому порядку, в особливому 

порядку); 2) за характером і предметом спору (спори про застосування  норм  

трудового законодавства, трудового договору; спори про встановлення нових 

умов роботи, не врегульованих законодавством або іншими нормативними  

актами; спори, пов'язані з відмовою у прийнятті на роботу); 3) за видом 

правовідносин, з яких виникає спір (із трудових правовідносин; із  

правовідносин, похідних від трудових)1.  

У свою чергу, загальноєвропейська практика класифікації трудових 

спорів за суб’єктним складом та предметом спору передбачає поділ на 

чотири головні види: колективні, індивідуальні; спори інтересів та спори 

права. 

Розподіл на спори прав і інтересів було запропоновано Європейською 

фундацією покращення умов життя і праці (European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions)2. З позиції Міжнародної 

Організації Праці (далі – МОП), спір права – це спір щодо порушення або 

тлумачення існуючого права (або зобов’язання), закріпленого у 

законодавстві, колективній угоді або трудовому договорі. Його сутність 

полягає у твердженні, що працівник або група працівників не отримали того, 

що їм належне по праву. Спір інтересів виникає з незгоди щодо майбутніх 

                                                 
1 Прокопенко В. I. Трудове право України. – К.: «Консум», 1998. – С. 448 
2 Законодавчі та нормативно-правові акти з питань проведення примирних процедур. – К. : Основа, 2003. 
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прав і зобов’язань, і зазвичай є результатом невдалих переговорів щодо 

укладання колективної угоди. Спір інтересів породжується не існуючими 

правами, а інтересом однієї зі сторін створити таке право через включення 

його до колективної угоди і спротивом іншої сторони1. Спори інтересів 

виникають у зв’язку з вимогою встановлення нових або зміни істотних умов 

праці, що передбачаються у колективних угодах; спори права виникають у 

випадку застосування або трактування норм, встановлених законами, 

колективними договорами або іншими правовими актами. 

Що стосується причин виникнення трудових спорів, то вони можуть 

носити суб'єктивний характер, але можуть мати й об'єктивно-організаційний 

та організаційно-господарській характер. 

П. В. Шумський відзначає, що до причин суб'єктивного характеру 

потрібно віднести відставання правової свідомості від реалій життя, 

непоінформованість не тільки найманих працівників, а й власників і 

уповноважених ними осіб із чинним законодавством, що регулює трудове 

відносини. Причиною виникнення трудових спорів можуть бути помилки 

однієї зі сторін у спорі про наявність або відсутність фактичних обставин, з 

якими закон пов'язує виникнення, зміну або припинення певних 

правовідносин. Це перша група причин виникнення трудових спорів.  

До другої групи потрібно віднести причини організаційно-правового 

характеру, пов'язані з недбалістю та незнанням права. Останнє пов’язане зі 

змінами соціально-економічних умов, невідповідністю діючих норм 

трудового законодавства новим соціальним і економічним відносинам, 

ослабленням державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства 

про працю2. Хотілося б звернути увагу на думку В.Н. Толкунової, яка вважає, 

що причини трудових спорів – це негативні фактори, які викликають різну 

оцінку сторонами трудових правовідносин, здійснення суб'єктивного 

трудового права або виконання трудового обов’язку. При цьому умовами 

виникнення трудових спорів виступають фактори, які сприяють великій 

кількості трудових спорів за тими самими питаннями або ж значно 

загострюють певний спір3.  

Третю групу представляють причини організаційно-господарського 

характеру. Розрив економічних зв'язків, відсутність у достатній кількості 

власних енергоносіїв, наявність значної кількості підприємств оборонного 

комплексу, які мають потребу в конверсії, привели до спаду виробництва, 

змушеної неповної зайнятості та безробіття, руйнування соціальної 

інфраструктури. Внаслідок цього знизилися реальні доходи значної частини 

населення, виросла заборгованість по виплатах заробітної плати, пенсій і 

інших соціальних виплат. Зменшення надходжень у бюджет загострило 

проблему фінансування бюджетних установ освіти, науки, охорони здоров'я, 
                                                 
1 Labour legislation guidelines. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org/legacy/eng-

lish/dialogue/ifpdial/llg/noframes/ch4.htm#3. 
2 Шумський П.В. Теоретико-правові проблеми вирішення трудових спорів (за чинним законодавством 

України) // Юридичний вісник. – 2009. – № 3 (12). – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npnau/Yur/2009_3/fails/13_Shumsky.pdf 
3 Толкунова В. Н. Трудовое право: курс лекций. – М.: ООО «ТК Велби», 2003. – С. 265 
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культури. Потребами життя є активізація проведення заходів щодо 

структурної перебудови економіки, стимулювання росту обсягів 

виробництва, оздоровлення фінансового стану підприємств, підтримка 

інвестиційних програм і заохочення інвестицій1. 

Розповсюдженими є порушення трудових прав громадян, зокрема, щодо 

оплати праці, надання відпусток без збереження заробітної плати або із 

частковим її збереженням, невиплати допомоги у випадку тимчасової 

непрацездатності, порушення строків розрахунку у випадку вивільнення, 

недотримання державного гарантування мінімального розміру заробітної 

плати; порушення порядку виплати, нарахування та перерахування розмірів 

відшкодування втраченого заробітку: сум одноразової допомоги, компенсації 

витрат на медичну та соціально-побутову допомогу потерпілим на 

виробництві. Чимало спорів виникає у зв'язку з порушенням ведення 

трудових книжок. Нерідко, особливо на підприємствах недержавної форми 

власності, застосовується контрактна форма трудового договору, 

укладаються строкові договори у випадках, не передбачених чинним 

законодавствам. Порушення мають місце при укладенні та виконанні 

колективних договорів і угод. 

 

2. Поняття та склад трудових процесуальних правовідносин як ядра 

трудового процесуального права 

 

Трудове право це, перш за все, матеріальна галузь права, яка повинна 

мати на сьогодні своє реальне забезпечення. Але, на думку С.С. Алексеева, 

не кожній галузі матеріального права відповідає особлива процедурна 

галузь2. З цим положенням варто погодитися, але лише частково. I.A. Галаган 

та А.П. Глєбов, B.C. Основін та інші переконані, що в будь-якій матеріально-

правовій галузі є процесуальні утворення (інститути) чи навіть процесуальні 

норми, що, будучи вкрапленими в зміст матеріально-правових інститутів, 

однак виконують важливі функції процедурного забезпечення реалізації 

останніх3. У свою чергу, В.М. Горшенєв і П.С. Дружків вважають, що кожній 

галузі матеріального права властиві або самостійна галузь, або підгалузь 

процесуального права4. Водночас збільшення кількості порушень трудового 

законодавства призвело до різкого росту числа трудових спорів, які 

розглядаються судами загальної юрисдикції. 

Тому, на сьогодні стає актуальною проблема теоретичного дослідження 

цих ситуацій, розробки для законодавця і практики відповідних рекомендацій 

із метою підвищення ефективності розгляду трудових спорів в Україні. 

                                                 
1 Шумський П.В. Теоретико-правові проблеми вирішення трудових спорів (за чинним законодавством 

України) // Юридичний вісник. – 2009. – № 3 (12). [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npnau/Yur/2009_3/fails/13_Shumsky.pdf 
2 Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т. –М.: Юрид. лит., 1981. – Т. 1. – С. 71. 
3 Процессуальные нормы и отношения в советском праве (в «непроцессуальных» отраслях) / Науч. ред. И.А. 

Галаган. – Воронеж, 1985. – С. 46. 
4 Горшенев В.М., Дружков П.С. О системе процессуального права в советском государстве // Вопросы 

правоведения. – 1970. – Вып.5. – С. 18. 
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Потреба створення трудового процесуального права об’єктивно 

зумовлюється загальною тенденцією посилення правового захисту 

суб’єктивних трудових прав працівників. Без цієї галузі може порушитися 

єдиний порядок вирішення трудових спорів, а також відсутність самостійної 

процесуальної галузі права в області захисту трудових прав працівників і 

інтересів роботодавців, буде знижуватись ефективність дії процесуального 

механізму. Забезпечення трудових прав працівників на належному рівні 

вимагає формування якісно нового процесуального механізму, який би 

протидіяв зловживанням із боку роботодавців1. 

О.М. Ярошенко вважає, що чинниками, котрі зумовлюють необхідність 

формування процесуального трудового права, слід визнати: а) ускладнення в 

період побудови правової держави взаємодії між різними ланками механізму 

вирішення трудових спорів; б) значне зростання матеріально-правової бази 

юридичного регулювання на підставі повного оновлення чинного 

законодавства та його систематизації й кодифікації, що об’єктивно 

супроводжується збільшенням кількості та посиленням ролі процесуальних 

норм у царині захисту трудових прав працівників; в) загальну тенденцію 

посилення правового захисту суб’єктивних трудових прав працівників у 

сучасний період; г) знаходження поза сферою дії цивільно-процесуального 

права порядку вирішення колективних трудових спорів. Також на користь 

існування трудового процесуального права свідчить і те, що при вирішенні 

трудових спорів поряд із загальними використовуються специфічні принципи 

їх розв’язання (посередництво і примирення, взаємне урахування інтересів 

працівника й роботодавця тощо)2. 

У свою чергу, виділення нової самостійної галузі права повинно мати 

суттєву науково-теоретичну аргументацію. 

У сучасній науці під галуззю права розуміють відносно самостійну 

сукупність юридичних норм, що регулюють якісно однорідну сферу (рід) 

суспільних відносин специфічним методом правового регулювання3. Тобто, 

будь-яка галузь права характеризується специфічним предметом і методом 

правового регулювання. 

Предмет правового регулювання містить у собі суб’єкти, об’єкти й зміст 

регульованих відносин. Отже, для того, щоб говорити про відносини з 

вирішення трудових спорів, як про самостійний предмет правового 

регулювання, необхідно провести аналіз структурних елементів цих відносин 

і виявити їхні особливості. 

Почнемо з характеристики тих особливостей відносин з вирішення 

трудових спорів, які виділяють дані відносини зі сфери  трудового права.  

По-перше, серед суб’єктів трудового права відсутні свідки та різні 

експерти, які нерідко є необхідними суб’єктами при вирішенні трудових 

                                                 
1 Кузніченко О. В. Сучасні проблеми створення трудового процесуального права України / О. В. Кузніченко 

// Право і безпека. – 2004. – № 3. – С. 154. 
2 Ярошенко О.М. Джерела трудового права України. Дис… д-ра юрид. наук. Спеціальність 12.00.05 / О.М. 

Ярошенко; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – С. 7. 
3 Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – С. 266. 
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спорів. Це пов’язане з тим, що трудове право за своєю суттю є матеріальною 

галуззю, а згадані суб’єкти властиві процесуальним галузям права. Об’єкт 

трудових правовідносин і відносин з вирішення трудових розбіжностей 

також принципово відрізняється. Якщо об’єктом перших виступає процес 

праці, то об’єктом других є поведінка осіб, які беруть участь у спорі або 

конфлікті, який розглядається. Як видно, у даному аспекті відносини з 

вирішення трудових спорів більш схожі з цивільними процесуальними 

правовідносинами, об’єктом яких є дії певних осіб1. І, нарешті, якщо змістом 

відносин у сфері трудового права виступає сукупність трудових прав та 

обов’язків сторін, то змістом відносин з вирішення трудових спорів є 

сукупність процесуальних прав їхніх суб’єктів. Отже, відносини з вирішення 

трудових спорів явно виходять за рамки трудового права, оскільки вони 

носять процесуальний характер.  

У зв’язку з цим може виникнути думка, що дані відносини можна 

віднести до предмета правового регулювання цивільного процесуального 

права. Однак, як справедливо визначає І. Костян, зміст процесуальних 

особливостей вирішення справ з трудових спорів у сукупності утворює такий 

якісний стан, що не вписується в положення цивільного процесуального 

права2. Зокрема, варто звернути увагу на те, що юрисдикційним органом у 

цивільному процесі може виступати тільки судовий орган. А трудові спори 

крім суду можуть розглядатися іншими  юрисдикційними органами 

(комісією по трудових спорах, примирливою комісією, трудовим 

арбітражем).  

При наявності досить відособленої групи суспільних відносин, котрі за 

своєю суттю є самостійним предметом правового регулювання, 

представляється нелогічним регулювання даної групи процесуальних 

відносин нормами трудового права, що є матеріальною галуззю, і цивільного  

процесуального права, яке не здатне розкрити й урахувати всю специфіку 

розбіжностей, що випливають із трудових і тісно пов’язаних з ними 

відносин. 

Варто відзначити, що предмет трудового процесуального права включає 

в себе 3 великих групи суспільних відносин – процесуальні, процедурні й 

організаційні. До особливостей методу трудового процесуального права 

належать: а) численність суб’єктів правозастосовчої діяльності й 

неоднорідність їх правової природи; б) здійснення одним і тим же органом в 

одних випадках основних, в інших – допоміжних функцій; в) складна 

структура деяких правозастосувачів (примирна комісія, трудовий арбітраж); 

г) особливий режим правового регламентування суспільних відносин по 

вирішенню трудових спорів (використання, як правило, примирних 

процедур) та ін.3  
                                                 
1 Гражданский процесс. Учебник / Под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. – М.: «Проспект», 

1998. – С.56. 
2 Костян И. О специализированных судах по трудовым делам и трудовом процессуальном кодексе РФ // 

Хозяйство и право. –2003. – № 8. – С. 31. 
3 Ярошенко О.М. Проблемні моменти законодавчого регулювання трудових спорів // Вісн. Акад. прав. наук 

України: Зб. наук. пр. – 2005. – №1 (40). – С. 208. 
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Таким чином, трудове процесуальне право варто визначити як галузь  

права, яка регулює відносини з вирішення трудових спорів у примирно-

третейському та у судовому порядку. 

 

3. Метод трудового процесуального права 

 

Метод трудового процесуального права відрізняється характером 

загального юридичного положення суб’єктів, юридичними фактами та 

характером юридичних санкцій, які відмінні не тільки від цивільного 

процесуального права, але й від всіх існуючих у даний момент галузей права. 

Так, наприклад, при юридичній процесуальній рівності сторін трудового 

спора, роботодавець фактично є більш сильною стороною, хоча би тому, що 

він має більше доступу до тієї або інший доказувальної бази. Таким чином, 

незважаючи на юридичну рівність сторін, виникає реальна необхідність 

згладжування зазначеного протиріччя шляхом покладання на роботодавця 

більшого обсягу процесуальних обов’язків (наприклад, по наданню доказів)1. 

Особлива увага при їх розгляді завжди приділялася різним аспектам 

юридичних фактів у галузевих науках. Вважаємо, що детальний аналіз 

юридичних фактів, які властиві методу правового регулювання трудових 

процесуальних відносин, достатньою мірою виявить їх специфічність 

порівнянно з юридичними фактами будь-якої з існуючих зараз галузей права.  

Юридичні факти є конкретними життєвими обставинами, з якими норми 

права пов'язують виникнення, зміну або припинення правовідношення2. За 

наявності тільки норм права, без конкретних юридичних фактів, виникнення 

правовідношення було б неможливим. 

О. Заржицький і О. Літвін відзначають, що трудові процесуальні 

правовідносини можуть виникнути тільки на підставі юридичного факту, з 

яким норми права пов'язують появу цих правовідносин3. Проте, слід 

уточнити, що трудові процесуальні правовідносини характеризуються 

складним фактичним складом, тобто, сукупністю юридичних фактів, 

необхідних для їх виникнення. До цього фактичного складу завжди входять, 

як мінімум, три обов'язкові елементи, без яких неможливе виникнення 

трудових процесуальних правовідносин.  

Першим таким елементом є наявність між певними суб’єктами 

трудового правовідношення (сьогодні або у минулому), або ж відносин з 

працевлаштування. Без такого попереднього юридичного зв'язку трудові 

процесуальні відносини просто не можуть виникнути. Цей факт істотно 

відрізняє трудові процесуальні правовідносини від цивільно-процесуальних, 

які можуть виникати без будь-якого попереднього юридичного зв'язку між 

сторонами.  
                                                 
1 Плахотіна Н.А. Юридична необхідність виділення самостійної галузі трудового процесуального  права // 

Форум  права. – 2008. – № 2. – С.405-409. [Електронний  ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/FP/2008-2/08pnatpp.pdf 
2 Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – С. 400. 
3 Заржицький О., Литвин О. Склад трудових процесуальних правовідносин / О. Заржицький, О. Литвин // 

Право України. – 2007. – № 8. – С. 55. 
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Другим обов'язковим елементом виступає виникнення між сторонами 

розбіжності, яку не вдається вирішити шляхом безпосередніх переговорів 

між його учасниками. Причому ця розбіжність має бути безпосередньо 

пов'язана з трудовими правовідносинами, які мали місце між сторонами (або 

відносинами з працевлаштування). Інакше трудові процесуальні 

правовідносини не виникнуть, а матимуть місце інші процесуальні 

відносини.  

І третім обов'язковим елементом фактичного складу, необхідного для 

виникнення трудових процесуальних правовідносин, є звернення однієї зі 

сторін розбіжності до відповідного юрисдикційного органу для вирішення 

спору або конфлікту, що виник. За відсутності вказаного юридичного факту, 

не дивлячись на появу розбіжності між сторонами трудового або соціально-

партнерського правовідношення і не дивлячись на його неврегульованість 

шляхом переговорів, не виникне трудового спору або конфлікту в його 

юридичному сенсі. А отже, виникнення трудових процесуальних відносин 

також не відбудеться. 

Що стосується санкцій, то при регулюванні трудових процесуальних 

відносин вони носять винятково процесуальний характер. Ці санкції можуть 

викликати несприятливі наслідки як для самого органа, що розглядає трудову 

розбіжність (наприклад, юридична незначність винесеного їм акту), так і для 

сторін цієї розбіжності (наприклад, відмова у видачі посвідчення на 

примусове виконання рішення КТС при пропуску встановленого для  

звернення за ним строку; зняття з розгляду в КТС заяви працівника, що 

вдруге не з’явився з неповажної причини на засідання комісії). Процесуальні 

санкції можуть бути спрямовані також проти інших осіб, що є присутніми у 

залі засідання юрисдикційного органа та своїм поводженням 

перешкоджаючих його нормальній роботі (штраф, видалення із залу 

засідання). Виходячи з вищевказаного, можна зробити висновок, що метод 

правового регулювання відносин з вирішення трудових спорів, як і зазначені 

відносини, є досить специфічним. 

О. М. Ярошенко визначає наступні особливості методу трудового 

процесуального права: а) значне число суб’єктів правозастосовчої діяльності 

та неоднорідність їх правової природи; б) виконання одним і тим же органом 

різних функцій: в одних випадках – основних, в інших – допоміжних; 

в) складна структура деяких правозастосувачів (приміром, примирні комісії, 

трудовий арбітраж); г) особливий режим правового регламентування 

суспільних відносин з вирішення трудових спорів (використовуючих, як 

правило, примирні процедури) та ін.1 

Таким чином, характерні риси відносин з вирішення трудових спорів, а 

також специфіка методу правового регулювання цих відносин дозволяють 

говорити про цю групу суспільних відносин, як про самостійний предмет  

правового регулювання й позначити їх як «трудові процесуальні відносини». 

                                                 
1 Ярошенко О.М. Проблемні моменти законодавчого регулювання трудових спорів // Вісн. Акад. прав. наук 

України: Зб. наук. пр. – 2005. – №1 (40). – С. 207. 
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4. Співвідношення трудового процесуального права з іншими галузями 

права 

 

Трудове процесуальне право, насамперед, варто співвіднести із 

трудовим правом.  

Так, що стосується змісту відносин з вирішення трудових спорів і 

конфліктів, то воно має мало загального зі змістом трудових відносин, де 

змістом виступають взаємні права та обов'язки сторін трудового договору, 

пов'язані з виконанням працівником на оплатній основі певної трудової 

функції. Вирішення трудових розбіжностей проходить автономно від самого 

процесу праці і пов'язане з ним тільки внаслідок того, що ця розбіжність 

виникла у зв'язку з участю (сьогодні або у минулому) працівника у процесі 

праці, або у відносинах з працевлаштування. Змістом відносин з вирішення 

трудових розбіжностей є сукупність процесуальних прав і обов'язків їх 

суб'єктів (наприклад, право на захист своїх трудових прав, право надавати 

докази і давати пояснення у справі, право на оскарження рішення 

юрисдикційного органу та ін.), що достатньо яскраво демонструє їх 

процесуальну сутність. 

Стосовно процедурних норм трудового права (які встановлюють 

порядок застосування основних норм трудового права) позиція названих 

вчених, поза сумнівом, є достатньо обґрунтованою, оскільки будь-яка 

матеріальна норма трудового права не може бути зрозуміла, і, тим більше, 

бути реалізована у відриві від процедури її застосування. Водночас, 

наприклад, у сфері цивільних правовідносин процедура застосування 

матеріальних норм (наприклад, процедура письмового оформлення угоди) 

жодним чином не відноситься до сфери правового регулювання цивільного 

процесуального права. Крім того, потрібно відзначити, що застосування 

широкого кола процесуальних норм забезпечується низкою власних 

процедурних норм. На відміну від процедурних відносин із застосування 

матеріальних норм трудового права трудові процесуальні відносини, за 

нашим переконанням, є цілком відособленими і можуть виступати як 

самостійний предмет правового регулювання. 

Трудове процесуальне право також співвідноситься із цивільним 

процесуальним правом.  

Так, на відміну від стандартного цивільного процесу, при вирішенні 

трудових розбіжностей використовуються матеріальні норми не цивільного, 

а трудового права. Крім того, специфічною ознакою відносин з вирішення 

трудових розбіжностей, що відрізняє їх від цивільно-процесуальних 

відносин, виступає їх характер. Процесуальні правовідносини з вирішення 

цивільних спорів завжди носять позовний характер і протікають у межах 

судового засідання. Відносини ж із вирішення трудових розбіжностей 

можуть носити як позовний, так і непозовний характер, і можуть протікати як 

у судовому засіданні, так і на засіданні іншого юрисдикційного органу (КТС, 

примирлива комісія, трудовий арбітраж).  
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Юридичні факти, необхідні для виникнення, зміни та припинення  

трудових процесуальних правовідносин, багато в чому схожі з юридичними 

фактами цивільного процесуального права. Але, на відміну від методу 

правового регулювання цивільного процесуального  права,  у  цьому  випадку 

обов’язковим є такий юридичний факт як наявність між сторонами 

розбіжності трудових правовідносин (у сьогоденні або в минулому) або ж 

відносин по працевлаштуванню.  

 

Завдання для самоконтролю 

1. Розмежуйте поняття «трудові спори» та «трудові конфлікти». 

2. Розкрийте класифікацію трудових спорів за характером та предметом 

спору. 

3. Визначте та проаналізуйте причини трудових спорів організаційно-

господарського характеру. 

4. Охарактеризуйте критерії, за якими трудове процесуальне право 

становить самостійну галузь права. 

 

Практичні завдання 

1. До священика УПЦ за неканонічну поведінку митрополитом було 

застосоване стягнення у вигляді обітниці мовчання. Вважаючи таке 

стягнення несправедливим, священик звернувся до місцевого суду. 

Що таке трудовий спір? 

Чи є спір, який виник у цьому випадку, трудовим? 

Ким цей спір повинен вирішуватись? 

 

2. У колективному договорі підприємства було передбачено, що у 

випадку виникнення трудових спорів їх вирішення передається третейському 

суду. 

Оцініть правомірність вирішення трудового спору третейським судом. 

 

3. Суд відмовив у задоволенні позову про поновлення на роботі, 

посилаючись на пропуск строку позовної давності (позовна заява була 

подана через 4 місяці після звільнення працівника). В апеляційний скарзі 

позивач наполягав на скасуванні рішення суду першої інстанції на тій 

підставі, що строк позовної давності не був пропущений, адже сторони у 

трудовому договорі передбачили строк позовної давності по всім випадкам 

трудових спорів в один рік. 

Яке рішення має прийняти апеляційний суд? 

Чи законною буде умова трудового договору про зменшення строку 

позовної давності? 

Як проявився трудового метод процесуального права у цій ситуації? 
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Тема 2. Джерела та принципи трудового процесуального права 

 

Зміст 

1. Система принципів трудового процесуального права 

2. Характеристика міжгалузевих та галузевих принципів трудового 

процесуального права 

3. Специфіка джерел трудового процесуального права 

4. Роль Постанов Пленуму Верховного Суду України у системі джерел 

трудового процесуального права 

 

1. Система принципів трудового процесуального права 

 

Крім предмета і методу правового регулювання, однією з 

найважливіших характеристик будь-якої галузі права виступають її 

принципи, на підставі яких здійснюється нормативне регулювання 

суспільних відносин, що входять до предмета цієї галузі права.  

Слово «принцип» походить від латинського «principium»1, що у 

перекладі з латинської означає «основа», «першооснова». Принципи права, 

як правові категорії, завжди мають свій прояв у системі права. Разом з тим, 

як справедливо відзначила О.Я. Лаврів, принципи права не завжди можуть 

відображатися у правових нормах2. Вони можуть прямо закріплюватися у 

законодавчих актах, або ж логічно витікати з сенсу правових норм. 

Принципи права, будучи елементами системи права, самі утворюють 

певну систему. Система принципів права – це науково обґрунтована 

класифікація керівних положень – принципів права, яка передбачає поділ  їх 

за певними критеріями на загальноправові, міжгалузеві, галузеві, які у 

сукупності є взаємообумовленими, узгодженими між собою і визначають 

зміст і спрямованість розвитку правових норм у межах окремих галузей 

права3. 

Загальноправові принципи – це загальні принципи для всієї системи 

права, що діють у всіх правових галузях. Міжгалузеві принципи властиві 

декільком галузям. І галузеві принципи – це принципи, які властиві певній 

галузі та відображають її специфіку. 

Загальноправові принципи є своєрідною системою координат, у межах 

якої розвивається національна правова система, і одночасно вектор, що 

визначає напрям розвитку цієї правової системи4. Вони діють у всіх галузях 

                                                 
1 Фулей Т.І. Принципі права: загальнотеоретична характеристика: В зб. Проблеми права на зламі тисячоліть. 

Матеріали міжнародної наукової конференції. Наукове видання. – Дніпропетровськ: Вид-во ІМА-прес, 2001. 

– С. 21. 
2 Лаврів О.Я. Основні принципи трудового права України та європейське право: порівняльний аспект: В зб. 

Трудове право України в контексті європейської інтеграції: Матеріали науково-практичної конференції; м. 

Харків, 25-27 травня 2006 р./ За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Харків: Українська асоціація фахівців 

трудового права, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2006. – С. 287. 
3 Лаврів О.Я. Система принципів трудового права України: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Х., 2007. – С. 

9 
4 Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – С. 242. 
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права, проте у межах кожної з них загальноправові принципи набувають 

специфічних особливостей реалізації.  

До загальноправових принципів трудового процесуального права 

відносяться: принцип свободи, принцип справедливості, принцип рівності, 

принцип гуманізму, принцип демократизму та принцип законності.  

Принцип свободи полягає у тому, що людині надаються певні права і 

свободи, скористатися якими вона може тільки на свій розсуд. Права і 

свободи людини не обмежуються нічим, окрім прав і свобод інших людей. У 

трудових процесуальних відносинах цей принцип реалізується у наданні 

зацікавленій стороні свободи вибору: чи миритися з порушенням своїх прав 

або ж відстоювати їх, забороненими законом засобами. Іншими словами, 

ніхто не зобов'язаний захищати свої права, але кожен має на це право. Також 

цей принцип реалізується у встановленні для трудових спорів альтернативної 

підвідомчості, тобто, з багатьох питань зацікавлена сторона може звернутися 

як до суду, так і до позасудового органу для вирішення розбіжності, яка 

виникла.  

Принцип справедливості у трудових процесуальних відносинах 

виражається у вимозі відповідності між правопорушенням і рішенням 

компетентного органу, між ступенем законності вимог і рішенням 

компетентного органу, між правами й обов'язками суб'єктів та ін. Цей 

принцип знаходить свій подальший розвиток у наступному принципі – 

принципі рівності. 

Принцип рівності у трудових процесуальних правовідносинах 

знаходить свій прояв у рівності процесуальних прав і обов'язків сторін при 

розгляді трудової розбіжності. Тобто, не дивлячись на те, що у межах 

трудового правовідношення роботодавець має владні повноваження  

відносно працівника, у трудових процесуальних правовідносинах працівники 

повністю незалежні від роботодавця і мають абсолютно ідентичний комплекс 

процесуальних прав і обов'язків. 

Принцип гуманізму у трудовому процесуальному праві повинен 

виявлятися у забороні порушення природних невідчужуваних прав людини у 

ході процесу. До таких прав відноситься життя, здоров'я, особиста свобода і 

безпека, право на охорону честі, ділової репутації та ін. 

Принцип демократизму у трудових процесуальних відносинах 

знаходить свій прояв у тому, що ряд юрисдикційних органів, а саме, комісія з 

трудових спорів, примирна комісія, трудовий арбітраж створюються за 

безпосередньої участі найманих працівників1. Так, комісія з трудових спорів 

обирається загальними зборами колективу працівників, примирна комісія 

складається з рівного числа представників сторін, що сперечаються, 

трудовий арбітраж створюється за угодою сторін. Проявом демократизму 

слід визнати також те, що за бажанням працівника його інтереси в 

                                                 
1 Лазор В.В. Принципы рассмотрения трудовых споров // Юридический вестник. – Одесса: «Юридическая 

литература». – 2003. – № 3. – С. 120. 
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індивідуальному трудовому спорі або конфлікті на всіх рівнях можуть 

захищати інші особи: представник профспілки, адвокат, інша особа.  

Принцип законності у трудовому процесуальному праві повинен 

виражатися, по-перше, у вимогах якості нормативно-правових актів, 

відсутності правових колізій; по-друге, у дотриманні правових норм як 

сторонами трудової розбіжності, так і іншими суб'єктами процесу 

(посадовцями юрисдикційного органу, свідками, представниками, 

експертами та ін.); і, по-третє, у невідворотній відповідальності за 

процесуальні правопорушення. Таким чином, дотримання принципу 

законності має забезпечуватися тим, що законодавчо будуть передбачені 

певні санкції за будь-яке порушення цього принципу. 

 

2. Характеристика міжгалузевих та галузевих принципів трудового 

процесуального права 

 

До міжгалузевих принципів трудового процесуального права можна 

віднести принципи, властиві всім процесуальним галузям. До таких 

принципів відносяться: принцип диспозитивності, принцип процесуального 

формалізму, принцип безпосередності, принцип гласності, принцип 

всебічності, принцип незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону, 

принципи процесуальної рівності і змагальності сторін.  

Принцип диспозитивності у трудових процесуальних відносинах, по 

суті, витікає із загальноправового принципу свободи. Він полягає у наданні 

сторонам процесу певного кола процесуальних прав і свобод, і, перш за все, 

це право відстоювати свої законні інтереси. Ці права особа може 

використовувати на свій розсуд або ж не використовувати зовсім. У цьому і 

полягає принцип диспозитивності при вирішенні трудових розбіжностей. 

Принцип процесуального формалізму полягає у тому, що процесуальне 

право встановлює певні правові формальності: обов'язкові форми, терміни і 

способи здійснення процесуальних дій, при цьому всі процесуальні 

формальності повинні здійснюватися у встановленій законом послідовності1. 

У трудових процесуальних відносин можна навести такий приклад реалізації 

принципу процесуального формалізму. Так, колективний трудовий спір або 

конфлікт не може вважатися таким, що виник, і, відповідно, примирлива 

комісія для його розгляду не може бути створена, поки на загальних зборах 

колективу не будуть складені та направлені роботодавцю вимоги найманих 

працівників. Процесуальний формалізм покликаний забезпечувати і 

гарантувати права громадян, а також упорядкувати трудові процесуальні 

відносини. 

Принцип безпосередньості знаходить прояв у правовому регулюванні 

роботи юрисдикційного органу з наданими доказами. Стосовно трудових 

процесуальних відносин цей принцип виражається у безпосередньому 

                                                 
1 Анашкин О.А., Громова Н.А. Взаимосвязь принципов процессуальной экономии и формализма с 

процессуальными сроками // Следователь: Федеральное издание. – М. –  2003. –  № 2. – С. 21. 
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розгляді юрисдикційним органом, що розглядає трудову розбіжність, 

представлених сторонами доводів, доказів і вимог.  

Принцип гласності у трудових процесуальних правовідносинах 

виявляється у відкритому розгляді трудового спору або конфлікту. Цей 

принцип виражається і публічному розгляді справи, а також і публічному 

винесенні рішення у справі.  

Принцип незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону 

стосовно трудового процесуального права цей принцип слід розглядати дещо 

ширше, ніж в інших процесуальних галузях права. Це обумовлено тим, що у 

трудових справах рішення можуть виноситися не тільки судом, але й 

позасудовими, примирливо-третейськими органами. А. В. Яресько 

справедливо відзначає, що за чинним трудовим законодавством України член 

КТС є беззахисним перед роботодавцем, його правовий статус нічим не 

відрізняється від статусу звичайного працівника, тоді як йому доводиться 

брати на себе відповідальність за винесення рішень, які можуть суперечити 

інтересам роботодавця1. Конструктивне рішення цієї проблеми запропонував 

В.В. Лазор. Він вважає за доцільне розповсюдити на членів органу з розгляду 

трудових розбіжностей на виробництві ті гарантії, які передбачені ст.41 

Закону України «Про професійні союзи, їх права і гарантії діяльності». Це, як 

справедливо відзначив В.В. Лазор, забезпечить певну незалежність членів 

цього органу від роботодавця, що у свою чергу сприятиме  неупередженості 

та об'єктивності рішень, що виносяться2. 

Принцип оперативності можна розглядати як один з критеріїв 

ефективності правосуддя. Необхідність оперативності у трудових 

процесуальних відносинах особливо гостро обумовлюється наочною 

специфікою трудових розбіжностей у порівнянні з цивільно-правовими 

спорами. Участь у трудових процесуальних правовідносинах  відволікає 

сторони трудового спору або конфлікту від належного виконання функцій, 

покладених на них трудовим договором. Крім того, ряд трудових спорів (про 

незаконне звільнення, про необґрунтовану відмову у прийомі на роботу та 

ін.) є наслідком порушення конституційного права громадян на працю, за 

допомогою якої людина забезпечує для себе і своєї сім'ї певний рівень життя. 

У зв'язку з цим оперативний перебіг трудових процесуальних відносин і 

швидке вирішення трудової розбіжності по суті набуває особливого 

значення. 

Принцип процесуальної рівності витікає із загальноправового 

принципу рівності перед законом. Сутність принципу процесуальної рівності 

сторін виражається у встановлених законом рівних можливостях сторін і 

гарантованих правах на захист своїх інтересів. Принцип процесуальної 

рівності сторін означає, що працівник і роботодавець, не дивлячись на 

                                                 
1 Яресько А.  Поліпшення механізму розгляду індівідуальних трудових спорів // Право України. – 2000. – № 

10. – С. 69. 
2 Лазор В.В. Проблемы востребованности комиссии по трудовым спорам  при разрешении индивидуальных 

трудовых разногласий // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридич6ні і політичні науки. Випуск 21. 

– К.: Інститут держави і права  ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 258. 
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наявність між ними субординаційних відносин у межах трудового права, 

мають абсолютно рівні процесуальні права. До таких прав відноситься, перш 

за все, право на звернення до юрисдикційного органу для вирішення трудової 

розбіжності, право безпосередньої участі у всіх засіданнях у справі, право на 

ознайомлення з матеріалами справи, право заяви відведень, право надання 

доказів, участі в їх дослідженні та ін.  

Принципу змагальності сторін у трудових процесуальних 

правовідносинах пов'язаний з процесом доказування фактів, що мають 

значення, сам по собі на практиці досить складний у реалізації. Це 

обумовлено тим, що, не дивлячись на рівність сторін трудової розбіжності 

перед законом і рівність їх у процесуальних правах, роботодавець все ж таки 

фактично є сильнішою стороною у зв'язку з наявністю між ним і працівником 

відносин підлеглості у межах трудових відносин або у зв'язку з наміром ці 

відносини встановити. Адже роботодавець має владні повноваження на 

цьому підприємстві, установі, організації; має право власності або 

управління майном (зокрема, право доступу до документів і контролю за 

веденням різної документації) та ін. Роботодавець має практично 

безперешкодну можливість як надавати необхідні матеріали на розгляд 

юрисдикційного органу, так і приховати їх, якщо дослідження цих матеріалів 

при розгляді трудового спору або конфлікту суперечить його інтересам.  

Також до міжгалузевих принципів трудового процесуального права 

можна віднести принцип соціального партнерства. Цей принцип є 

загальним для матеріального трудового права і для трудового 

процесуального права, хоча він і не має законодавчого закріплення. Так, 

соціальне партнерство у трудовому праві – це співпраця між органами 

державної влади і представниками сторін трудових відносин (тобто, 

працівниками і роботодавцями) з метою розвитку економіки, поліпшення 

умов праці і підвищення життєвого рівня трудящих. Як показав В.В. Лазор, 

стосовно інституту трудових спорів і конфліктів зміст цього принципу 

полягає, перш за все, у паритетному характері формування юрисдикційних 

органів з розгляду трудових спорів і конфліктів, що діють на виробництві1. 

Відносно ж індивідуальних трудових спорів і конфліктів принцип 

соціального партнерства, на жаль, практично не реалізується, оскільки 

сьогодні формування КТС на виробництві не носить паритетного характеру, і 

це, поза сумнівом, є недоліком чинного українського законодавства.   

До галузевих принципів трудового процесуального права можна у 

перспективні віднести принцип презумпції правоти працівника і принцип 

сумлінної участі у справі. 

Визнання принципу презумпції правоти працівника у трудовому 

процесі аніскільки не обмежить права роботодавця, оскільки на працівника 

також покладатиметься обов'язок чим-небудь підтвердити свою позицію і 

вимоги (свідчення свідків, наявність шкоди здоров'ю, наявність майнової 

                                                 
1 Лазор В.В. Содержание и значение принципа социального партнёрства при разрешении трудовых споров и 

конфликтов // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля. Частина перша. – Луганськ, 2004. – С. 209. 
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шкоди і т.п.). І якщо роботодавець нічим не може спростувати цей факт, 

означає, закон повинен бути на стороні працівника. Якщо ж йдеться про 

незаконне звільнення, то у цьому випадку весь тягар доказування повинен 

покладатися на роботодавця. Доцільність подібного положення 

обумовлюється тим, що якщо претензії працівника з приводу звільнення 

неправомірні, то у роботодавця не виникне жодних ускладнень з їх 

спростуванням, надавши відповідні матеріали. 

Принцип сумлінної участі у справі повинен включати декілька 

аспектів: по-перше, заборона навмисного затягування вирішення розбіжності 

(зокрема обов'язок відповісти на пропозицію іншої сторони і 

неприпустимість ігнорування представника іншої сторони при вирішенні 

колективних трудових розбіжностей); по-друге, відповідальність за 

ненадання стороною витребуваних матеріалів у встановлений термін. 

Останнє положення на практиці стосуватиметься переважно роботодавця, 

оскільки, як вже було відзначено, переважна частина потенційного 

доказового матеріалу знаходиться саме в його розпорядженні. Законодавчо 

має бути закріплений термін, протягом якого роботодавець зобов'язаний 

надати на розгляд юрисдикційного органу матеріали, що вимагалися, і 

докази, які знаходяться у його розпорядженні. Й у разі ненадання 

роботодавцем відповідних матеріалів у встановлений термін також повинна 

презюмуватися правота працівника і спір має бути вирішений на користь 

працівника.  

Нормативне закріплення двох розглянути вище галузевих принципів – 

принципу презумпції правоти працівника і принципу сумлінної участі у 

справі – дозволить вирівняти шанси роботодавця (як сильнішої сторони) і 

працівника (як слабшої сторони) у процесі доказування, а також  дозволить 

практично повністю виключити випадки навмисного затягування сторонами 

трудових процесуальних відносин, розгляду справи або ведення переговорів.  

 

3. Специфіка джерел трудового процесуального права 

 

Юридичні норми, що здійснюють правове регулювання відносин по 

розгляду і вирішенню трудових спорів і конфліктів, містяться як у 

трудовому, так і в цивільно-процесуальному законодавстві.  

До нормативних актів, що регулюють діяльність юрисдикційних органів 

по розгляду і вирішенню трудових спорів і конфліктів, варто віднести КЗпП 

України, Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)», Закон України «Про колективні договори та угоди», 

Цивільно-процесуальний кодекс України та ін.  

У КЗпП України процесуальними нормами є ті, які регламентують 

діяльність комісії із вирішення індивідуальних трудових спорів, а також 

підвідомчість справ судам, строки, судові витрати, виконавче провадження, 

діяльність судів загальної юрисдикції про визнання оголошеного страйку або 
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того, що почався, незаконним, порядок розгляду спорів (конфліктів), 

виконання рішень суду за такими справами1. 

Також до джерел трудового процесуального права варто віднести 

рішення Конституційного Суду України. Велике значення у вирішенні 

трудових спорів мають, зокрема, рішення Конституційного Суду України від 

29.10.1998 р. щодо офіційного тлумачення поняття «професійна спілка, що 

діє на підприємстві в установі, організації», використаного в абзаці сьомому 

частини першої сг.43-1 КЗпП (справа про профспілку, яка діє на 

підприємстві), рішення від 18.10.2000 р. щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) ст.ст.8, 11, 16 Закону України «Про професійні 

спідки, їх права та гарантії діяльності» (справа про свободу утворення 

профспілок) та багато інших. 

У свою чергу, у судовій практиці нерідко при вирішенні справ 

трапляються колізії, прогалини права, дублювання законодавства, 

Д.Кирилюк зазначає, що «судове право» випереджає у своєму розвитку 

законодавчий процес. Суддя при розгляді конкретних справ змушений 

вирішувати казуси, що виникають у правовій дійсності, які законодавець не 

завжди встигає врегулювати2. Саме тому, на думку деяких науковців та 

суддів Верховного Суду України, за сучасних умов найбільш ефективною 

формою правового вирішення конфлікту слід застосовувати прецедент. 

А.Селиванов зазначає, що прецеденте право, яке створено Європейським 

судом, «є класичним перецедентним  правом, основою якого є принцип ratio 

desidendi (підстава для вирішення), коли правило, сформульоване судом під 

час вирішення конкретної справи, стає нормою права для цього ж суду і для 

внутрішніх судів країн-учасниць Конвенції»3. 

У юридичній літературі також підкреслюється, що поява нормативних 

приписів судової практики зумовлена передусім тим, що під час застосування 

абстрактних законодавчих норм у реальних життєвих обставинах суди 

змушені трактувати, деталізувати їх, унаслідок чого формуються більш 

конкретні правила. Серед чинників, що сприяють цьому, вирізняють такі: 

подолання судами прогалин і колізій, застосування «оціночних» понять 

трудового законодавства (грубе порушення трудових обов’язків, аморальний 

проступок, поважна причина) та ін.4. 

На сьогоднішній день серйозний вплив на вирішення трудових спорів 

мають акти узагальнення судової практики Верховного Суду України. На 

відміну від трактування, яке міститься в рішеннях судів по конкретних 

справах і має казуальну природу, у постановах Пленуму Верховного Суду, де 

                                                 
1 Кузніченко О.В. Методологічні аспекти процедурно-процесуальних норм / О.В. Кузніченко // Вісник 

Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 26. [Електронний  ресурс] – 

Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/35704/%CA 
2 Кирилюк Д. Чи визнається в Україні судовий  прецедент? / Д. Кирилюк // Юридичний журнал. – 2006. – № 

4. – [Електронний  ресурс] – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2221 
3 Селиванов А.О. Право тлумачити  закони та юридичні  наслідки застосування офіційної інтерпретації / 

А.О. Селиванов // Вісник Верховного суду України. – 2006. – №7. – С. 3. 
4 Ярошенко О.М. Джерела трудового права України. Дис… д-ра юрид. наук. Спеціальність 12.00.05 / О.М. 

Ярошенко; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – С. 18. 
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він дає роз’яснення в результаті вивчення й узагальнення судової практики, 

трактування має загальний характер, оскільки воно стосується не тільки 

конкретної справи, а й всіх справ тієї категорії, що підпадають під дію 

роз’яснюваного закону.  

 

4. Роль Постанов Пленуму Верховного Суду України у системі джерел 

трудового процесуального права 

 

Для правильного та одноманітного вирішення трудових спорів мають 

важливе значення постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р., «Про 

судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної 

підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» від 29 грудня 1992 

р., «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 

листопада 1996 р., «Про практику застосування судами законодавства про 

оплату праці» від 24 грудня 1999 р. та ін. У цих постановах часто містяться 

положення, які по суті є новими нормами права.  

Наприклад, згідно з п. 7 ст. 134 КЗпП працівники несуть матеріальну 

відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, 

установі, організації, у випадках, коли шкоди завдано не при виконанні 

трудових обов’язків. Пленум Верховного Суду постановою «Про судову 

практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, 

установам, організаціям їх працівниками» роз’яснив судам, що при 

визначенні розміру матеріальної шкоди, заподіяної працівниками 

самовільним використанням в особистих цілях технічних засобів 

(автомобілів, тракторів, автокранів і т.п.), що належать підприємствам, 

установам, організаціям, з якими вони перебувають у трудових відносинах, 

слід виходити з того, що така шкода, як заподіяна не при виконанні трудових 

(службових) обов’язків, підлягає відшкодуванню із застосуванням норм 

цивільного законодавства. У цих випадках шкода відшкодовується в повному 

обсязі, включаючи й не одержані підприємством прибутки від використання 

зазначених технічних засобів.  

Схожа ситуація (в акті вищого судового органу містяться нові нормами 

права) має місце й у випадку, коли Пленум Верховного Суду України в 

постанові від 14 грудня 1999 р. № 13 «Про практику застосування судами 

законодавства про оплату праці» вказав, що робота за трудовим договором 

осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є сумісництвом і 

оплачується на загальних підставах. 

 

Завдання для самоконтролю 

1. Розкрийте специфіку джерел трудового процесуального права у 

формальному та матеріальному розумінні. 

2. Охарактеризуйте Цивільний процесуальний кодекс України як 

джерело трудового процесуального права. 
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3. Охарактеризуйте Кодекс законів про працю як джерело трудового 

процесуального права. 

4. Назвіть Постанови Пленуму Верховного суду України, які 

використовуються при вирішенні трудових спорів. 

5. Розкрийте принцип презумпції правоти працівника у трудовому 

процесуальному праві. 

 

Практичні завдання 

1. Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості по 

заробітній платі. Підтвердження наявності заборгованості позивач не зміг 

надати, адже заробітна плата видавалась безпосередньо на підприємстві, 

жодних повідомлень про заробітну плату позивач не отримував. Суд порадив 

позивачу звернутись до відповідача з листом про надання відповідних 

документів про наявність заборгованостей і переніс розгляд справи до 

моменту появи необхідних доказів. Позивач надіслав листа, на який відповіді 

не отримав. 

Який принцип трудового процесуального права порушив суд? 

Розкрийте систему принципів процесуального права. 

Складіть відповідний процесуальний документ про витребування доказів 

по цій справі. 

 

2. Адвокат спілки адвокатів м. Харкова підготував заяви про виплату 

заборгованості по заробітній платі, незаконність відсторонення державного 

службовця від роботи, зняття з реєстрації у центрі зайнятості трудового 

договору з фізичною особою-роботодавцем. 

Якими нормативно-правовими актами потрібно керуватись адвокату, 

щоб правильно обрати юрисдикцію для подачі заяв до суду? 

 

3. Суд, прийняв рішення, обґрунтовуючи його положеннями п. 18 

Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в 

справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, 

організаціям їх працівниками» від 29 грудня 1992 р. В апеляційній скарзі 

відповідач по справі вказував, що Постанови Пленуму Верховного Суду 

України не мають юридичної сили та не обов’язковими для використання 

судами. 

Проаналізуйте ситуацію. 

Чи є Постанови Пленуму Верховного Суду України джерелами права? 
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РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ 

СПОРІВ 

 

Тема 1. Загальні положення про індивідуальні трудові спори 

 

Зміст 

1. Поняття індивідуальних трудових спорів 

2. Класифікація та причини виникнення індивідуальних трудових спорів 

3. Сторони індивідуальних трудових спорів 

4. Представництво в індивідуальних трудових спорах 

5. Медіація як примирний засіб вирішення індивідуальних трудових 

спорів 

 

1. Поняття індивідуальних трудових спорів 

 

Індивідуальний трудовий спір виникає тільки тоді, коли за його 

розглядом і вирішенням особа звернулася до відповідного юрисдикційного 

органу. До цього моменту трудовий спір вважається лише трудовою 

розбіжністю, яка має матеріально-правовий характер. Процесуальний 

характер розбіжностей виникає при подачі заяви до КТС або позовної заяви 

до суду, тобто при виникненні індивідуального трудового спору. Порядок 

вирішення індивідуальних трудових спорів регламентується КЗпП, главою 

15, яка називається «Індивідуальні трудові спори». Цікаво, що дана глава не 

визначає поняття індивідуального трудового спору. 

На думку В.В. Копейчикова, індивідуальні трудові спори – це 

розбіжності між працівником і власником (уповноваженим їм органом), що 

виникли у трудових правовідносинах1. Подібне за змістом поняття приводить 

В.І. Щербина, указуючи, що до індивідуальних трудових спор належать 

розбіжності між власником або уповноваженим їм органом і працівником із 

приводу застосування умов праці та виконання вимог трудового 

законодавства України2. 

Індивідуальний трудовий спір О.М. Обушенком визначається як розгляд 

компетентним органом обігу зацікавленого суб'єкта для визнання або захисту 

порушеного суб'єктивного права або законного інтересу у сфері трудових і 

тісно пов'язаних з ними відносин3. 

На думку С.В. Лозового, індивідуальний трудовий спір – це розбіжність, 

котра не вирішена добровільно, а розглядається компетентним органом, що 

виникла між власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим їм органом і працівником у сфері трудових і тісно пов'язаних 

з ними відносин з питань застосування законодавства про працю, правил 
                                                 
1 Правознавство: Навчальний посібник / За ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 378 
2 Щербина В.І. Курс лекцій з трудового права України: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДфУАДУ, 

2001. – С. 77 
3 Обушенко О.М. Особливості вирішення службовотрудових спорів та правового захисту працівників ОВС 

України: Автореф. дис... канд. юрид. наук; Національний університет внутрішніх справ МВС України – Х., 

2002. – С. 8. 
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внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативних актів, а також 

трудових договорів1. 

Таким чином, індивідуальними трудовими спорами слід визнавати 

неврегульовані шляхом безпосередніх переговорів, а також за допомогою 

інших форм захисту, розбіжності між працівником і роботодавцем щодо 

застосування трудового законодавства, договорів про працю або 

встановлення чи зміни умов праці, передані на розгляд відповідного 

юрисдикційного органу (комісії з трудових спорів, суду). 

 

2. Класифікація та причини виникнення індивідуальних трудових спорів 

 

У науці трудового права індивідуальні трудові спори прийнято 

класифікувати за різними підставами. Основною є класифікації трудових 

спорів залежно від: 1) суб’єктів спору (кількості працівників, які беруть 

участь прямо або непрямо у трудовому спорі); 2) предмету спору. 

П.І. Димитрова додатково виділяє класифікацію індивідуальних трудових 

спорів за об'єктом (спори  майнові,  немайнові)2. На думку Лозового С.В., 

класифікувати індивідуальні трудові спори потрібно за такими ознаками: а) 

за суб'єктом, який заявив про порушення права, в індивідуальних трудових 

спорах, можна виділити спори, порушені з ініціативи працівника, 

роботодавця (власника підприємства, установи,  організації  або  

уповноваженого їм органа) або іншої зацікавленої особи (наприклад, 

профспілки); б) за ознакою підвідомчості (залежно від  порядку вирішення 

спору) індивідуальні трудові спори можна розділити на: 1) індивідуальні 

трудові спори, які розглядаються в комісії з трудових спорів; 2)  

індивідуальні трудові спори, які розглядаються в судовому порядку; 3)  

індивідуальні  трудові  спори,  які розглядаються в особливому порядку, 

визначеному спеціальними нормами законодавства3. 

Також науковцями виділяється класифікація індивідуальних трудових 

спорів на спори про права та спори про інтереси4. 

Індивідуальні трудові спори про права (юридичні спори) виникають у 

зв’язку із застосуванням законів, інших нормативно-правових актів про 

працю, колективних угод, колективного договору, трудового договору. Такі 

трудові спори є результатом порушення трудових прав працівника, 

заподіяння працівником шкоди майну роботодавця, а також припущенням 

працівника, що роботодавець порушує його трудові права. Прикладами 

індивідуальних трудових спорів про права є спори про накладення 

                                                 
1 Лозовой С.В. Юридичний зміст поняття «індивідуальні трудові спори» [Електронний  ресурс] – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pupch/2008_1_2/114P.pdf 
2 Димитрова П.И. Правовое  регулирование  порядка  рассмотрения  трудовых  споров в  НРБ:  Автореф.  

дисс...  канд.  юрид.  наук: 12.00.05 / Высш.  школа  профсоюзного  движения. – М., 1983. – С. 15 
3 Лозовой С.В. Класифікація та  принципи  розгляду  індивідуальних трудових  спорів // Форум  права. -

2008. -№ 2. –С.328-332 [Електронний  ресурс]. – Режим  доступа: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-

2/08lsvits.pdf  
4 Дейнека В. М. Поняття та види індивідуальних трудових спорів / В. М. Дейнека // Вісник ОНУ ім. І.І. 

Мечникова. Правознавство. – 2014. – Т. 19. – Вип. 3 (24). – С. 75. 
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дисциплінарного стягнення, про стягнення заробітної плати, про поновлення 

на роботі, про притягнення до матеріальної відповідальності та ін. 

При розгляді даних трудових спорів здійснюється захист трудових прав 

працівника або констатується правомірність дій роботодавця. Розгляд 

індивідуальних трудових спорів про право здійснюється уповноваженим 

юрисдикційним органом (комісією з трудових спорів, судом) за заявою 

(позовом) особи. яка вважає, що її право порушено. Тому такі спори 

прийнято іменувати ще позовними. 

Індивідуальні трудові спори про інтереси (економічні спори) виникають 

з приводу встановлення нових або зміни існуючих умов праці. Такі трудові 

спори своїм предметом мають не наявні, а майбутні трудові права і обов’язки 

сторін трудових правовідносин. У даному випадку не відбувається 

порушення трудових прав (як дійсного, так і такого, що припускається), а 

розбіжності виникають з приводу реалізації законних інтересів сторін, які 

можуть бути задоволені при встановленні нових або зміні існуючих умов 

праці. 

При вирішенні таких спорів сторони набувають нових трудових прав або 

видозмінюють існуючі трудові права, тим самим реалізуючи свої інтереси. 

Реалізація інтересів сторін індивідуального трудового спору найбільш є 

реальною при досягненні балансу їх інтересів. Якщо попередні трудові спори 

були пов’язані з конкретним правом, встановленим в юридичній нормі, то 

цей вид індивідуальних трудових спорів пов’язаний, як правило, з вимогами 

сторін встановити кращі умови праці, ніж це передбачено законом або іншим 

нормативно-правовим актом. Юридичний трудовий спір виникає зазвичай у 

зв’язку зі скаргою працівника на порушення прав, закріплених у 

законодавстві або у договорах про працю. І. Я. Кисельов сформував такі 

критерії розрізнення з цього приводу: кінець економічного спору залежить 

від співвідношення сторін і може дати одній з них економічну вигоду, 

додаткові права і пільги; кінець юридичного спору – здійснення тлумачення і 

реалізація чинного права1. 

Прикладами індивідуальних трудових спорів про інтереси є спори про 

встановлення у трудовому договорі конкретного розміру окладу за штатною 

посадою, про встановлення додаткової оплати праці працівникові, про 

встановлення певного кваліфікаційного рангу, категорії, про присвоєння 

кваліфікаційного розряду робітникові тощо. За логікою речей вирішення 

таких трудових спорів повинне здійснюватися шляхом досягнення угоди між 

їх сторонами. Втім у чинному КЗпП не визначено порядок розгляду таких 

спорів. Статтю 242 КЗпП, яка передбачала порядок вирішення спорів про 

встановлення умов праці або зміну встановлених умов праці шляхом 

прийняття рішення власником і профспілковим органом, було виключено 

Законом України «Про внесення змін і доповнень, що стосуються розгляду 

індивідуальних трудових спорів, до Кодексу законів про працю Української 

                                                 
1 Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: учебник для вузов / И. Я. Киселев. – М. : 

Дело, 1999. – С. 265. 
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РСР та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів» 

від 18 лютого 1992 р. 

 

3. Сторони індивідуальних трудових спорів 

 

Коло суб'єктів трудового процесуального права досить широке і 

різноманітне, оскільки, за аналогією із цивільним процесом, до них варто 

відносити всіх осіб, що приймають участь у розгляді справи, а також 

юрисдикційний орган, що розглядає виниклу трудову розбіжність. 

Насамперед, необхідно класифікувати суб'єкти трудових процесуальних 

правовідносин по кількісній ознаці на індивідуальні суб'єкти та колективні. 

Під індивідуальними суб'єктами права у науковій літературі прийнято 

розуміти фізичних осіб, якими можуть бути громадяни, іноземні громадяни й 

особи без громадянства1. Таким чином, до індивідуальних суб'єктів трудових 

процесуальних правовідносин варто віднести, насамперед. працівника, як 

сторону індивідуального трудового спору або конфлікту, а також свідка, 

експерта і т.д. Сюди також можна віднести й роботодавця, якщо 

роботодавцем виступає фізична особа. 

Що стосується колективних суб'єктів права, в юридичній літературі, 

нормотворчій і правозастосовній практиці їх прийнято називати юридичними 

особами. Однак у трудових процесуальних правовідносинах подібне 

визначення колективного суб'єкта не цілком доречно. Це обумовлюється тим, 

що в ряді трудових розбіжностей фігурує такий суб'єкт, як трудовий 

колектив, що не має статус юридичної особи.  

Варто помітити, що серед правознавців існує кардинальна розбіжність 

щодо статусу трудового колективу, як суб'єкта права. Одні пропонують у 

всіх випадках приймати трудовий колектив за суб'єкт права2, інші, навпаки, 

повністю відмовляють трудовому колективу в праві мати яку-небудь 

правосуб'єктність3. Так, при необхідності, зокрема, при виникненні трудової 

розбіжності, коли трудовий колектив починає діяти й приймати рішення як 

єдине ціле, він стає суб'єктом права4. І цей суб'єкт, будучі колективним, не є 

юридичною особою. 

Таким чином, можна зробити висновок, що у трудовому процесуальному 

праві поняття «юридична особа» та «колективний суб'єкт» не можуть 

ототожнюватися (на відміну від інших процесуальних галузей права). 

Участь колективного суб'єкта як сторони трудового процесу варто 

відрізняти від процесуальної співучасті, що також може мати місце в 

трудових процесуальних відносинах (наприклад, спор про відшкодування 

матеріальної шкоди, заподіяної майну роботодавця декількома 

                                                 
1 Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Коисум; Ун-т внутр. дел, 2000. – С. 385 
2 Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоріко-правовий аспект: Монографія. – Одеса: 

Юридична література, 2001. – С. 25. 
3 Пилипепко П.Д. Проблеми теорії трудових правовідносин в умовах переходу України до ринкової 

економіки: Актореф. дис... докт. юрид наук. – Харків, 2001. – С. 6 
4 Лазор В.В. Судебный и внесудебный порядок разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов) Н 

Актуальні проблеми права: теорія і практика – 2002. – № 4. – С.55. 
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працівниками). Процесуальна співучасть передбачає участь у тому самому 

процесі декількох позивачів або декількох відповідачів1.  

Для співучасті характерно також те, що ця множинність осіб на стороні 

позивача або відповідача припускає, що право вимоги кожного зі 

співпозивачів є самостійним (тобто, право вимоги одного позивача існує 

поряд із правом вимоги іншого), так само, як й обов'язок відповідати по 

позові декількох співвідповідачів. Тому важливою ознакою співучасті є 

наявність у декількох позивачів або відповідачів у справі однакових по 

спрямованості матеріально-правових вимог або юридичних обов'язків. А 

колективний суб'єкт права, на відміну від співучасників, виступає в процесі 

як єдине шле, і жоден зі членів колективного суб'єкта сам по собі не мас в 

даному процесі власних прав й обов'язків. Таким чином, колективними 

суб'єктами трудових процесуальних правовідносин виступають трудовий 

колектив, як сторона колективного трудового спору або конфлікту, юридична 

особа-роботодавець, органи по розгляду трудових розбіжностей. 

Серед суб'єктів трудового процесуального права існують такі особи, які 

завжди беруть участь у будь-якому трудовому спорі або конфлікті. Інші ж 

групи суб'єктів можуть залучатися до участі в процесі тільки залежно від 

обставин кожної конкретної справи. До таких суб'єктів можна віднести 

свідків, експертів і т.д.  

Відповідно учасників трудових процесуальних відносин необхідно 

підрозділяти на обов'язкові суб'єкти та факультативні суб'єкти. Під 

обов'язковими суб'єктами варто розуміти такі суб'єкти, без яких виникнення 

трудового процесуального відношення просто неможливо. А факультативні 

суб'єкт, у свою чергу, варто визначити як суб'єкти, участь яких у процесі 

визначається винятково обставинами й специфікою кожної конкретної 

справи. Обов'язковими суб'єктами трудового правовідношення є самі 

сторони розбіжності, а також юрисдикційний орган, що розглядає що 

розбіжність.  

 

4. Представництво в індивідуальних трудових спорах 

 

Представник як учасник трудових процесуальних правовідносин в одних 

випадках представник виступає як факультативний суб'єкт, а в інших – у 

якості обов'язкового. Так, якщо в трудовому процесі у якості сторін беруть 

участь тільки індивідуальні дієздатні суб'єкти, то представник у цьому 

випадку є факультативним учасником. Наприклад, таким представником 

може бути професійна спілка. 

Так, відповідно до ч. 4 ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх 

права та гарантії діяльності» профспілки, їх об’єднання мають право 

представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного 

права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також 

                                                 
1 Юдельсон К.С. Советское гражданское процессуальное право. – М., 1957. – С. 71. 
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міжнародних судових установ. Окрім цього, відповідно до ч. 1 ст. 26 цього ж 

Закону, профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтереси 

працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори. 

Насамперед слід вказати, що професійна спілка у випадку 

представництва інтересів працівників при реалізації останніми права на 

звернення за захистом діє в інтересах цих працівників. З цього приводу 

висловлюється І. О. Снігірьова, вказуючи, що взагалі «професійним спілкам 

не властивий власний інтерес у сфері виробництва та праці. У них немає 

своїх інтересів, відмінних від інтересів найманих працівників. Інтерес 

профспілок полягає в якнайповнішому задоволенні інтересів працівників»1. 

За своїм характером представництво інтересів працівників при реалізації 

останніми права на звернення за захистом є процесуальним 

представництвом, що об’єднує два види відносин: між професійною спілкою 

і працівником, якого така представляє, і між ними і органом (особою), до 

яких працівник звертається за захистом свого права.  

У межах представництва інтересів працівників при реалізації останніми 

права на звернення за захистом професійні спілки у цьому випадку діють від 

імені працівників. Саме ця ознака є однією з тих визначальних 

характеристик, що дають змогу відмежувати процесуальне представництво 

професійними спілками інтересів працівників, можливе для здійснення у всіх 

індивідуальних трудових спорах, від права захищати права, свободи та 

інтереси інших осіб у порядку ст. 45 ЦПК. Адже те, що професійна спілка не 

є суб’єктом спірних матеріальних правовідносин та діє в інтересах 

працівника, цілком укладається у характерні риси тих осіб, що мають право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб у порядку ст. 45 Цивільно-

процесуального кодексу України. Так, характерними рисами органів та осіб, 

яким законом надане право захищати інтереси інших осіб, є: 1) беруть участь 

у розгляді справи від свого імені, але захищають не свої інтереси, а інтереси 

інших осіб; 2) не є суб’єктами спірних матеріальних правовідносин і тому не 

виступають як сторони в процесі, не мають матеріально-правової 

заінтересованості в результатах справи; 3) мають процесуальну 

заінтересованість у результаті вирішення справи; 4) можливість їхньої участі 

в судочинстві передбачена законом; 5) їх повноваження, як правило, 

визначені компетенцією; 6) беруть участь у процесі без спеціального 

уповноваження з боку тих, чиї права вони захищають2. Вже перша ознака 

органів та осіб, яким законом надане право захищати інтереси інших, містить 

положення щодо дій таких органів і організацій від свого імені. Дії ж 

професійної спілки від імені працівників вказують на різницю 

представництва інтересів працівників при реалізації останніми права на 

                                                 
1 Снигирева И. О. Профсоюзы как субъекты советского трудового права: Автореф. дисс. … докт. юрид. наук 

/ И. О. Сниги рева. – М.: ВНИИСЗ, 1988. – С. 18 
2 Занфірова Т. А. Процесуальні правовідносини з вирішення трудових спорів і конфліктів / Т. А. Занфірова // 

Економіка та держава. – № 4. – 2007. – С. 88. 
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звернення за захистом від права захищати права, свободи та інтереси інших 

осіб у порядку ст. 45 ЦПК1. 

Повноваження суб’єктів, що мають право захищати права, свободи та 

інтереси інших осіб у порядку ст. 45 ЦПК, окреслюються їх компетенцією. 

Це означає, що коли йдеться про захист інтересів інших, то обсяг 

можливостей професійних спілок в рамках процедури вирішення 

індивідуальних трудових спорів (конфліктів) міг би відрізнятися (і це 

можливо з позиції теорії) від процесуальних можливостей працівника. 

Цілком вірогідно, що саме ця форма захисту могла б стати іншою, окрім 

громадського процесуального представництва, реалізації функцій профспілок 

у процесі захисту прав працівників. 
З приводу представництва інтересів працівників у суді профспілками слід зауважити, що 

протягом останніх років таке представництво було реалізовано у 14,6 тис. випадків. Так, у 

Кіровоградській області головним спеціалістом з питань правової роботи апарату Федерації 

профспілок України В.В. Пророком протягом 2009-2010 рр. підготовлено майже 500 позовів до 

суду та здійснено представництво зі 180 членів профспілок безпосередньо у судових органах. У 

Хмельницькій області головним спеціалістом з питань правової роботи апарату Федерації 

профспілок України А. В. Яковлєвим протягом 2009 – першої половини 2010 р. підготовлено та 

подано до Хмельницького міськрайонного суду 114 позовних заяв про стягнення заборгованості за 

заробітною платою, вихідної допомоги, матеріальної допомоги на оздоровлення, оплати часу 

простою, компенсації за час затримки розрахунку при звільненні та моральної шкоди з ЗАТ 

«Хмельницька кондитерська фабрика «Кондфіл»2. 

Але якщо хоча б однією зі сторін є колективний суб'єкт, то необхідно 

законодавчо закріпити обов'язкову участь у трудовому процесуальному 

відношенні представника цього колективного суб'єкта. Так, наприклад, якщо 

стороною в трудовій розбіжності виступає колективний суб'єкт, що не має 

представника, то це створює небезпеку безрезультатного розгляду даної 

розбіжності через відсутність єдності в діях, погодженості в показаннях, а 

також через спроби колективної дачі показань і пояснень у справі. Також 

необхідною є наявність представника з боку робітника, якщо працівником є 

неповнолітній або обмежено дієздатна особа.  

Таким чином, можна виділити два види представництва у трудових 

процесуальних правовідносинах: обов'язкове представництво та дозвільне 

представництво. При цьому необхідно закріпити перелік суб'єктів, для яких 

установлюється обов'язкове представництво. До таких суб'єктів варто 

віднести, насамперед, всі колективні суб'єкти, а також неповнолітніх осіб, і 

осіб з обмеженою дієздатністю. 

Ст. 226 чинного КЗпП України, передбачає, що інтереси працівника в 

індивідуальному трудовому спорі може захищати його представник. Однак 

при цьому не встановлений ні порядок оформлення такого представництва, 

ні межи правомочності представника. Більше того, зі змісту даної правової 

норми випливає, що присутність працівника на засіданні КТС є обов'язковою 

навіть у тому випадку, якщо його інтереси захищає представник, оскільки в 

                                                 
1 Щотова Ю. М. Поняття представництва професійною спілкою інтересів працівників при реалізації ними 

права на звернення за захистом / Ю. М. Щотова // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – 

С. 189. 
2 Офіційний сайт Федерації профспілок України [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.fpsu.org.ua 
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названій статті закріплено, що спор може розглядатися під час відсутності 

працівника тільки при наявності його письмової заяви. Використати в даній 

ситуації (тобто при розгляді індивідуальної трудового спору або конфлікту) 

відповідні норми цивільного й цивільно-процесуального права не 

представляється виправданим у зв'язку із специфічним змістом й суб'єктним 

складом трудових процесуальних відносин1. 

Проблеми виникають також із представництвом у процесуальних 

відносинах з вирішення колективних трудових спорів і конфліктів. Варто 

прийняти до уваги, що, як було зазначено вище, якщо при наявності 

індивідуального суб'єкта в трудових процесуальних відносинах представник 

є факультативних суб'єктом, то при вирішенні колективних трудових спорів і 

конфліктів (тобто, на всьому етапі існування, так званих, колективних 

трудових процесуальних відносин), представницький орган – це суб'єкт 

обов'язковий. Потребують також адекватної правової регламентації  різні 

аспекти представництва на стороні роботодавців при  вирішенні колективних 

трудових спорів і конфліктів. Згідно ст. 2 Конвенції МОП № 87 від 1948 року 

«Про свободу асоціації й захист права на організацію», свободу асоціації 

варто розуміти як право трудящих і підприємців без яких, би те не було 

розходжень створювати за своїм вибором організації без попереднього на те 

дозволу, а також вступати в такі організації при єдиній умові 

підпорядкування уставам останніх2. 

Зі змісту даної Конвенції випливає, що до організацій працівників і 

роботодавців застосовуються однакові принципи й норми. Таким чином, при 

закріпленні порядку формування представницького органа порядку 

делегування й документального закріплення повноважень по представництву 

цьому органу; установлення прав, обов'язків представницького органа й 

відповідальності його членів за несумлінне виконання обов'язків, доцільно, 

не робити розходжень між представницькими органами працівників і 

роботодавців.  

Отже, проведений аналіз суб'єктів індивідуальних трудових спорів 

вказує на різноманіття цих суб'єктів, і обґрунтовує, що вони можуть бути 

класифіковані по декількох підставах, а саме: 1) за кількісною ознакою – на 

індивідуальні та колективні; 2) за ступенем процесуальної значимості – на 

обов'язкові та факультативні. Окремої уваги в трудових процесуальних 

правовідносинах заслуговує інститут представництва. Представництво при 

вирішенні трудових спорів можна підрозділити на два види: 1) обов’язкове; 

2) дозвільне. 

 

 

 

                                                 
1 Плахотіна Н.А. Класифікація суб’єктів трудових процесуальних правовідносин // Право і безпека. – 2007. - 

№ 6-2. – С. 145. 
2 Международная Организация Труда Конвенции и рекомендации 1919-1956. - Женева: Международное 

Бюро Труда 1991. – Т. 1. – С. 859-860. 



 37 

5. Медіація як примирний засіб вирішення індивідуальних трудових 

спорів 

 

Виходячи з концепція виникнення трудового спору, відповідно до якої 

розмежовуються два поняття: «неврегульовані розбіжності» і «трудові 

спори», а моментом виникнення індивідуального трудового спору вважається 

звернення із заявою до відповідного органу, що наділений повноваженнями з 

розгляду трудового спору, за загальним правилом не існує спора поза 

спеціального юрисдикційного органу, то і законодавець не визначає в 

нормативному порядку процедуру вирішення спору зусиллями його сторін 

без утворення або звернення до спеціальних органів. 

З іншої точки зору має місце матеріально-правова концепція спору про 

право, за якою розбіжності сторін розглядаються в рамках матеріально-

охоронного правовідношення1. Виходячи з цього розуміння спору про право, 

трудовий спір виникає як явище матеріального характеру, існує між 

суб’єктами матеріального охоронного правовідношення і залишається таким, 

незалежно від того вирішується він самими сторонами або передається на 

розгляд уповноваженого органу. З передачею трудового спору до 

уповноваженого юрисдикційного органу спір не перетворюється в правове 

явище, а стає предметом процесуальних правовідносин. Спір може бути 

вирішений у різних формах: шляхом досягнення угоди між сторонами при 

безпосередніх переговорах або шляхом винесення рішення органом, який 

розглядає спір, але незалежно від форми вирішення спір має місце в обох 

випадках. При цьому кожна з форм повинна бути забезпечена правовим 

механізмом її реалізації. 

Вирішення трудового спору зусиллями сторін слід віднести 

донеюрисдикційної форми захисту трудових прав та інтересів. Йдеться про 

матеріально-охоронні способи вирішення трудових спорів. Як відзначав П.Ф. 

Єлісейкін, право на захист – це така можливість, яка може бути реалізована 

не тільки через юрисдикційний орган, а й у рамках матеріально-правових 

взаємовідносин зацікавлених осіб2. У зв’язку з цим А.М. Лушніков і М.В. 

Лушнікова в правовий механізм вирішення соціально-трудових спорів 

включають дві групи способів (форм) захисту: матеріально-охоронні способи 

захисту зацікавленими особами своїх прав і охоронюваних законом інтересів; 

процесуальні способи захисту, що застосовуються спеціально 

уповноваженими юрисдикційними органами3. Перші реалізуються в рамках 

доюрисдикційного врегулювання трудових спорів без звернення сторін 

правовідносин за захистом до компетентного юрисдикційного або примирно-

посередницького органу. 

                                                 
1 Елисейкин П.Ф. Гражданское процессуальное правоотношение / П.Ф. Елисейкин. – Ярославль, 1973. 
2 Елисейкин П.Ф. Природа доюрисдикционного урегулирования разногласий / П.Ф. Елисейкин // Вопросы 

развития и защиты прав граждан. – Калинин, 1975. – С. 69. 
3 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права : в 2 т. / А.М. Лушников. – М. : Статут, 2009. – Т.1. 

Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. – 

2-е изд., перераб. и доп. – С. 340-341. 
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За юридичною природою доюрисдикційне регулювання являє собою 

узгоджувальний порядок вирішення трудового спору, який передбачає 

досягнення сторонами взаємоприйнятної угоди і виконання зобов’язаною 

особою своїх обов’язків. Тобто йдеться про реалізацію взаємного 

праводомагання сторін трудового договору. Варто відзначити, що чинний 

КЗпП не містить жодної норми, яка б встановлювала порядок і строки 

доюрисдикційного вирішення індивідуального трудового спору шляхом 

безпосередніх переговорів його сторін. 

Необхідно підкреслити, що відповідно до змін, внесених до ЦПК 

07.07.2010 р., попереднє судове засідання не є обов’язковим, як було раніше. 

Питання про необхідність його проведення вирішується суддею під час 

провадження у справі (ч. 7 ст. 130 ЦПК). 

Слід зауважити, що проведення попереднього судового засідання в 

цивільному процесі тісно пов’язане з необхідністю з’ясування можливостей 

сторін щодо врегулювання трудового спору до безпосереднього судового 

розгляду, що, у свою чергу, кореспондується з відносно новим явищем у 

вітчизняній юриспруденції – судовою медіацією. 

Судова медіація (court-related, court-connected, court-annexed mediation у 

дослівному перекладі «медіація, приєднана до суду») є самостійним видом 

медіації, інтегрованим у судову систему, інтенсивний розвиток якої 

пов’язують із доповіддю професора Ф. Сандера на «Конференції Паунда» в 

1976 р., суть якої зводилася до того, що підвищення ефективності захисту 

прав громадян та доступності правосуддя необхідно забезпечувати 

відповідністю порядку вирішення спору характеру даного спору («fitting the 

forum to the fuss»)1. 

На даний момент в Україні інститут судової медіації не здобув 

нормативного закріплення, хоча, як зазначалося вище, існують окремі спроби 

його запровадити. Зауважимо, що результат спору у трудових 

правовідносинах здебільшого залежить від реалізації можливості 

врегулювання спору до розгляду справи по суті. На даний момент суддя має 

можливість сприяти примиренню сторін під час розгляду спору, проте в 

залученні додаткового примирного органу чи особи, можливості суду є 

обмеженими. Окрім наявних завдань, що виникають під час провадження у 

справі до судового розгляду, а саме врегулювання спору до судового 

розгляду та підготовки справи до судового розгляду, суддя в разі 

необхідності повинен мати можливість залучити медіатора для примирення 

сторін спору. Тим більше укладення мирової угоди, як і відмова від позову, 

або визнання позову є одним із можливих результатів провадження у справі 

до судового розгляду. Підставою для прийняття такого рішення може бути і 

встановлений факт відсутності попередніх переговорів між сторонами та 

                                                 
1 Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции / С. И. Калашникова. - М. : Инфоропик 

Медиа, 2011. – С. 136. 
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випадок, коли на думку судді, характер спору вимагатиме запровадити 

примирні процедури1. 

Підставою для залучення трудового медіатора може бути і клопотання 

обох сторін трудового спору. У такому випадку суд повинен задовольнити 

клопотання сторін. Підставою для залучення трудового медіатора може бути 

і виявлений факт відсутності переговорів між сторонами трудового спору в 

позасудовому порядку та якщо стороною трудового спору є працівник, який 

не є членом професійної спілки. У такому випадку рішення про залучення 

трудового медіатора приймає суд. 

Трудовий медіатор повинен залучатися до вирішення трудового спору на 

умовах, прирівняних до народних засідателів. Ухвала про призначення 

трудового медіатора повинна надсилатися сторонам трудового спору та, 

враховуючи сучасні можливості електронного документообігу – на 

електронну пошту Національної служби посередництва і примирення. 

Після узгодження особи трудового медіатора, останній має надіслати 

сторонам пропозиції щодо організаційної зустрічі, де і з’ясовуються місце та 

час проведення медіації. Роботодавець як сторона трудового спору 

зобов’язаний надати приміщення та організаційно забезпечити діяльність 

трудового медіатора. За зверненням сторін спору Національна служба 

посередництва та примирення повинна надати необхідну організаційну 

підтримку у вирішенні трудового спору2. 

Результативним завершенням примирення сторін за участю трудового 

посередника є укладення мирової угоди. Видається доцільним, якщо після 

завершення роботи трудовий медіатор направить суду звіт про свою роботу, 

мирову угоду, або, у разі її відсутності, свої рекомендації щодо вирішення 

спору3. 

Мирова угода – це компромісне, добровільне вирішення трудового спору 

між сторонами трудового спору, яка укладається в письмовій формі і 

підписується сторонами. 

Суд повинен сприяти укладенню між сторонами мирової угоди. Перед 

початком розгляду справи по суті та після закінчення дослідження доказів 

суд зобов’язаний з’ясувати обставини щодо можливого укладення між 

сторонами трудового спору мирової угоди. 

Суд, постановляє ухвалу про мирову угоду, у якій визначає строки її 

виконання та закриває провадження у справі. 

У мировій угоді має зазначатися: 1) зміст домовленостей, що 

відповідають предмету трудового спору та чинному законодавству; 2) 

інформація про обов’язковий характер виконання взятих зобов’язань; 3) 

                                                 
1 Запара С.І. Принципи позасудового захисту права на працю / С.І. Запара // Право і суспільство. – 2013. – 

№2 6-2. – С. 142. 
2 Запара С.І. Роль Національної служби посередництва і примирення у новій системі вирішення трудових 

спорів в Україні / С.І. Запара // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2013. – № 6/1. 

– Том 2. – С.105. 
3 Запара С.І. Юрисдикція судових та позасудових органів щодо вирішення трудових спорів в Україні / С.І. 

Запара // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право. – 2013. – Випуск № 

23. – Частина І. – С. 214. 
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можливість застосування цивільно-правової відповідальності за невиконання 

предмету домовленостей; 

У випадку укладення мирової угоди суд має постановити ухвалу, у якій 

зазначається про зупинення провадження у справі. 

Загальним правилом порядку укладення мирової угоди є неможливість 

поворотного судового розгляду з предмета позовних вимог. У трудових 

спорах, на жаль, може виникнути ситуація, коли навіть після укладення 

мирової угоди сторона може не виконувати в добровільному порядку взяті на 

себе зобов’язання. Тому в цій категорії спорів у разі невиконання мирової 

угоди за клопотанням однієї зі сторін, суд постановляє ухвалу про 

продовження провадження у справі. 

 

Завдання для самоконтролю 

1. Складіть довіреність на представлення інтересів сторони працівника у 

суду. 

2. Наведіть конкретні заходи, за допомогою яких можливо врегулювати 

індивідуальний трудовий спір на досудовій стадії. 

 

Практичні завдання 

1. Суд виніс рішення про виплату індексації заробітної плати при 

розрахунку звільненого працівника. Через тиждень позивач звернувся з 

новим позовом про виплату сум індексації вихідної допомоги. Суд відмовив 

у прийнятті позовної заяви на тій підставі, що воно стосується того ж 

предмету та сторін спору. 

Чи законною є відмова суду? 

 

2. Офіціант С. звернувся з позовом до суду на ресторан «Карпати» про 

поновлення його на роботі. Суд залучив як третю особу на стороні 

відповідача юрисконсульта ресторану В., котра неправильно 

проконсультувала заступника директора ресторану М. щодо звільнення 

офіціанта, який підписав наказ про звільнення С. 

Назвіть види третіх осіб.  

Хто може бути залучений до участі в справі, пов’язаній зі спором про 

поновлення на роботі як третя особа?  

Хто виступає в якості відповідача у цій справі?  

На кого може бути покладена матеріальна відповідальність у разі 

незаконного звільнення працівника? 

 

3. Л. був прийнятий на роботу за трудовим договором у ТОВ 

«Електрісіті» на посаду електрика. Однак роботодавець не використовував 

його безпосередньо за місцем роботи, а передавав на строк до чотирьох 

місяців різноманітним компаніям, де він і виконував обов’язки електрика. 

Протягом роботи в одній з компаній (ПП «Будмат») Л. два місяці не 

отримував заробітну плату та йому не надавались у повному обсязі дні 

відпочинку. 
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Хто буде належним відповідачем, а хто третьою особою у цій справі? 

Складіть позовну заяву від імені Л. 

 

4. Суд відмовив професійній спілці у представництві інтересів позивача 

в суді, посилаючись на те, що жоден з членів профспілки не має 

адвокатського свідоцтва. Також суд на цій же підставі відсутності 

адвокатського свідоцтва відмовив директору підприємства у представництві 

інтересів роботодавця (відповідача по справі). 

Чи законна відмова суду? 

Хто має право представляти інтереси працівників та роботодавців при 

вирішенні індивідуального трудового спору в суді? 
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Тема 2. Розгляд індивідуальних трудових спорів юрисдикційними 

органами 

 

Зміст 

1. Система юрисдикційних органів, уповноважених вирішувати 

індивідуальні трудові спори 

1.1. Правовий статус комісії з трудових спорів 

1.2. Право на звернення до суду за захисту трудових прав 

2. Строки звернення до органів, уповноважених вирішувати 

індивідуальні трудові спори. Судові витрати у трудових спорах 

3. Докази та доказування при вирішенні індивідуальних трудових спорів 

4. Специфіка розгляду окремих видів індивідуальних трудових спорів 

(спори про оплату праці, поновлення на роботі, оформлення трудових 

відносин у разі виконання ними роботи без укладення трудового договору) 

5. Особливості вирішення індивідуальних трудових спорів громадян, які 

працюють за межами своїх держав 

6. Зарубіжний досвід вирішення індивідуальних трудових спорів 

 

1. Система юрисдикційних органів, уповноважених вирішувати 

індивідуальні трудові спори 

 

Система юрисдикційних органів, уповноважених вирішувати 

індивідуальні трудові спори, передбачає можливість існування позасудового 

та судового порядку.  

 

1.1. Правовий статус комісії з трудових спорів 

 

Відповідно до першої ланки належать комісія по трудових спорах (далі 

– КТС), яка згідно положень ст. 224 КЗпП є обов’язковим первинним 

органом по розгляду трудових спорів, що виникають  на підприємствах, в 

установах, організаціях. Згідно з ч. 1 ст. 223 КЗпП комісія по трудових 

спорах обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу 

підприємства, установи, організації з числом працюючих не менше 15 осіб.  

Ч. 2 ст. 224 КЗпП встановлено: трудовий спір підлягає розглядові в 

комісії з трудових спорів, якщо працівник самостійно або з участю 

профспілкової організації, яка представляє його інтереси, не врегулював 

розбіжності під час безпосередніх переговорів з власником або 

уповноваженим ним органом. Комісія з трудових спорів – орган що 

розглядає трудові спори, які виникають на підприємствах, в установах, 

організаціях і не розглядає трудові спори; вони підлягають безпосередньому 

розглядові у місцевих судах (ст. 232 КЗпП) і спорів, зазначених у ст. 222 
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КЗпП. У комісії з трудових спорів розглядаються індивідуальні трудові спори 

щодо переведення на іншу роботу, оплати праці, дисциплінарних стягнень, 

інші спори, пов’язані з умовами праці, встановленими законодавством, 

угодою, колективним договором та іншими локальними нормативно-

правовими актами, а також щодо дотримання умов трудового договору 

(контракту). 

Із положень ст. 224 КЗпП України випливає, що КТС розглядає 

більшість індивідуальних трудових спорів, залишаючи суду лише чітко 

встановлені категорії справ, передбачені ст. 232 КЗпП України.  

За таких обставин КТС виділена як основний орган по розгляду 

індивідуальних трудових спорів. Такої точки зору дотримувався А. М.  

Курінний, відводячи КТС роль доволі ефективної ланки у системі розгляду 

індивідуальних трудових спорів при вдалому використанні їх потенціалу. З 

огляду на такий свій статус КТС має бути сформована на основних її засадах, 

іменованих принципами.   

Принципи, на яких ґрунтується створення та функціонування КТС, 

беруть свій початок ще з часів Радянського Союзу, коли в Кодексі законів 

про працю (1922 р.) було зафіксовано досудовий порядок розгляду 

індивідуальних трудових спорів. 

У цей же час було відображено основний принцип формування КТС, що 

був прямо передбачений у Кодексі законів про працю (1922 р.) – принцип 

паритетності, що зобов’язує рівну кількість представників з боку працівників 

та роботодавця. Дотримуючись цього принципу, секретар та голова КТС 

мають бути обрані зі складу представників, що входять у склад її сторін, 

тобто обрання представника роботодавця головою КТС має кореспондувати 

обранню секретаря зі складу представників працівника і навпаки. У 

формуванні КТС неабияку роль відіграє принцип диспозитивності її 

загального формування, що полягає у тому, що її порядок, чисельність, склад 

і строк повноваження комісії не передбачені законодавством, а залишені на 

розсуд загальних зборів (конференції) трудового колективу. На великих 

підприємствах можуть виникнути певні труднощі з повідомленням усього 

колективу працівників про проведення загальних зборів, з узгодженням дати 

й часу його проведення. Теоретично це зробити можливо, але практично 

доволі складно. У зв’язку з цим доцільно було б виділити ще один принцип 

формування КТС – принцип делегування представників працівників. Жоден з 

указаних принципів не закріплено на законодавчому рівні, що не сприяє 

ефективній роботі КТС та призводить до відповідних негативних наслідків1. 

Так, не дивлячись на принцип паритетності, який існував ще у Кодексі 

законів про працю 1922 р., у чинному КЗпП України він не дотримується. 

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 223 КЗпП України чисельність працівників у 

складі комісії по трудових спорах підприємства повинна бути не менше 

половини її складу. Сама норма містить ще й інші недоліки. По-перше, у 

                                                 
1 Слюсар А. М. Загальні принципи створення і функціонування комісій по трудових спорах Слюсар // 

Проблеми законності. – 2014. – Вип. 126. – С. 85-91. [Електронний  ресурс] – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2014_126_12 
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вищевказаній статті йдеться про число працівників, якого на сучасних 

підприємствах може й не бути; по-друге, їх чисельність не відповідає 

принципу паритетності (оскільки прописано, що чисельність працівників у 

складі КТС має бути не менше половини її складу); по-третє, у вказаному 

положенні КЗпП України йдеться виключно про підприємства, а установи й 

організації залишено поза увагою. 

Аналізуючи положення чинного КЗпП України в частині створення і 

функціонування КТС, можна дійти висновку, що загальні засади її існування 

й діяльності майже не передбачені чинним законодавством України і що 

більшість питань законодавець залишає на розсуд сторін. Відповідно до ч. 4 

ст. 223 КЗпП України за рішенням загальних зборів (конференції) трудового 

колективу підприємства, установи, організації можуть бути  створені КТС у 

цехах та інших аналогічних підрозділах. Ці комісії обираються колективами  

останніх і діють на тих же підставах, що й КТС підприємств, установ, 

організацій. У таких комісіях можуть розглядатися трудові спори в межах 

повноважень цих підрозділів. 

Організаційно-технічне забезпечення КТС (надання обладнаного 

приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, організація 

діловодства, облік та зберігання заяв працівників і справ, підготовка та 

видача копій рішень тощо) здійснюється власником або уповноваженим ним 

органом. Факт залежності КТС від власника чи уповноваженого ним органу, 

в тому числі в питаннях матеріально-технічного забезпечення, – це ще один 

суттєвий моментом в її діяльності. Щоб комісії могли повноцінно працювати 

й виконувати передбачені для них функції, необхідно на законодавчому рівні 

встановити ті суттєві для їх створення позиції, які могли б забезпечити їх 

продуктивну роботу. 

Вирішуючи питання, пов’язані з організацією діяльності КТС, слід 

визначити форму і зміст заяви, з якою працівник звертається до КТС. Також 

важливо визначити підстави, за яких КТС не прийматиме заяву до розгляду 

(якщо спір не підвідомчий розгляду в КТС; якщо у даному індивідуальному 

трудовому спорі вже є не скасоване рішення КТС; якщо вказаний спір вже 

розглядається у КТС чи судом; якщо заяву подано неналежною особою; якщо 

порушені строки звернення до КТС).  

Якщо заява приймається КТС у встановлені законом строки, необхідно 

визначити процедуру її розгляду. Приймається рішення, в якому порядку 

проводити засідання, в якому порядку надаються й досліджуються докази 

(документи, показання свідків, інше). Відповідно до положення ст. 225 КЗпП 

заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов'язковій реєстрації. 

Працівник може вимагати видати йому документ, який засвідчує прийняття 

його заяви по трудовому спору спеціально уповноваженою особою.  

Законодавством передбачено обов’язок КТС завчасно, у письмовій 

формі повідомити працівника та роботодавця про дату й час розгляду 

трудового спору. Засідання комісії проводяться в неробочий час, якщо 

колективним договором не передбачено інше.  
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Для визначення правомочності засідання КТС у протоколі засідання 

фіксується чисельність обраних до КТС працівників, присутніх членів комісії 

і тих членів комісії, які проголосували за прийняте рішення. Працівник і 

роботодавець в праві заявити мотивований відвід будь-якому членові  КТС. 

Заява про це має бути мотивованою (наприклад, заінтересованість члена 

комісії у вирішенні справи, неприязні відносини члена КТС із заявником та 

ін.). Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів комісії, 

присутніх на засіданні. Член комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у 

вирішенні цього питання. 

Порядок і строки розгляду спору в КТС встановлені ст. 226 КЗпП 

України. Комісія зобов’язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк 

з дня подання працівником заяви. 

Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, 

і представника роботодавця. Розгляд трудового спору за відсутності 

працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням 

працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник 

виборного профспілкового органу або за вибором працівника інша особа, 

зокрема адвокат. Повноваження адвоката та іншої особи, які будуть 

виступати від імені працівника на засіданні КТС, можуть бути оформлені 

дорученням, заявою працівника на засіданні комісії чи іншим письмовим 

документом, за яким визначається факт надання такого повноваження.  

У разі нез’явлення працівника або його представника на засідання КТС 

розгляд заяви відкладається до наступного засідання. При повторному його 

нез’явленні без поважних причин комісія вправі винести рішення про зняття 

з розгляду заяви працівника щодо трудового спору. Але це не позбавляє 

працівника права знову подати заяву в межах тримісячного строку з дня, 

коли він дізнався (або повинен був дізнатися) про порушення свого права. 

КТС має право викликати на засідання свідків, доручати спеціалістам 

здійснювати технічні, бухгалтерські та інші перевірки, вимагати від 

роботодавця необхідні розрахунки та документи. Участь у засіданні комісії – 

справа добровільна; чинним законодавством не передбачені заходи примусу 

до свідків, спеціалістів, працівників, обраних до складу профспілкових 

органів. Небажання свідків, спеціалістів чи інших осіб брати участь у 

розгляді індивідуального трудового спору може унеможливити для КТС 

прийняття обґрунтованого і справедливого рішення, оскільки будь-яких 

важелів впливу комісія не має.  

Засідання КТС проводяться відкрито, на них можуть бути присутні всі 

бажаючі. Засідання веде голова КТС або його заступник, секретар веде 

протокол її засідання. Цей протокол підписують голова КТС або його 

заступник і секретар. У ньому фіксуються хід розгляду трудового спору, всі 

запитання, прохання й аргументи сторін, виступи свідків, експертів, оцінка 

письмових доказів, мотивований відвід та інші відомості по справі і 

пропозиції членів КТС. Засідання комісії починається з перевірки присутніх 

та повноважень представників сторін спору. Для викладу суті останнього 

слово надається працівникові або його представникові, далі − представникові 
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роботодавця, а потім свідкам, спеціалістам, іншим особам, запрошеним взяти 

участь у справі1. 

Варто відзначити, що розгляд трудових спорів у КТС має певні переваги, 

порівняно з судовим розглядом, причому не лише для роботодавця, але й для 

найманого працівника. До зазначених переваг відносимо такі: 1) трудовий 

спір в КТС розглядається безпосередньо на місці виникнення спору – на 

підприємствах, в установах, організаціях, що є суттєвою економією часу; 2) 

розгляд спору на місці з економічної точки зору є найбільш вигідним, 

оскільки суд – це завжди матеріальні витрати (витрати на інформаційно-

технічне забезпечення; витрати сторін та їх представників, що пов’язані з 

явкою до суду; витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, 

перекладачів тощо); 3) розгляд трудового спору у КТС за процедурою є 

більш простим, тобто і більш зручним для сторін спору, ніж розгляд спору в 

суді; 4) короткі терміни розгляду спору в КТС, яка зобов’язана розглянути 

трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви працівником; 5) у 

разі прийняття КТС рішення, яке не влаштовуватиме будь-яку сторону спору, 

воно може бути оскаржено в суді2. 

Отже, КТС є органом досудового вирішення індивідуальних трудових 

спорів, здатним в межах своєї компетенції вирішити розбіжності, що виникли 

між сторонами індивідуальних трудових відносин. 

 

1.2. Право на звернення до суду за захисту трудових прав 

 

Стаття 8 Загальної декларації прав людини проголошує право кожної 

людини на ефективне поновлення у правах компетентними національними 

судами в разі порушення її основних прав, наданих конституцією або 

законом. Принцип ефективного поновлення порушених прав поступово 

реалізується у національному судочинстві. Конституцією України розширено 

можливості судового захисту порушених трудових прав. 

Конституція України визнала людину, її життя, здоров’я, честь, гідність, 

недоторканність, безпеку найвищою соціальною цінністю (ст. 3), права і 

свободи людини і громадянина захищаються судом, кожному гарантується 

право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а 

після використання всіх національних засобів правового захисту кожен має 

право звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 

або учасником яких є Україна (ст. 55). При цьому правосуддя в Україні 

здійснюється виключно судами і делегування функцій судів, а також 

привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не 

допускається (ст. 124). Потрібно відзначити, що суд не вправі відмовити 

                                                 
1 Трудове право України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін. – К. : 

МАУП, 2003. − Ч. 2. – С. 87. 
2 Дараганова Н. В. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії по трудових спорах / 

Н. В. Дараганова // Юридична наука. – 2012. – № 1. – С. 68. 
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особі в прийнятті позовної заяви лише з тієї підстави, що її вимоги можуть 

бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку (п. 8 

Постанови Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. № 9 «Про 

застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»). Тобто для 

звернення за судовим захистом достатньо наявності факту порушення прав 

громадянина чи реальної загрози порушення його прав і свобод. 

Право на судовий захист – це одна із найважливіших гарантій охорони 

трудових прав працівників. Відповідно до змісту ст. 64 Конституції України, 

це право не може бути обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного 

стану. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, 

забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і 

свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також 

міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 

Радою України (ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). 

Кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів 

незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону. Для 

забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справ у розумні 

строки, встановлені законом, в Україні діють суди першої, апеляційної, 

касаційної інстанцій, Верховний Суд України, і кожен має право на участь у 

розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді 

будь-якої інстанції (ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). 

У свою чергу, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не 

передбачає наявності спеціальних судів для вирішення індивідуальних 

трудових спорів, які розглядається судами загальною юрисдикції.  

Право на звернення до суду з позовом про захист трудових прав 

передбачено у статтях 231-233 КЗпП. Можна виокремити декілька видів 

позовів, що використовуються при зверненні учасників трудових  відносин 

до суду1. Кожен із видів позовів передбачає застосування  певного способу 

захисту трудових прав позивача  судом. 

Позови про визнання характеризуються такими способами захисту, як 

визнання (наявності) права, визнання правочину недійсним, визнання 

правочину дійсним, визнання факту існування правовідносин між сторонами, 

визнання факту відсутності правовідносин, визнання зобов’язання 

невиконаним, визнання обов’язку іншої особи, визнання іншої особи такою, 

що втратила права. Прикладами даного виду судового захисту трудових прав 

відповідно до норм чинного законодавства про працю повинні бути визнання 

недійсними умов колективних договорів і договорів про працю, які 

погіршують становище працівників порівняно із законодавством України про 

працю (ст. 9 КЗпП України); визнання формулювання причини звільнення 

неправильним або таким, що не відповідає чинному законодавству (ч. 3 ст. 

235 КЗпП України)2; визнання трудових відносин у разі виконання ними 

                                                 
1 Моліцький С. В. Право на судовий захист трудових прав / С. В. Моліцький // Форум права. – 2011. – № 3.  

– С. 549. 
2 Осадько О.О. Щодо судового захисту честі та гідності учасників трудових правовідносин // Право та 

інноваційне суспільство. – 2015. – № 1 (4). – С. 159. 
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роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої 

роботи (п. 6 ч. 1 ст. 232 КЗпП України). 

Позови про присудження передбачають примусове забезпечення прав 

через примус відповідача до вчинення певних дій або утримання від них. У 

разі судового захисту трудових прав працівника способом судового захисту 

може бути зміна дати звільнення (ч. 1 ст. 232 КЗпП України); поновлення на 

попередній роботі незаконно звільнених або переведених на іншу роботу (ч. 

1 ст. 235 КЗпП України); рішення про виплату працівникові належних сум 

без обмеження будь-яким строком (ст. 238 КЗпП України); покладання 

обов’язку відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівникові (ст. 

2371 КЗпП України). 

У разі судового захисту трудових прав роботодавців способом судового 

захисту може бути зворотне стягнення з працівників сум заробітної плати та 

інших виплат, незаконно стягнутих з підприємств, установ, організацій 

судовим рішенням, тоді, коли скасоване рішення ґрунтувалося на 

повідомлених позивачем неправдивих відомостях або поданих ним  

підроблених документах (ст. 239 КЗпП України); покладання обов’язку на 

службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника 

на  іншу роботу, покрити шкоду, заподіяну роботодавцеві у зв’язку з оплатою 

працівникові часу вимушеного прогулу або часу виконання 

нижчеоплачуваної роботи (ст. 237 КЗпП України), покладання обов’язку 

відшкодування матеріальної шкоди. 

Перетворювальними позовами у справах із трудових правовідносин є 

позови, предмет яких характеризується такими способами захисту, як зміна 

чи припинення спірних трудових правовідносин, тобто їх перетворення. 

Крім внутрішньодержавних форм захисту трудових прав працівників, 

з'явилась можливість міжнародного захисту в Європейському суді з прав 

людини, але тільки після того, як вичерпані всі внутрішні засоби правового 

захисту. Цим органом сформульовані основні принципи права ЄС, які є 

загальними для всіх національних систем права, в тому числі принцип 

основних прав людини1.  

Як мінімум порушення двох статей Конвенції про захист прав людини і 

основних свобод може стати приводом для звернення до Європейського суду 

з прав людини: 1) в ст. 4 Конвенції говориться про заборону примусової чи 

обов'язкової праці; 2) ст. 11 Конвенції передбачає право кожного на свободу 

мирних зборів і свободу асоціації з іншими, включаючи право створювати 

профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів. Природно, перелік 

можливих порушень Конвенції, які можуть стати предметом розгляду в 

Європейському суді з прав людини, не є вичерпним. Інші порушення також 

можуть стати підставою для звернення до зазначеного суду з метою захисту 

порушених прав у галузі трудових правовідносин. В останні десятиліття 

значно збільшилась кількість скарг громадян України до Європейського суду 

                                                 
1 Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоріко-правовий аспект: Монографія. – Одеса: 

Юридична література, 2001. – С. 218. 
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на невиконання рішень національних судів щодо виплат заборгованості із 

заробітної плати працівникам вугільної промисловості, вчителям, 

працівникам інших галузей економіки1. 

 

2. Строки звернення до органів, уповноважених вирішувати 

індивідуальні трудові спори. Судові витрати у трудових спорах 

 

Строки звернення до комісії з трудових спорів встановлені ст. 225 КЗпП. 

Необхідно врахувати, що працівник може звернутися до комісії з трудових 

спорів у тримісячний строк від дня, коли він дізнався або повинен був 

дізнатися про порушення свого права у спорах про виплату належної йому 

заробітної плати – без обмеження будь-яким терміном. А строк, що 

обчислюється місяцями, закінчується певним числом останнього місяця 

строку. Якщо закінчення строку, що обчислюється місяцями, припадає на 

такий місяць, який певного числа немає, то строк закінчується в останній 

день цього місяця.  

Пропуск встановленого строку не означає, що заяву працівника не 

приймуть і трудовий спір не підлягає розгляду. Якщо з’ясується, що 

установлений строк пропущено з поважної причини, комісія з трудових 

спорів може його поновити і вирішити справу по суті. Поважність причин 

пропуску встановленого строку оцінюється самою комісією з трудових 

спорів на її засіданні. Поважними причинами визнаються: хвороба 

працівника, відрядження, відпустка, визнання роботодавцем боргу й обіцянка 

роботодавця усунути порушення суб’єктивного права працівника, а також 

інші причини, що заслуговують на увагу. 

Якщо працівник не знав про порушення свого права, то перебіг строку 

для звернення до комісії з трудових спорів не розпочинається. Необхідно 

мати на увазі, що тільки від дня, коли працівник із відповідних документів 

дізнався про порушення свого права, розпочинається відлік строку для 

звернення в комісію з трудових спорів. 

Тільки після відмови роботодавця у виплаті працівникові нарахованої, 

але не виплаченої заробітної плати, починається перебіг тримісячного строку 

для захисту права. 

Варто відзначити, що у законодавстві про працю не використовується 

термін «позовна давність». Дійшовши висновку, що працівником 

пропущений строк звернення до комісії з трудових спорів без поважної 

причини, комісія з трудових спорів відмовляє працівникові у вирішенні 

трудового спору. 

Для звернення до суду з заявою щодо індивідуального трудового спору 

встановлені такі строки: 

1) у справах про звільнення – місячний строк із дня вручення копії 

наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки; 

                                                 
1 Рум'янцева В. Звернення громадян України до Європейського суду з прав людини: огляд стану / / Право 

України. – 2004. – № 3. – С. 145. 
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2) щодо інших трудових спорів – тримісячний строк із дня, коли 

працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права; 

3) у разі незгоди з рішенням КТС – у десятиденний строк від дня 

вручення сторонам виписки з протоколу засідання комісії чи його копії; 

4) у питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної 

підприємству, установі, організації, встановлено строк в один рік із дня 

виявлення заподіяної працівником шкоди. 

Важливо знати, що в разі порушення законодавства про оплату праці 

працівник має право звернутися до місцевого суду з позовом про стягнення 

належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком. 

Пунктом 20 постанови Пленуму Верховного Суду України від 

24.12.1999 року №1 «Про практику застосування судами законодавства про 

оплату праці» роз'яснено, що встановивши при розгляді справи про 

стягнення заробітної плати у зв'язку із затримкою розрахунку при звільненні, 

що працівникові не були виплачені належні йому від підприємства, установи, 

організації суми в день звільнення, коли ж він у цей день не був на роботі, - 

наступного дня після пред'явлення ним роботодавцеві вимог про розрахунок, 

суд на підставі ст. 117 КЗпП України стягує на користь працівника середній 

заробіток за весь період затримки розрахунку, а при непроведенні його до 

розгляду справи - по день постановлення рішення, якщо роботодавець не 

доведе відсутності в цьому своєї вини. 

У свою чергу, згідно з рішенням Конституційного Суду України від 22 

лютого 2012 року № 4-рп/2012 щодо офіційного тлумачення положень ст. 

233 КЗпП України у взаємозв'язку з положеннями статті 117 КЗпП України, 

суд роз'яснив, що для встановлення початку перебігу строку звернення 

працівника до суду з вимогою про стягнення середнього заробітку за весь час 

затримки розрахунку при звільненні визначальними є такі юридично значимі 

обставини, як невиплата належних працівникові сум при звільненні та факт 

проведення з ним остаточного розрахунку. Висновком Конституційного Суду 

України вказано на те, що звернення працівника до суду з заявою про 

вирішення трудового спору щодо стягнення середнього заробітку за весь час 

затримки по день фактичного розрахунку встановлено тримісячний строк, 

перебіг якого розпочинається з дня, коли звільнений працівник дізнався або 

повинен був дізнатися про те, що власник або уповноважений ним орган, з 

вини якого сталася затримка виплат всіх належних при звільненні сум, 

фактично розрахувався з ним. 
В справі за позовом Александрової Д.О. до ТОВ "Алтоді" про стягнення 

заборгованості по заробітній платі та середнього заробітку за час затримки розрахунку 

судом встановлено, що позивачка на підставі розписки від 04.11.2011 року отримала 7000 

грн. при звільненні з посади директора ТОВ "Алтоді", залишок заборгованості становить 

суму 3000 грн. Інших доказів нарахування відповідних сум та проведення розрахунку 

сторонами суду надано не було. На думку суду першої інстанції стягнення середнього 

заробітку є санкцією за несвоєчасну виплату всіх належних сум при звільненні, а тому на 

вимогу про стягнення середнього заробітку при звільненні застосовується тримісячний 
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строк звернення до суду і в задоволенні позову в цій частині безпідставно відмовлено за 

пропуском строку звернення до суду1. 

Окремо слід приділити увагу питанню правильного визначення строків 

позовної давності звернення до суду з позовами про відшкодування 

моральної шкоди у розумінні ст. 237-1 КЗпП, оскільки остання такі строки не 

встановлює. В той же час КЗпП у частині першій статті 233 передбачає, що 

працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору 

безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного 

суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися 

про порушення свого права. Конституційний Суд України у своєму рішенні 

від 22 лютого 2012 року N 4-рп/2012 у справі за конституційним зверненням 

громадянина Стріхаря Володимира Васильовича щодо офіційного 

тлумачення положень статті 233 Кодексу законів про працю України у 

взаємозв'язку з положеннями статей 117, 237-1 цього кодексу дійшов 

висновку про те, що для звернення працівника до суду з заявою про 

відшкодування моральної шкоди, завданої йому несвоєчасною виплатою з 

вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому 

працівникові сум, встановлено тримісячний строк, перебіг якого 

розпочинається з дня, коли такий працівник дізнався або повинен був 

дізнатися про те, що власник або уповноважений ним орган, з вини якого 

сталася затримка виплати всіх належних при звільненні сум, фактично 

розрахувався з ним. 

Передбачений ст. 233 КЗпП місячний термін для звернення до суду за 

вирішенням трудових спорів поширюється на всі випадки звільнення з 

роботи незалежно від підстав припинення трудового договору. 

Пропуск строку звернення до суду не визначено законом як підстава 

відмови суду прийняти до розгляду заяву. Згідно зі ст. 234 КЗпП у разі 

пропуску з поважних причин строків, установлених ст. 233 КЗпП, суд може 

поновити ці строки. У законі не визначено, які причини пропуску строків 

звернення до суду в трудових справах (як і в комісію з трудових спорів) є 

поважними. Оцінку причин пропуску встановлених строків як поважних 

робить суд у кожному конкретному випадку, враховуючи всі обставини 

трудової справи, які призвели до несвоєчасного звернення до суду. 

Встановлені ст. 228, 233 КЗпП строки звернення до суду застосовуються 

незалежно від заяви сторін. У кожному випадку суд зобов’язаний перевірити 

й обговорити причини пропуску цих строків, а також навести у рішенні 

мотиви, чому він поновлює або вважає неможливим поновити порушений 

строк. 

Розглядаючи трудові спори після їх попереднього розгляду в КТС, суд 

з’ясовує й обговорює дотримання і причини пропуску як для десятиденного 

строку звернення до суду за вирішенням трудового спору, так і тримісячного 

                                                 
1 Аналіз практики розгляду районними судами м. Києва справ за трудовими спорами (поновлення на роботі, 

стягнення сум у зв’язку із незаконним звільненням або затримкою у виплаті заробітної плати, 

відшкодування шкоди по КЗпП України, в т.ч. моральної) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/80/ 
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строку звернення до КТС (ст. 225 КЗпП), якщо останньою він не був 

поновлений. 

Якщо місячний чи тримісячний строк пропущено без поважних причин, 

у позові може бути відмовлено з цих підстав. Коли пропущений 

десятиденний строк не буде поновлено, заява відповідно до ст. 85 ЦПК і ст. 

228 КЗпП залишається без розгляду. 

Оскільки через пропуск місячного і тримісячного строку у позові може 

бути відмовлено за безпідставністю вимог, суд з’ясовує не лише причини 

пропуску строку, а всі обставини справи, права й обов’язки сторін. 

Під час вивчення теми потрібно приділити увагу переліку одиниць часу, 

якими вимірюються строки в трудовому праві. Строки виникнення і 

припинення трудових прав та обов’язків обчислюються роками, місяцями, 

тижнями і днями (ст. 241-1 КЗпП). ЦПК визначає можливість обчислення 

строків роками, місяцями і днями (ст. 84-89 ЦПК). 

Що стосується судових витрат в індивідуальних трудових спорах, то 

відповідно до статті 99 ЦПК, за подання заяви про видачу судового наказу 

справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом. Згідно з 

пунктом 1 частини 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір», пільги 

щодо сплати судового збору, відповідно до яких, від сплати судового збору 

звільняються позивачі – за подання позовів про стягнення заробітної плати, 

поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових 

правовідносин1. 

 

3. Докази та доказування при вирішенні індивідуальних трудових спорів 

 

Норми про докази та доказування у чинному Цивільному 

процесуальному кодексі України (ЦПК) розміщені у Главі 5 «Докази»2. Так, 

згідно зі ст. 57 ЦПК доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд 

встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і 

заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення 

справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, 

їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових 

доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. 

Відповідно у ТПП доказами є фактичні дані, відображені у формі, що 

передбачена законодавством про працю для певних видів трудових 

правовідносин,  на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність 

обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, 

які мають значення для вирішення справи3. Ці дані, зокрема, встановлюються 

на підставі показань свідків, речових доказів, у тому числі звуко- і 

                                                 
1 Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 року № 3674-VI // Відомості Верховної Ради України. – 

2012. – № 14. – Ст. 87. 
2 Цивільний процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 40-41, 

42. – С. 492. 
3 Колосов І. Докази та доказування у трудовому процесі: проблемні питання сьогодення // Підприємництво, 

господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 95. 
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відеозаписів (коли таке доказування не суперечить нормам законодавства про 

працю), письмових доказів, висновків експертів. 

Згідно з ч. 1 ст. 60 ЦПК кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, 

на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім 

випадків, встановлених статтею 61 цього Кодексу. 

Законом № 1261-VII від 13.05.2014 цю частину ст. 60 ЦПК було 

доповнено абзацом третім, згідно з яким у справах щодо застосування 

керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування 

негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до 

звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, 

атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, 

скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або 

членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання 

корупції» іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих 

при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача1. 

Відповідно при вирішенні індивідуального трудового спору сторони 

доводять (у межах можливого для сторони-працівника), ті обставини, на які 

вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, 

коли законом сторони звільняються від доказування. Тягар доведення 

законності звільнення, невиплати заробітної плати чи вчинення або 

невчинення інших дій чи бездіяльності, які відповідно до закону вчинив чи 

мав вчинити або яких фактично припустився роботодавець під час трудових 

правовідносин з працівником-позивачем, покладається повною мірою на 

роботодавця. 

Наприклад, в предмет доказування по справах щодо поновлення на 

роботі у зв’язку із розірванням трудового договору за п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП 

України включаються такі обставини, як: причини невиконання трудових 

обов’язків, що стали підставою для розірвання договору (поважність чи 

неповажність); вина працівника в невиконанні трудових обов’язків; тяжкість 

проступку, обставини за яких він був вчинений; поведінка працівника до 

вчинення проступку; чи не виражається проступок у відмові від продовження 

роботи у зв’язку із змінами істотних умов праці, на які працівник не 

погодився; дотримання строків звільнення (відповідно до ч. 1 ст. 148 КЗпП 

України дисциплінарне стягнення застосовується власником або 

уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не 

пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення 

працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або 

перебуванням його у відпустці); систематичність порушення трудової 

дисципліни; підстави покладення на працівника обов’язку, який він не 

виконав (трудові обов’язки працівників за загальним правилом 

встановлюються в трудовому договорі, колективному трудовому договорі, 

правилах внутрішнього трудового розпорядку. Відповідно до ст. 30 КЗпП 

                                                 
1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у 

зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України : 

Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 28. – С. 937. 
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України власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від 

працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Не може 

стати причиною звільнення також відмова виконувати незаконні 

розпорядження адміністрації). Необхідними доказами за справою є: наказ 

про прийняття на роботу; наказ про звільнення з роботи; рішення виборного 

органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника); 

трудовий договір (контракт), правила внутрішнього трудового розпорядку 

або інші акти, які встановлюють обов’язки працівника; накази про 

накладання інших дисциплінарних чи громадських стягнень; матеріали, що 

стали підставою накладення стягнень (доповідні записки, акти, пояснення та 

ін.); документи, що спростовують вину працівника за накладені на нього 

дисциплінарні стягнення (медичні довідки та ін.); пояснення працівника або 

акт про відмову від дачі пояснень; довідка про заробітну плату; інші докази, 

якими сторони обґрунтовують свої вимоги (наприклад, якщо відбулася зміна 

істотних умов праці, то необхідно надати старі та нові посадові інструкції чи 

інші документи). 
Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва 18 жовтня 2013 року позов 

Барсукова О.П. до Державного підприємства «Готель Козацький» Міністерства оборони 

України про скасування дисциплінарних стягнень, поновлення на роботі, виплату 

середнього заробітку за час вимушеного прогулу та стягнення матеріальної і моральної 

шкоди задоволено частково. Поновлено Барсукова О.П. на посаді слюсаря-ремонтника, 

електрика Державного підприємства “Готель Козацький” МОУ. Стягнуто з ДП «Готель 

Козацький» Міністерства оборони України на користь Барсукова О.П. середню заробітну 

плату за час вимушеного прогулу в сумі 10372, 01 грн., а також моральну шкоду 1000, 00 

грн., а всього стягнуто 11372, 10 грн. Задовольняючи позовні вимоги та поновлюючи на 

роботі позивача на посаді слюсаря-ремонтника та електрика в ДП «Готель Козацький», 

Міністерства оборони України судом встановлено, що причини сімейно-побутового 

характеру, за якими позивач був відсутній на роботі 18.04.2013 року є поважними і 

позивач отримав дозвіл від безпосереднього керівника-завідуючої окремим корпусом 

готелю «Козацькій» Кармалінцевої І.В. на вихідний день 18.04.2013 року, що свідчить про 

належну дбайливість про виконання трудових обов’язків та відсутність винної поведінки 

позивача. Суд при цьому врахував емоційний стан позивача після смерті дружини та 

усний дозвіл безпосереднього керівника і прийшов до висновку, що відсутність на роботі 

позивача 18.04.2013 року в зв’язку з проведенням організації  поховання дружини є 

поважною причиною1. 

Аналіз судової практики свідчить про наявність помилок, які 

допускаються в практиці щодо обставин, які підлягають доказуванню у 

справах про розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за п. 3 

ч. 1 ст. 40 КЗпП України. Так, як приклад неповного дослідження всіх 

обставин справи, можна навести справу, яка була предметом розгляду судом 

першої та апеляційної інстанцій, але обґрунтовано була вирішена лише судом 

касаційної інстанції.  
Відповідно до матеріалів справи, 6 грудня 2006 року на К, бухгалтера першої 

категорії, наказом директора хлібо-комбінату Скадовського споживчого товариства було 

                                                 
1 Аналіз практики розгляду районними судами м. Києва справ за трудовими спорами (поновлення на роботі, 

стягнення сум у зв’язку із незаконним звільненням або затримкою у виплаті заробітної плати, 

відшкодування шкоди по КЗпП України, в т.ч. моральної) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/80/ 
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накладено дисциплінарне стягнення у вигляді догани за невиконання вимоги працівників 

державної служби «Варта» відносно пропускного режиму під час огляду її речей, а 

наказом від 15 січня 2007 року К. було звільнено із займаної посади за п. З ч. 1 ст. 40 

КЗпП України. К. звернулася до суду і просила визнати її звільнення незаконним та 

поновити на роботі. Рішенням Скадовського районного суду та ухвалою апеляційного 

суду Херсонської області у задоволенні позову відмовлено. Проте з таким рішенням не 

погодилася колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України, 

яка розглядала цю справу за касаційною скаргою К. Відмовляючи в задоволенні позову К, 

суд першої та апеляційної інстанцій керувалися тим, що позивачкою не доведено 

неправомірність оголошення їй догани від 6 грудня 2006 року. Однак з таким висновком 

не погодився Верховний Суд України, оскільки наказ видано на підставі доповідної 

записки начальника групи «Варта», але в матеріалах справи ця доповідна записка відсутня 

та судом не досліджувалася. Окрім того, судом не досліджено, чи входять дії К, за які їй 

оголошено догану до обов’язків, покладених на неї трудовим договором або правилами 

внутрішнього розпорядку і чи мали працівники охорони повноваження на перевірку та 

огляд її речей, якщо це не пов’язано з характером роботи1. 

Також наведемо приклад правильної оцінки доказів з боку суду. 
Рішення Печерського районного суду м. Києва від 10 грудня 2013 року, яке ухвалою 

Апеляційного суду м. Києва від 11 березня 2014 року залишено без змін, позов Безпалько 

О.М. до комунального підприємства  по утриманню житлового господарства Печерського 

району м. Києва «Липкижитлосервіс» про поновлення на роботі та оплаті часу 

вимушеного прогулу задоволено. Судом встановлено, що 05 квітня 2013 року під час 

виконання трудових обов’язків з Безпальком О.М. стався нещасний випадок, внаслідок 

якого він отримав виробничу травму. Згідно висновку Центральної МСЕК №1 від 22 

жовтня 2013 року Безпальку О.М групу інвалідності не встановлено, але визначено 

ступінь втрати професійної працездатності 25 % з 22 жовтня 2013 року і довічно. 25 

жовтня 2013 року після виходу з лікарняного, Безпалько О.М. звернувся з заявою про 

переведення його на легшу роботу за станом здоров’я. Проте в цей же день, було 

проведено засідання профкому і відповідачем прийнято рішення про звільнення Безпалька 

О.М. за п.2 ст. 40 КЗпП України , за станом здоров’я, оскільки на підприємстві вакантні 

лише дві посади двірника та прибиральника. Однак, судом встановлено, що на час 

звільнення Безпалька О.М. з роботи були вакантними 15 посад, серед яких були посади 

садівника та електромонтера з ремонту та обслуговування електроустановки, які, як 

зазначав Безпалько О.М., за станом здоров’я він міг обіймати, проте відповідач йому не 

запропонував. З врахуванням цих та інших обставин, суд дійшов висновку, що 

відповідачем не доведено та не надано належних і допустимих доказів на підтвердження 

правомірності своїх дій під час звільненням позивача з роботи2. 

Окрему специфіку має доказування моральної шкоди у трудових спорах. 

Установлюючи наявність або відсутність фактів, якими 

обґрунтовувалися вимоги у справах про відшкодування моральної шкоди, що 

виникла з трудових правовідносин, визнаючи одні та відхиляючи інші 

докази, суд має свої дії мотивувати та враховувати, що доказування не може 

ґрунтуватися на припущеннях (ч. 4 ст. 60 ЦПК України). Як це передбачено 

                                                 
1 Шурин О.А. Докази і доказування у справах про поновлення на роботі у зв’язку із розірвання трудового 

договору за ініціативи роботодавця при систематичному невиконанні без поважних причин трудових 

обов’язків / О. А. Шурин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: 

Юриспруденція. – 2014. – № 9-2. – том 1. – С. 194. 
2 Аналіз практики розгляду районними судами м. Києва справ за трудовими спорами (поновлення на роботі, 

стягнення сум у зв’язку із незаконним звільненням або затримкою у виплаті заробітної плати, 

відшкодування шкоди по КЗпП України, в т.ч. моральної) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/80/ 
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статтями 10, 60 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, 

на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім 

випадків, встановлених цим Кодексом. Отже, до юридичних фактів, які має 

довести позивач у зазначеній категорії справ, зокрема, належить доведення 

факту завдання моральної шкоди та розміру шкоди. З урахуванням 

зазначених норм закону, суд повинен перевірити чи призвели порушення 

прав особи до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків, 

чи вимагають від неї додаткових зусиль для організації свого життя та чим 

зазначені обставини підтверджуються з урахуванням належності та 

допустимості зібраних у справі доказів у контексті вимог, передбачених ЦПК 

України. 

Встановивши наявність заподіяної моральної шкоди, не менш важливим 

питанням для правильного вирішення справи є визначення судом розміру 

відшкодування, який би об’єктивно міг компенсувати заподіяні душевні 

страждання з урахуванням їх глибини та доведеності перед судом. Слід 

звернути увагу судів на те, що спричинення моральної шкоди у спірних 

правовідносинах згідно з вимогами законодавства не є матеріально-правовою 

презумпцією. Тому, має доводитись не лише сам факт спричинення 

моральної шкоди, а й, особливо, її розмір. 

Як роз’яснив  Пленум Верховного Суду України у п. 9 постанови №4 від 

31 березня 1995 року «Про судову практику в справах про відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди» розмір відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань 

(фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру 

немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з 

урахуванням інших обставин. Зокрема, враховуються стан здоров'я 

потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих 

стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, 

необхідні для відновлення попереднього стану, добровільне – за власною 

ініціативою чи за зверненням потерпілого спростування інформації 

редакцією засобу масової інформації. При цьому суд має виходити із засад 

розумності, виваженості та справедливості. 
У заочному рішенні Святошинського районного суду міста Києва у справі за позовом 

Єрмашкевич І.А. до ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» про стягнення заборгованості по 

заробітній платі, стягнення суми за час затримки розрахунку при звільненні та 

відшкодування моральної шкоди, суд першої інстанції дійшов висновку про необхідність 

часткового задоволення вимог, стягуючи заборгованість по заробітній платі та 

заборгованість за час затримки виплат на загальну суму 34 202,82 грн, стягнув на 

відшкодування моральної шкоди 3 000,00 грн. Проте, як вбачається зі змісту зазначеного 

рішення, визначення компенсації моральної шкоди саме у зазначеному розмірі судом не 

обґрунтовано належним чином, а тому не вбачається можливим встановити з чого саме 

виходив суд визначаючи його, що дає підстави для висновку про можливе завищення 

розміру відшкодування моральної шкоди у конкретній справі. Вказане заочне рішення не 

оскаржено, апеляційним судом справа не переглядалась. Аналогічних висновків дійшов 

Оболонський районний суд міста Києва у рішенні в справі за позовом Щербини В.П. до 

СТ «Оболонь-2» про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного 

прогулу та відшкодування моральної шкоди, де стягуючи середній заробіток за час 
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вимушеного прогулу у сумі 14 025,00 грн та поновлюючи позивача на роботі, суд  дійшов 

висновку про необхідність стягнення у відшкодування моральної шкоди 3 000,00 грн1. 

Зазначене пояснюється відсутністю вимог закону щодо конкретного 

визначення еквівалента заподіяної моральної шкоди не тільки у трудових 

спорах, а і у інших спірних правовідносинах, що виникають у державі. 

Оскільки вимоги про відшкодування моральної шкоди у трудових 

спорах є похідними від вимог щодо захисту порушених трудових прав, 

вирішення зазначених вимог залежить від встановлення факту порушення 

законних прав працівника роботодавцем. 
У справі за позовом Приступи Б.О. до ПАТ «Домобудівний комбінат №3» про 

відшкодування моральної шкоди Святошинський районний суд міста Києва у своєму 

рішенні дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог. Зі змісту вказаного 

рішення вбачається, що судом встановлено обставини порушення прав позивача через 

затримку у виплаті заробітної плати у розмірі 3 202,70 грн, оскільки позивач звільнений 7 

листопада 2012 року, а виплата заборгованості здійснена після неодноразових звернень 

позивача із відповідними заявами до відповідача лише 11 березня 2013 року. Разом з тим, 

суд вважав, що порушення законних прав позивача роботодавцем не дає підстав для 

встановлення факту заподіяння моральної шкоди, така шкода є недоведеною2. 

У справах про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, 

заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення 

покладених на них трудових обов’язків. 
 

 

4. Специфіка розгляду окремих видів індивідуальних трудових спорів 

(спори про оплату праці, поновлення на роботі, оформлення трудових 

відносин у разі виконання ними роботи без укладення трудового договору) 

 

Специфіка розгляду трудових спорів про недотримання 

роботодавцем вимог з оплати праці. Вступаючи до трудових 

правовідносин, працівник розраховує на своєчасну та повну виплату 

заробітної плати. Обов’язком же роботодавця є забезпечення таких 

нарахувань та виплат. Проте нерідко право працівника на оплату праці 

порушується як із суб’єктивних, так і з об’єктивних причин, у зв’язку з чим у 

працівника виникає право на звернення до державних органів з вимогою 

захистити його права, тобто виникає право на захист. 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 

                                                 
1 Аналіз практики розгляду районними судами м. Києва справ за трудовими спорами (поновлення на роботі, 

стягнення сум у зв’язку із незаконним звільненням або затримкою у виплаті заробітної плати, 

відшкодування шкоди по КЗпП України, в т.ч. моральної) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/80/ 
2 Аналіз практики розгляду районними судами м. Києва справ за трудовими спорами (поновлення на роботі, 

стягнення сум у зв’язку із незаконним звільненням або затримкою у виплаті заробітної плати, 

відшкодування шкоди по КЗпП України, в т.ч. моральної) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/80/ 
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стягнення заробітної плати; про стягнення компенсації за невикористану 

відпустку тощо1. 

Розсуд роботодавця виступає причиною виникнення спорів щодо оплати  

праці, коли можливість суб’єктивно оцінити чи вирішити ситуацію 

використовується на власну користь, забуваючи та нехтуючи правами  та  

законними інтересами працівників. Адже вибір системи оплати цілком і 

повністю є прерогативою роботодавця: підприємство самостійно встановлює 

штатний розклад, форми і системи оплати праці, преміювання; адміністрація 

розробляє конкретні системи оплати і пропонує їх до включення в 

колективний договір. А профспілка або інший уповноважений трудовим 

колективом на переговори орган може не погодитися із запропонованими 

системами тільки у тому разі, якщо вони потребують надмірної інтенсивності 

праці і погрожують нанести шкоду здоров’ю працівника2. 

Судова практика свідчить, що позови до суду з приводу виплати 

заробітної плати є одними з найчастіших серед інших судових справ із 

трудових спорів. Як вважають Г.І.Чанишева та Н. Б. Болотіна, головними 

причинами масових порушень законодавства України про оплату праці є 

відсутність ефективних економічних, адміністративних та кримінально-

правових механізмів, які би примушували роботодавців до безумовного їх 

виконання недобросовісний відомчий та регіональний контроль за 

дотриманням законодавства про працю і оплату праці галузевих міністерств, 

відомств, органів місцевої виконавчої влади, відсутність ефективних 

юридичних та організаційних процедур забезпечення реального й 

відповідного представництва інтересів держави в акціонерних організаціях, 

де є частина державної власності, недієздатність комісій із трудових спорів 

низький рівень правових знань та безвідповідальність керівників організацій, 

посадових осіб і персоналу за дотриманням трудового законодавства3. 

Стаття 1 Закону України «Про оплату праці» встановлює, що заробітна 

плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним 

роботу4.  

Відмітимо, що розуміти під заробітною платою винагороду почали з 

радянського періоду, коли праця розглядалася як перша життєва необхідність 

кожної людини. Тобто в тих умовах сприйняття заробітної плати як 

винагороди було доречним та обґрунтованим. Сьогодні ж заробітна плата не 

є винагородою в умовах ринкової економіки, вона є оплатою затрачених 

зусиль на виконання певної роботи, тобто має компенсаційний та 

відновлювальний характер. Тим більше таке твердження є правильним з 

                                                 
1 Шевчук З.І. Трудові спори про недотримання роботодавцем вимог з оплати праці // Публічне право. – 2012. 

– № 4 (8). – С. 439. 
2 Кельман Л. М. Цивільно-правовий захист працівників у спорах щодо оплати праці / Л. М. Кельман // 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4. – С. 158. 
3 Чанышева Г.И. Трудовое право Украины / Г. И. Чанышева, Н. Б. Болотина. – Х. : Одиссей, 1999. – С. 365-

366. 
4 Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995 року № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 

1995. – № 17. – Ст. 121 
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урахуванням того, що рівень сучасної заробітної плати не дозволяє казати 

про неї як про винагороду, оскільки її не вистачає на забезпечення гідного 

рівня проживання себе та членів своєї сім’ї1. 

Згідно з частиною 3 статті 15 Закону України «Про оплату праці», 

оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші 

платежі здійснюються роботодавцем після виконання зобов’язання щодо 

оплати праці. Це правило відповідає 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 обмежувати будь-яким чином свободу працівника 

розпоряджатися своєю заробітною платою на власний розсуд, що зобов’язує 

роботодавця вчасно виплачувати заробітну плату працівникові2. Тим самим 

своєчасність виплати заробітної плати не залежить від здійснення інших 

платежів, їх черговості, а має пріоритетний характер порівняно з іншими 

платежами. 

У тому випадку, якщо заробітна плата нарахована, але не виплачена, її 

розмір чітко визначений і при цьому не заявляються інші вимоги, то справа 

може бути розглянута в рамках наказного провадження. 

В інших випадках справи про стягнення заробітної плати підлягають 

розгляду в рамках позовного провадження за скороченим строком, який 

становить два місяці. Наказне провадження 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 ЦПК передбачено, що у 

разі прийняття судом ухвали про відкриття наказного провадження, суд у 

триденний строк з моменту її постановлення видає судовий наказ по суті 

заявлених вимог, працівники далеко не в усіх випадках користуються таким 

правом і очікують місяцями отримання нарахованої, але не виплаченої 

працівникові суми заробітної плати. 

Крім того, для наказного провадження по такій категорії справ 

встановлено і коротший, порівняно з позовним провадженням, строк 

набрання сили судовим рішенням. На підставі статті 106 ЦПК, у разі 

ненадходження від боржника заяви про скасування судового наказу протягом 

трьох днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає 

законної сили і суд видає його стягувачеві для пред’явлення до виконання. 

Як зазначає О. Б. Єрошенко, що неможливість надання працівником до 

суду документа про суму нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, 

виданого роботодавцем, є однією з причин крайньої потреби звернення 

громадян до суду із заявами про видачу судового наказу. На практиці 

більшість заяв про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної 

плати, подається прокурором. Це пояснюється тим, що прокурор, 

                                                 
1 Вавженчук С. Я. Забезпечення конституційного права на оплату праці / С. Я. Вавженчук – Форум права. – 

2011. – № 3. – C. 100-104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-

3/11vcjnop.pdf 
2 Про захист заробітної плати : Конвенція МОП від 01.07.1949 року № 95 [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_146 
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використовуючи свої повноваження, може витребувати у роботодавця 

документи на підтвердження суми нарахованої, але не виплаченої 

працівникові заробітної плати. Другою причиною цього є те,що працівник 

майже завжди, окрім вимог про стягнення нарахованої, але не виплаченої 

заробітної плати, одночасно заявляє вимоги про стягнення середнього 

заробітку за час затримки розрахунку, про компенсацію втрати частини 

доходів у зв’язку з порушенням установлених строків їх виплати і про 

відшкодування моральної шкоди. Однак згідно з пунктом 1 частини 1 статті 

96 ЦПК, судові накази видаються лише за вимогами про стягнення 

нарахованої, але не виплаченої суми заробітної плати. Тому всі інші вимоги 

працівників, що випливають із трудових правовідносин, можуть бути 

вирішені судом виключно в позовному провадженні. Саме тому працівники 

найчастіше і звертаються до суду за захистом своїх прав із позовними 

заявами1. 

Слід підкреслити, що стягнення заборгованості по заробітній платі 

шляхом звернення до суду з відповідними позовними заявами є найбільш 

дієвим способом примусити роботодавця виплатити працівнику зароблені 

ним гроші. Працівник, який бажає відстояти своє право, повинен звернутися 

з позовом до районного суду за місцезнаходженням підприємства, де він 

працює або за місцем своєї реєстрації. За загальним правилом, працівник 

може звернутися з заявою про вирішення спору безпосередньо до місцевого 

суду в тримісячний строк із дня, коли від дізнався або повинен був дізнатися 

про порушення його права у сфері праці. Проте по справах про стягнення 

заробітної плати строк звернення до суду часом не обмежений. 

Під час підготовки позовної заяви в ній необхідно зазначити обставини, 

що підлягають доказуванню, та документи, які необхідно додати до справи. 

Як правило, до заяви необхідно долучити документи, які б підтверджували 

наявність трудових відносин позивача і відповідача (копія трудової книжки, 

копії наказів про прийняття на роботу, про звільнення, копія трудового 

контракту та інші), документи, що підтверджують розмір заробітної плати 

(відповідна довідка підприємства про розмір середньої заробітної плати 

працівника) та наявність заборгованості, строки та періодичність її виплати 

тощо. У разі, якщо відповідач не надав довідку про розмір заборгованості – 

копію заяви позивача на адресу відповідача про надання довідки і документи, 

які підтверджують отримання відповідачем цієї заяви (наприклад, поштове 

повідомлення). Якщо він заявляє вимоги про відшкодування моральної 

шкоди, то треба додати докази, які б могли підтвердити її спричинення та 

обґрунтування розміру (наприклад, довідки про наявність заборгованості за 

сплату комунальних платежів, судові рішення про примусове стягнення сум, 

лікарські документи, боргові розписки та інше). У разі, якщо роботодавець 

відмовляється надавати котрийсь із документів, про це слід зазначати в 

позовній заяві. 

                                                 
1 Єрошенко О. Б. Проблеми розгляду вимог щодо стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові 

суми заробітної плати, в порядку наказного провадження / О. Б. Єрошенко // Вісник Академії адвокатури 

України. – 2011. – № 2 (21). – С. 61. 
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Слід зауважити, що при виникненні трудового спору роботодавці 

намагаються ускладнити процес збирання та надання працівниками 

необхідних доказів, включаючи незаконні відмови у видачі довідок про 

розміри заробітної плати та інші. В таких випадках працівник може 

скористатися послугами адвоката або звернутися до суду із заявою про 

забезпечення доказів. 

На адвокатський запит або на підставі ухвали суду, що розглядає справу  

в рамках позовного провадження, роботодавець зобов’язаний надати 

витребувані документи. Таким чином, під час розгляду справи в суді, ці 

документи працівник має право витребувати у примусовому порядку. Так, 

згідно зі статтею 137 ЦПК, у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін 

та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням 

зобов’язаний витребувати такі докази. Клопотання про витребування доказів 

має бути подано до або під час попереднього судового засідання, а якщо 

попереднє судове засідання у справі не проводиться,– до початку розгляду 

справи по суті із долученням відомостей про неможливість отримання таких 

доказів особисто стороною або іншою особою, яка бере участь у справі. 

Таким чином, враховуючи особливості даної категорії спорів, можна 

визначити, що у трудових спорах про недотримання роботодавцем вимог з 

оплати праці предметом доказування є такі юридичні факти: 1) наявність 

трудових правовідносин між працівником-позивачем та роботодавцем-

відповідачем (підтверджується письмовим трудовим договором 

(контрактом), наказом про прийняття на роботу, показання свідків тощо); 2) 

виконання працівником трудової функції належним чином та нарахування за 

виконану роботу заробітної плати (відсутність доган, платіжна відомість, 

дані бухгалтерського обліку, розрахунковий лист та інше); 3) не виплата в 

установлений строк заробітної плати (виписка банку про рух грошових 

коштів на картковому рахунку працівника, якщо роботодавець є учасником 

заробітного проекту відповідного банку, довідка бухгалтерії про наявність та 

суму заборгованості по заробітній платі перед працівником тощо); 4) сума 

заборгованості (розрахунок, здійснений на підставі виплат заробітної плати 

за минулі місяці тощо). Враховуючи принципи диспозитивності та 

змагальності сторін цивільного процесу, працівник повинен довести 

наявність підстав, зазначених вище, а роботодавець такі підстави повинен 

спростовувати належними доказами. 

Слід також відмітити, що порядок подачі документів та вирішення 

трудових спорів про недотримання роботодавцем вимог з оплати праці 

максимально спрощений на користь працівника: 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. 

Специфіка розгляду трудових спорів про поновлення працівника на 

роботі. Передумовами виникнення цього виду спорів є здійснення з боку 

роботодавця певних правопорушень, які часто на практиці обумовлені 

відсутністю чітких і злагоджених дій його кадрових і правових служб, а 
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також наявністю права працівника на їх оскарження. Тому працівник має 

право: а) відмовитися від подальшого поновлення на роботі; б) ініціювати 

поновлення на роботі шляхом звертання до роботодавця, вищому органу або 

до суду1. 

Варто відзначити, що у випадку незаконного розірвання трудового 

договору виникають певні труднощі для подальшого працевлаштування за 

професійною кваліфікацією, що приводить до втрати стабільного заробітку. 

Все це й враховується при вирішенні конкретних справ про поновлення на 

роботі, тому у такому випадку суд повинен з'ясувати,  чи були дотримані всі 

умови розірвання трудового договору. Такими насамперед з: 1) законні 

підстави для розірвання трудового договору – причини, які визначені 

законодавчими актами; 2) установлений порядок розірвання трудового 

договору і його дотримання; 3) належним чином оформлений юридичний 

факт припинення трудових правовідносин, що є доказом того, що була 

законна підстава для розірвання трудового договору, або дотриманий 

порядок розірвання трудового договору2. Із цього виходить, що при 

дослідженні змісту позовної заяви про поновлення на роботі суд установлює 

законним або незаконним було розірвання трудового договору. 
Рішенням Солом’янського районного суду м. Києва від 19 червня 2013 року 

задоволено частково позовну заяву Грищенка О.Л. до ДП міжнародних експрес-

перевезень «Юкрейнієн Парсел Сервіс» про визнання недійсним наказу про звільнення, 

поновлення на роботі, стягнення заробітку за час вимушеного прогулу. Ухвалюючи таке 

рішення суд дійшов висновку, що звільнення позивача на підставі п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП 

України не може бути визнано судом законним та обґрунтованим, оскільки як 

встановлено судом раніше, застосування дисциплінарного стягнення до позивача у 

вигляді догани, оформлене наказом відповідача № 38 від 03.08. 2012 року не відповідає 

вимогам ст. 147-1, 148, 149 КЗпП України. Інших дисциплінарних стягнень щодо позивача 

протягом року, що передує звільненню, відповідач не застосовував, а тому суд  першої 

інстанції дійшов висновку, що наказ №38 від 30.07.2012 року та звільнення Грищенко 

О.Л. з роботи є незаконним і поновив його на роботі та стягнув середній заробіток за час 

вимушеного прогулу3. 

Працівник може звернутись із заявою про поновлення на роботі 

безпосередньо в районний, районний у місті, міський або міськрайоний суд у 

місячний строк від дня вручення копії наказу про звільнення або від дня 

видачі трудової книжки (ст. 233 КЗпП України). Із цього приводу 

О. М. Ярошенко відзначає, що згідно ст. 8 Конвенції МОП № 158 «Про 

припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця» 1982 р. 

(ратифікована Україною 16.05.1994 р.) можна вважати, що працівник 

відмовився від свого права оскаржити рішення про звільнення, якщо він не 

скористався цим правом протягом розумного строку після припинення 

                                                 
1 Костюк В.Л. Особливості врегулювання спорів про поновлення на роботі / В.Л. Костюк // Юридична 

газета. – 2006. – № 22 (82) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www. yur-gazeta.com/article/707/. 
2 Трудовое право Украины: Курс лекций / Под ред . П.Д. Пилипенко. – Л., 1996. – С. 61. 
3 Аналіз практики розгляду районними судами м. Києва справ за трудовими спорами (поновлення на роботі, 

стягнення сум у зв’язку із незаконним звільненням або затримкою у виплаті заробітної плати, 

відшкодування шкоди по КЗпП України, в т.ч. моральної) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/80/ 
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трудових відносин1. У свою чергу, Б.С. Стичинський та І.В. Зуб указують на 

недоцільність закріплення альтернативи вирахування строку у п. 1 ст. 233 

КЗпП у вигляді можливості відрахування місячного строку або від дня 

вручення працівникові копії наказу про звільнення або від дня видачі 

трудової книжки. Оскільки довідатися двічі про одне і те ж неможливо, то 

доцільніше, що при першій дії власника (наприклад, врученні трудової 

книжки із зазначення відомостей про звільнення) працівник вже довідався 

про порушення його права2. 

Працівник може звернутись до суд з належним чином підготовленою 

позовною заявою. Визначаючи конкретні позовні вимоги, позивачі частіше 

просять відновити на роботі, однак треба мати на увазі, що працівник може 

вимагати виплати середньомісячного заробітку за час змушеного прогулу 

(ст. ст. 235, 238 КЗпП України), а також порушувати питання про 

відшкодування моральної шкоди (ст. 237-1 КЗпП України). При цьому варто 

відзначити, що важливе значення як і для працівника, так і для роботодавця 

при подачі заяви в суд із приводу відновлення працівника на роботі має 

рішення питання про компетентність суду, а також правові наслідки 

позитивного рішення судом спору про поновлення на роботі3. 

Проблемою при вирішення спору про поновлення на роботі може бути 

те, що, як правило, більша частина необхідних для розгляду даної справи 

доказів перебуває у розпорядженні відповідача. Позивачам на самих ранніх 

стадіях процесу необхідно заявляти клопотання про витребування доказів, 

необхідних для розгляду справи про поновлення на роботі, а суду – сприяти у 

зборі та витребуванні доказів. При розгляді практично всіх справ про 

поновлення на роботі діє загальне правило розподілу обов'язків по 

доказуванню: кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона 

посилається як на підставу своїх вимог і заперечень (ч. 1 ст. 56 ЦПК), тобто 

відповідач доводить у суді правомірність звільнення працівника, а працівник 

доводить незаконність його звільнення4. 

Наступною проблемою при рішенні трудового спору про поновлення на 

роботі є предмет доказування, у який включається досить широке коло 

обставин, визначається підставою звільнення та обставинами конкретної 

справи. При цьому у процесі розгляду справ про поновлення на роботі 

можуть бути використані всі засоби доказування, але особливо часто 

використовуються письмові докази, пояснення сторін і третіх осіб, показання 

свідків. При встановленні судом факту зловживання правом працівником суд 

може відмовити у задоволенні його позову про поновлення на роботі 

                                                 
1 Прилипко С. М. Трудове право України : підручник / С. М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – 4-те вид., 

переробл. і доп. – X. : ФІНН, 2011. – С. 579. 
2 Стичинский Б.С. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде /Б.С. 

Стичинский, И.В. Зуб, В.Г. Ротань. - К. : АСК, 2002. – С. 816. 
3 Гробова А. Особенности рассмотрения судами трудовых споров о восстановлении на роботе / А. Гробова 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2014/2-2/17.pdf 
4 Балюк М.И. Практика применения гражданского процессуального кодекса Украины (гражданский процесс 

в вопросах и ответах). Комментарии, рекомендации, предложения / М.И. Балюк, Д.Д. Луспенык. – X. : 

Харьков юрид., 2008. – С. 321. 
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(змінивши при цьому на прохання працівника, звільненого в період 

тимчасової непрацездатності, дату звільнення), оскільки у зазначеному 

випадку роботодавець не повинен відповідати за несприятливі наслідки, що 

наступили внаслідок несумлінних дій з боку працівника1. 

Рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого або 

переведеного на іншу роботу працівника підлягає негайному виконанню. 

Тому у кожному разі роботодавець повинен взяти до уваги рішення суду та 

відновити працівника на роботі. У свою чергу, працівник повинен 

приступитися до виконання роботи. Із цього моменту вважається, що 

працівник продовжує працювати на тих умовах, на яких він працював. 

Специфіка розгляду трудових спорів про матеріальну 

відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, 

організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. 

Поряд з працівником, невід’ємним учасником трудових відносин є 

власник або уповноважений ним орган (роботодавець), права якого також 

можуть бути порушені особами, які перебувають з ним у трудових 

відносинах (працівниками). Зокрема, зазначене проявляється через 

заподіяння матеріальної шкоди, яка підлягає відшкодуванню у 

встановленому законодавством порядку. При покладенні на працівників 

матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, 

організації, необхідно враховувати, зокрема, вимоги глави IX КЗпП України, 

якою передбачені підстави, умови, межі матеріальної відповідальності 

працівників та інше. 

При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси 

працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за 

пряму дійсну шкоду (ст. 130 КЗпП), лише в межах і порядку, передбачених 

законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, 

установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) 

працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною 

заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної 

шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством. Слід зазначити, 

що основною особливістю матеріальної відповідальності працівників, яка 

водночас відрізняє її від цивільно-правової майнової відповідальності, є, в 

більшості випадків, її обмежений характер. Поряд з обмеженою розрізняють 

також повну і підвищену матеріальну відповідальність, які зумовлюються 

формою вини працівника та настають лише у визначених законодавством 

випадках. 

Важливим питанням для з’ясування фактичних обставин справи є 

наявність вини працівника у заподіянні шкоди та її доведеність. 
У справі за позовом Національної радіокомпанії України до Савичевої У.В. про 

стягнення матеріальної шкоди Шевченківський районний суд міста Києва дійшов 

правильного висновку про необхідність відмови в позові з огляду на постанову 

адміністративного суду, що набрала законної сили, у справі за позовом Савичевої Т.В. до 

                                                 
1 Шевчук П.И. Применение судами гражданского и гражданского процессуального законодательства / [под 

общ. ред. П.И. Шевчука]. – М. : Ин Юре, 2002. – С. 342. 
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Державної фінансової інспекції України за участю третьої особи Національної 

радіокомпанії України про скасування акту ревізії, згідно якої визнано протиправними дії 

Державної фінансової інспекції України щодо визнання Савичевої Т.В. винною в наданні 

послуг з розміщення реклами за цінами, нижчими від мінімально встановлених на 

загальну суму 20 459,42 грн, з позовом про стягнення якої зверталася до суду 

Національної радіокомпанії України1. 

Слід зазначити, що спори щодо відшкодування матеріальної шкоди 

працівниками не є поширеними у судовій практиці порівняно зі спорами, 

коли за захистом порушених прав звертаються працівники. Вказане 

пояснюється, зокрема, визначеним законодавством порядком відшкодування 

такої шкоди в позасудовому порядку. Разом з тим, у випадку виникнення 

спору важливим є з’ясування розміру шкоди, що підлягає відшкодування при 

оспорення її розміру, визначеного власником (позивачем). 

Специфіка розгляду трудових спорів про оформлення трудових 

відносин у разі виконання ними роботи без укладення трудового договору 

та встановлення періоду такої роботи. З 01.01.2015 р. фактичний допуск 

до роботи автоматично не вважається укладенням трудового договору, суд 

може встановити період роботи працівника та винести рішення про 

оформлення трудових відносин. Неодноразово на практиці також 

трапляються ситуації, коли роботодавці формально оформляли працівника на 

роботу на умовах неповного робочого часу, коли насправді працівник 

працював повний робочий час. Тепер у випадку зазначеного 

правопорушення, так само як і в разі допуску до роботи без укладення 

трудового договору, суд прийме рішення про нарахування та виплату 

працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати 

за відповідним видом економічної діяльності у регіоні у відповідному 

періоді. При цьому фактично виплачена зарплата судом не враховується2. 

Оскільки норма, про яку йдеться (ч. 6 ст. 235 КЗпП), набула чинності 

порівняно недавно (з 01.01.2015 р.), судова практика з цього питання поки що 

небагата. Цікавим з цього приводу є рішення Вінницького міського суду 

Вінницької області від 22.09.2015 р. у справі № 127/10354/15-ц.  
Позивач працювала у відповідача продавцем у магазині, про що свідчить укладений 

між сторонами договір. За весь час роботи відповідач позивачу заробітну плату не 

виплачував, а лише іноді видавав допомогу, про що позивачеві стало відомо після 

припинення трудових відносин та отримання з Пенсійного фонду відомостей про 

застраховану особу. Позивач стверджує, що під час прийняття на роботу відповідач її 

запевнив, що розмір заробітної плати буде не менше 3000,00 грн, однак цей факт позивач 

підтвердити не може, тому вважає, що розмір заробітної плати необхідно вираховувати 

від розміру середньої заробітної плати, визначеної органами статистики. Доказування 

трудових правовідносин ґрунтувалось на наступному: 1) з записів у Книгі відгуків і 

пропозицій у магазині "Насолода" розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. 1 Травня, 

72/1 та м. Вінниця, вул. 600-річчя (трамвайна зупинка), виданої ФОП ОСОБА_5, 

                                                 
1 Аналіз практики розгляду районними судами м. Києва справ за трудовими спорами (поновлення на роботі, 

стягнення сум у зв’язку із незаконним звільненням або затримкою у виплаті заробітної плати, 

відшкодування шкоди по КЗпП України, в т.ч. моральної) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/80/ 
2 Марченко К. Практика застосування судами ч. 6 ст. 235 КЗпП у новій редакції з 2015 року [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://epodatok.com.ua/ua/article/3469 
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вбачається, що продавцеві ОСОБА_4 дякують за домашній уют, привітність, смачні 

страви та інше. Дані записи було зроблено 24.07.2013 року, 08.09.2013 року та 27.09.2013 

року покупцями; 2) з листа Управління Державної служби охорони при УМВС України у 

Вінницькій області № 16/5-1259/Гл від 22.04.2015 року встановлено, що ОСОБА_4 з 

04.04.2013 року та до теперішнього часу включена до списку довірених осіб, 

відповідальних за здачу та зняття з охорони ПЦС магазину «Насолода», розташованого за 

адресою: м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 72 та станом на 21.04.2015 року інформація про 

виключення ОСОБА_4 з вищевказаних списків магазину «Насолода» до УДСО не 

надходило. Своїм рішенням суд задовольнив позов про встановлення факту перебування 

позивачки у трудових відносинах в період з 01 квітня 2013 року по 31 березня 2014 року із 

ФОП без оформлення трудових відносин, та стягнув з з ФОП на користь позивачки 

заробітну плату за період з 01 квітня 2013 року по 31 березня 2014 року в розмірі 33672 

(тридцять три тисячі шістсот сімдесят дві) грн., з яких нарахувати та сплатити податок на 

доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування за зазначений період роботи1. 

Варто відзначити, що таке рішення є преюдиціальним актом відносно 

накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість 

населення згідно ст. 265 КЗпП. Відповідно до положень п. 2 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 «Про затвердження 

Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та 

зайнятість населення» штрафи можуть бути накладені на підставі: рішення 

суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував 

роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої 

роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного 

виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в 

установі, організації2. 

 

5. Особливості вирішення індивідуальних трудових спорів громадян, які 

працюють за межами своїх держав 

 

Однією з характерних ознак ринку праці у країнах з ринковою 

економікою є міжнародна міграція працівників. Конституція України 

закріпила, зокрема право кожного на свободу пересування, вільний вибір 

місця проживання, право вільно залишати територію України (ч. 1 ст. 33), 

право на працю та відповідні гарантії трудових прав (ст. 43). Хоча відповідно 

до п. 1 ч. 1 ст. 221 КЗпП України комісії по трудових спорах є одним з 

органів, що розглядають трудові спори, переважна більшість останніх 

розглядається судами. У свою чергу, відповідно до ст. 8 КЗпП України 

трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також 

трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в 

установах, організаціях України, регулюються законодавством держави, в 

якій здійснене працевлаштування (наймання) працівника, та міжнародними 

                                                 
1 Рішення Вінницького міського суду Вінницької області від 22 вересня 2015 року у справі № 127/10354/15-ц 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/51598782 
2 Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/509-2013-

%D0%BF 
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договорами України. До договорів між державами застосовується Віденська 

конвенція про право міжнародних договорів 1969 року, до якої Україна 

приєдналася у 1986 році1. Згідно з п. п. а), б) ч. 1 ст. 2 Конвенції вжиті у ній 

терміни, зокрема означають: «договір» - міжнародна угода, укладена між 

державами в письмовій формі і регульована міжнародним правом, незалежно 

від того, чи викладена така угода в одному документі, двох чи кількох 

пов’язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретного 

найменування; «ратифікація», «прийняття», «затвердження» і «приєднання» - 

залежно від випадку, міжнародний акт, який має таке найменування і за 

допомогою якого держава виражає в міжнародному плані свою згоду на 

обов’язковість для неї договору. 

Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 

України (ч. 1 ст. 9 Конституції України). У такій якості вони застосовуються 

у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо 

міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому 

порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному 

акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного 

договору. 

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних 

договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, 

здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, 

закріплених у Конституції України та законодавстві України, встановлено 

Законом України «Про міжнародні договори України». Згаданий Закон, з 

урахуванням положень Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів, визначає міжнародний договір України як такий, що укладений у 

письмовій формі з іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного 

права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься 

договір в одному чи декількох пов’язаних між собою документах, і 

незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, 

пакт, протокол тощо) (ст. 2). 

Міжнародні договори нерідко відіграють значну, а часто – і визначальну, 

роль у вирішенні приватноправових конфліктів, не регламентуючи при цьому 

безпосередньо ні матеріальних, ні процесуальних аспектів спірних 

взаємовідносин сторін, але визначаючи водночас належне до застосування 

щодо них право тієї чи іншої країни. Звертаючись до суду або будучи 

залученою до участі у судовому процесі, його сторона має зважати на 

відповідний регулюючий чинник, правове значення якого досить яскраво 

проявляється при вирішенні трудових конфліктів2. 

                                                 
1 Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів: Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 14.04.1986 р. № 2077-X // 

Відомості Верховної Ради УРСР. – 1986. – № 17. – Ст. 343. 
2 Лужанский А. В. Трудовые споры граждан, работающих за пределами своих государств: особенности 

доступа к правосудию в Украине / А. В. Лужанский // Ученые записки Таврического национального 

университета им. В. И. Вернадского. Серия : Юридические науки. – 2010. – Т. 24 (63). № 1. – С. 300. 
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Так, громадянин Російської Федерації, позивач М., звернувся в Україні з позовом до 

Фінансово-економічного управління Чорноморського флоту Російської Федерації про 

стягнення грошового забезпечення та моральної шкоди. Позовні вимоги мотивував тим, 

що працюючи у військовій частині ЧФ РФ, яка знаходиться в м. Новоросійську, з 12 

жовтня 2000 року до 8 листопада 2004 року перебував у складі команди судна в 

закордонному плаванні на території України, однак відповідачем йому не було виплачено 

грошове забезпечення з урахуванням коефіцієнтів та надбавок. Ухвалою районного суду 

від 21 грудня 2006 року, залишеною без змін ухвалою колегії суддів судової палати у 

цивільних справах апеляційного суду від 1 березня 2007 року, провадження у справі 

закрито на підставі п. 1 ст. 205 ЦПК України. Відмовляючи у задоволенні касаційної 

скарги М. на згадані судові рішення, Верховний Суд України зазначив, що між сторонами 

у справі, які є іноземними елементами, існували трудові правовідносини. 

Згідно з п. 2 ст. 54 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

трудові відносини іноземців, які уклали з іноземними роботодавцями - 

фізичними і юридичними особами – трудові договори про виконання роботи 

в Україні, не регулюються правом України, якщо інше не передбачено 

договорами чи міжнародним договором України. Оскільки трудовий договір 

між сторонами було укладено в Російській Федерації, орган управління 

юридичної особи – відповідача у справі – знаходиться на території Російської 

Федерації, відповідно до вимог ч. 1 п. 20 Конвенції про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, 

ратифікованої Законом України від 10 листопада 1994 року, позивач повинен 

звертатись у суди Російської Федерації. За таких обставин суди дійшли до 

правильного висновку про неможливість розгляду даного спору в порядку 

цивільного судочинства судом України та закрили провадження у справі1. 

При розгляді та вирішенні трудових спорів за участю іноземного 

суб’єкта надзвичайно важливе значення має ретельне з’ясування виду 

спірних правовідносин, їх характеру, чітке встановлення того, 

законодавством якої саме країни вони регулюються, умови розгляду спору 

тощо. 
Наприклад, Я. у листопаді 2006 року уклав у м. Мальборку (Польща) контракт-

договір про виконання менеджерської діяльності з дочірнім підприємством «П.» 

акціонерного товариства «О.» (далі – ДП) з покладенням на нього функцій генерального 

директора ДП в Україні. Оскільки наказом від 29 грудня 2007 року Я. було звільнено із 

займаної посади на підставі ст. 43-1 КЗпП України, у лютому 2008 року він звернувся до 

суду з позовом до ДП про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час 

вимушеного прогулу. Рішенням районного суду від 19 серпня 2008 року зобов’язано ДП 

змінити формулювання причин звільнення Я. та внести запис у трудову книжку про його 

звільнення за п. 8 ст. 36 КЗпП України з підстав, передбачених контрактом, та виплатити 

йому середньомісячний заробіток за час вимушеного прогулу за один місяць. Позов у 

частині поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного 

прогулу залишено без розгляду. Роз’яснено Я. про можливість звернення за захистом 

своїх прав в частині поновлення на роботі до територіального суду м. Мальборку в 

Республіці Польща, як це передбачено контрактом про прийняття на роботу. Ухвалою 

апеляційного суду від 2 грудня 2008 року зазначене судове рішення в частині залишення 

без розгляду позовних вимог про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку 

за час вимушеного прогулу, а також про виплату середнього заробітку за час вимушеного 

                                                 
1 Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 9 квітня 2008 

року, справа № 6-9488св07 // Поточний архів Верховного Суду України. 
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прогулу за один місяць було скасовано та справу в цій частині передано на новий розгляд 

до суду першої інстанції. У решті рішення залишено без змін. 

Розглянувши касаційну скаргу Я., Верховний Суд України дійшов висновку про те, 

що вона підлягає частковому задоволенню з таких підстав. 

Районний суд, задовольняючи позов частково, виходив із того, що не можна 

звільнити працівника за ст. 43-1 КЗпП України, оскільки ця стаття не є підставою для 

звільнення, а тому зобов’язав ДП змінити формулювання причин звільнення Я. та внести 

запис у трудову книжку про його звільнення за п. 8 ст. 36 КЗпП України з підстав, 

передбачених контрактом. Щодо вимог про поновлення на роботі та стягнення середнього 

заробітку за час вимушеного прогулу, суд вважав, що спір в цій частині повинен 

розглядатися відповідно до договору у Республіці Польща. Апеляційний суд, скасовуючи 

рішення місцевого суду в частині залишення без розгляду позовних вимог та передаючи 

справу на новий розгляд до суду першої інстанції, виходив із того, що справа повинна 

розглядатися в Україні за українським законодавством, оскільки згідно зі ст. 52 Закону 

України «Про міжнародне приватне право» до трудових відносин застосовується право 

держави, у якій виконується робота, якщо інше не передбачено законом або міжнародним 

договором України. 

Відповідно до договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу 

та правові відносини у цивільних і кримінальних справах (ст. 42 розділ V), чинному на час 

розгляду справи, сторони, які мають трудові стосунки, можуть підпорядковувати їх 

обраному за згодою між собою законодавству. Якщо вибір законодавства не здійснено, 

укладення, зміна, скасування і закінчення трудових стосунків, а також вимоги, що 

випливають з них, регулюються законодавством тієї Договірної Сторони, на території якої 

робота є, була або мала бути виконана. У договорі про виконання менеджерської 

діяльності зазначено про вирішення спорів за згодою сторін, і тільки за відсутності такої 

згоди – в суді м. Мальборку в Республіці Польща. Апеляційний суд послався на те, що 

відповідач при розгляді справи по суті погодився на розгляд вимог Я. в Україні, а тому 

передав справу про поновлення на роботі і стягнення середнього заробітку за час 

вимушеного прогулу на новий розгляд до суду першої інстанції. Між тим, ухвалюючи 

таке рішення, суд повинен був проаналізувати діюче законодавство і з’ясувати у 

відповідача умови розгляду спору з питань трудового законодавства. 

Не погодився Верховний Суд України і з рішенням районного суду в частині зміни 

формулювання причин звільнення Я. та внесення запису у його трудову книжку про 

звільнення за п. 8 ст. 36 КЗпП України з підстав, передбачених контрактом, зазначивши, 

що оскільки позивач ставив питання про поновлення на роботі і в цій частині апеляційний 

суд передав справу на новий розгляд, то фактично мають місце суперечності між 

рішенням районного суду і ухвалою апеляційного суду. Як наслідок, рішення районного 

суду від 19 серпня 2008 року та ухвалу апеляційного суду від 2 грудня 2008 року в частині 

зміни формулювання причин звільнення Я. та внесення запису у його трудову книжку про 

звільнення за п. 8 ст. 36 КЗпП України з підстав, передбачених контрактом, було 

скасовано, справу в цій частині передано на новий розгляд до суду першої інстанції. У 

решті згадану ухвалу апеляційного суду було залишено без змін1. 

За змістом трудові відносини іноземних громадян, які працюють на 

підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються 

законодавством держави, у якій здійснене працевлаштування (наймання) 

працівника, та міжнародними договорами України. 

Певний інтерес становить вітчизняна судова практика щодо 

застосування роботодавцем-резидентом України відповідно до укладеного 

                                                 
1 Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 23 грудня 2009 

року, справа № 6-3801св09 // Поточний архів Верховного Суду України. 
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трудового контракту норми іноземного права при звільненні іноземного 

працівника як достатньої правової підстави для подальшого поновлення 

останнього на роботі судом.  
Так, в одному з судових рішень з огляду на положення ст. 8 КЗпП України та з 

урахуванням того, що державою працевлаштування є Україна, Верховний Суд України 

вказав на помилковість висновків районного та апеляційного судів про поновлення на 

роботі П., громадянина Республіки Білорусь, стягнення на його користь середнього 

заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування завданої моральної шкоди лише з 

тих підстав, що його було звільнено з підстав, визначених ст. 259 Трудового кодексу 

Республіки Білорусь. Як наслідок, оскаржені судові рішення було скасовано, у 

задоволенні позовних вимог П. до роботодавця відмовлено. Постановлено вважати П. 

звільненим з посади з підстав, передбачених п. 8 ч. 1 ст. 36 КЗпП України1. 

В якості характерної особливості доступу до правосуддя в Україні 

громадян, які працюють за межами своїх держав, можна зазначити й 

суттєвий вплив правового статусу суб’єктів фактичних трудових 

правовідносин на можливість реалізації права на судовий захист на території 

саме нашої держави2. 
В якості прикладу можна навести справу за позовом І. до К., судової компанії 

«DICOP», третя особа – ТОВ «Сі-Фактор» про стягнення заробітної плати, компенсації за 

затримку розрахунку при звільненні та моральної шкоди. 

У квітні 2004 року позивач звернувся в суд, мотивуючи позовом тим, що у серпні 

2002 року між ним і капітаном судна К. при посередництві ТОВ «Сі-Фактор» укладено 

контракт найму та умов праці мотористом на риболовецькому судні «ALTA ROSA», 

власником якого є компанія «DICOP» (Ангола), строком на три місяці, згідно з яким К., 

діючи від імені судновласника, зобов’язався виплатити йому заробітну плату на підставі 

умов цього контракту. 

Ухвалою районного суду від 2 лютого 2006 року до участі в справі залучено 

співвідповідачем компанію «DICOP». Рішенням районного суду від 27 жовтня 2006 року, 

залишеним без змін ухвалою апеляційного суду від 1 лютого 2007 року, у задоволенні 

позову І. до К. і компанії «DICOP» відмовлено. 

Розглянувши касаційну скаргу І., в якій він просив скасувати судові рішення по суті 

спору та задовольнити позов, Верховний Суд України зазначив, що судові рішення в 

частині відмови в позові І. до К. є законними та обґрунтованими. Суди дійшли 

правильного висновку, що К. не є належним відповідачем у справі, оскільки фактичні 

трудові стосунки виникли між позивачем та іноземною юридичною особою – компанією 

«БІСОР». Що стосується судових рішень в частині вирішення судом позовних вимог І. до 

компанії «БІСОР», то вони підлягають скасуванню із закриттям провадження в справі з 

наступних підстав. Відповідно до ст. 8 КЗпП України трудові відносини громадян 

України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які 

працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються 

законодавством держави, в якій здійснене працевлаштування (наймання) працівника, та 

міжнародними договорами України. 

Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких беруть 

участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін, які беруть 

участь у спорі, проживає за кордоном, визначається законами України (ст. 

                                                 
1 Рішення колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 16 червня 2010 

року, справа № 6-4749св10 // Поточний архів Верховного Суду України. 
2 Лужанский А. В. Трудовые споры граждан, работающих за пределами своих государств: особенности 

доступа к правосудию в Украине / А. В. Лужанский // Ученые записки Таврического национального 

университета им. В. И. Вернадского. Серия : Юридические науки. – 2010. - Т. 24 (63). – № 1. – С. 302. 
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414 ЦПК України). Закон України «Про міжнародне приватне право» 

встановлює порядок урегулювання приватноправових відносин, які хоча б 

через один із своїх елементів пов’язані з одним або кількома 

правопорядками, іншими, ніж український правопорядок. Статті 75, 76 

зазначеного Закону не визначають підсудність зазначеної справи судам 

України, оскільки відсутні підстави, передбачені цими нормами для розгляду 

справи українським судом. З огляду на таке, оскаржені судові рішення в 

частині відмови у задоволенні позовних вимог І. до К. було залишено без 

змін, в частині позовних вимог І. до судновласника – компанії «БІСОР» 

скасовано, провадження у справі в цій частині – закрито1. 

Таким чином, при вирішенні індивідуальних трудових спорів громадян, 

які працюють за межами своїх держав, варто виходити з того, що  відповідні 

правовідносини, як об’єкт правового регулювання, регулюються 

законодавством держави працевлаштування (наймання) працівника та 

чинними міжнародними договорами України; на основі примату 

міжнародного права положення згаданих договорів застосовуються у 

порядку, передбаченому для норм національного законодавства, у т.ч. і в 

частині визначення права тієї чи іншої держави, як регулятора конкретних 

правовідносин; визначення підсудності судам України цивільних справ у 

трудових спорах, стороною яких є громадяни, що працюють за межами своїх 

держав, здійснюється з урахуванням підстав, визначених положеннями ст. ст. 

75, 76 Закону України «Про міжнародне приватне право». 

 

6. Зарубіжний досвід вирішення індивідуальних трудових спорів 

 

Головною особливістю вирішення індивідуальних трудових спорів за 

кордоном є те, що у більшості розвинутих країн світу вже тривалий час 

трудові спори вирішуються спеціалізованими трудовими судами, 

функціонування яких представляє інтерес для України. Такі суди утворено в 

Австрії, Бельгії, Великобританії, Норвегії, Фінляндії, Франції, ФРН, 

Швейцарії, Швеції та деяких інших країнах. Трудові суди або входять до 

єдиної судової системи, або, як у ФРН, являють собою автономну систему 

судів, наділених широкою юрисдикцією. 

Виділяються три варіанти організації трудових судів, які діють у 

Франції, ФРН і Великобританії2. Існують відмінності у порядку формування 

таких судів, їх складі, компетенції, порядку оскарження рішень і т. ін. 

У Франції суди з трудових справ, які іменуються прюдомінальними 

судами (від французького «prud’homme» – старофранцузької назви людини 

визнаної мудрості та чесності), діють з 1806 року і розглядають індивідуальні 

спори між працівником і роботодавцем, що випливають із трудового 

договору і учнівського договору, а також позови про відшкодування шкоди, 

заподіяної в результаті нещасних випадків на виробництві. 

                                                 
1 Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 1 серпня 2007 

року, справа № 6-7718св07 // Поточний архів Верховного Суду України. 
2 Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право: учеб. – М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – С. 266. 
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Судді судів із трудових спорів висуваються організаціями роботодавців і 

профспілками та обираються на 5 років. Вибори суддів здійснюються 

кожною із сторін за окремими виборними колегіями: для робітників, 

службовців і підприємців. 

Справи у судах із трудових спорів розглядаються спеціалізованими 

відділами, що створюються для промисловості, торгівлі, сільського 

господарства, а також для вищих посадових осіб та інших працівників. У 

складі кожного спеціалізованого бюро діють бюро примирення і судове 

бюро. 

У бюро примирення спір розглядається рівною кількістю суддів – 

представників від обох сторін. Метою розгляду спору у бюро примирення є 

досягнення угоди між сторонами (одностороння чи взаємна відмова від 

позову, взаємні поступки). У разі недосягнення примирення справа 

розглядається у судовому бюро по суті із викликом свідків, оцінкою доказів 

тощо. До складу судового бюро входять не менше двох суддів, кожен з яких 

представляє одну зі сторін1. 

Суди з трудових справ розглядають спори, керуючись нормами 

Цивільно-процесуального кодексу. Водночас для трудових справ 

встановлено низку особливостей: безкоштовна, проста, швидка, в основному 

усна процедура, підвищена активність суддів у дослідженні доказів. 

Особливістю трудового процесу є активна участь у ньому профспілок, 

які наділені досить широкими процесуальними повноваженнями (надавати 

юридичну допомогу працівникам і здійснювати їх представництво, 

порушувати від імені працівників індивідуальні позови зі спорів, пов’язаних 

із застосуванням і тлумаченням колективних договорів тощо). 

У випадках, передбачених законом, будь-яка із сторін вправі звернутися 

протягом одного місяця до апеляційного суду зі скаргою на рішення 

прюдомінального суду. В апеляційному суді справу розглядають заново 

професійні судді спеціалізованої соціальної палати. 

Рішення апеляційного і прюдомінального суду можуть бути оскаржені 

протягом двох місяців до Касаційного суду у разі порушення закону або 

перевищення повноважень суду. 

Індивідуальні трудові спори розглядаються також звичайними 

цивільними чи адміністративними судами у тих випадках, коли 

прюдомінальний суд не створено або спір не входить до його юрисдикції. 

У Великобританії суди з трудових справ іменуються промисловими 

судами і розглядають спори про звільнення, виплату вихідної допомоги, 

дискримінацію за ознакою статі або раси, порушення принципу рівної оплати 

за рівну працю. На відміну від суддів із трудових справ у Франції, судді 

промислових судів призначаються, а не обираються. Систему промислових 

судів очолює президент, який призначається лорд-канцлером. Він же складає 

список осіб, які можуть бути суддями таких судів. 

                                                 
1 Чанишева Г.І. Cпеціалізована трудова юстиція у країнах Європи: досвід для України / Г. І. Чанишева // 

Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. – № 2. – С. 79. 
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Справи у таких судах розглядаються у складі голови – професійного 

юриста і двох суддів-непрофесіоналів, які відбираються регіональним 

головою суду для кожної конкретної справи із списків, що складаються 

міністром праці після консультацій з профспілками і організаціями 

роботодавців. 

Порядок розгляду трудових спорів у промислових судах є менш 

формальним та більш швидким, ніж у звичайних цивільних судах. 

Суди з трудових справ у ФРН мають більш широку юрисдикцію 

порівняно з судами Франції та Великобританії: їм підвідомчі не тільки 

індивідуальні, а й колективні трудові спори. Повноваження трудових судів 

щодо вирішення трудових спорів у ФРН – одні з найбільших у світі і є 

моделлю для утворення трудових судів у багатьох інших країнах1. 

Спеціалізована система трудових судів виникла у Німеччині однією з 

перших у світі – у 1926 р., коли був прийнятий Закон про трудові суди. 

Юридичну основу структури, юрисдикції та процесу у сучасній судовій 

системі складає Закон про трудові суди, прийнятий у 1953 р. та переглянутий 

у 1979 р. Лише незначна частина фінансування системи трудових судів 

здійснюється за рахунок судового мита: переважає державне фінансування. 

Система спеціалізованих трудових судів ФРН складається з трьох 

інстанцій: судів з трудових справ першої інстанції, які розглядають справи по 

суті; земельних судів з трудових справ, які розглядають апеляції на рішення 

судів нижчої інстанції; Федерального суду з трудових справ, який є 

верховною судовою інстанцією, що може змінити або відмінити рішення 

будь-якого трудового суду. Федеральний трудовий суд підкорюється 

федеральному міністру праці та соціальних питань з правом дорадчого 

голосу з боку федерального міністра юстиції. 

Трудові суди першої інстанції складаються з однієї або більше палат, до 

складу яких входять професійний суддя, котрий є головою, та два судді – 

представники працівників і роботодавців. Земельні трудові суди, що мають 

виключну апеляційну юрисдикцію щодо рішень судів першої інстанції, 

складаються за таким самим принципом. 

Рішення земельних трудових судів за певних умов можуть бути 

оскаржені до Федерального трудового суду, до складу якого входять 10 

підрозділів, що називаються сенатами, кожен з яких складається з трьох 

професійних суддів і двох суддів з боку працівників і роботодавців. Рішення 

найбільш важливих справ, а також прийняття керівних постанов 

Федерального трудового суду здійснюється Великим сенатом (який очолює 

президент Федерального трудового суду), до складу якого також входять 

голови інших сенатів, крім сенату, головою якого є президент, а також по три 

судді – члени сенатів з боку працівників і роботодавців. 

Судді судів з трудових справ призначаються у наступному порядку. 

Голова – професійний суддя судів першої інстанції і земельних судів з 

                                                 
1 Gladestone A. Settlement of Disputes over Rights // Comparative Labour Law and Industrial Relations in 

Industrialized Market Economies. Ed. R. Blanpain, C. Engels. The Hague - London - Boston, 1998. - Р. 513-514. 
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трудових справ – призначається довічно міністрами праці земель за 

погодженням з органами юстиції. Два засідателі у суди перших інстанцій 

призначаються міністрами праці на 4 роки за списками, запропонованими 

профспілками і організаціями роботодавців. До складу Федерального суду з 

трудових справ входять голова – професійний суддя, два члени суду – 

непрофесійні судді і два засідателі: один – від роботодавців, другий – від 

працівників. Втім професійні судді відіграють вирішальну роль у всіх 

судових інстанціях1. 

Для трудових спорів є характерною усна, спрощена процедура і відносна 

швидкість розгляду справи. Для окремих категорій справ, зокрема щодо 

стягнення заборгованості із заробітної плати, передбачений спрощений 

порядок розгляду без подання позову. Працівник клопоче про сплату 

простроченого боргу, а суд видає особливий формуляр, що має виконавчу 

силу. 

Досвід функціонування спеціалізованої трудової юстиції у країнах 

Заходу є корисним для України. Діяльність судів із трудових справ свідчить 

про ефективний захист прав та інтересів працівників, сприяє примиренню 

сторін трудового договору шляхом досягнення компромісу, попередженню 

трудових конфліктів. 

Всебічний і кваліфікований розгляд справи забезпечується 

професійними суддями – фахівцями у галузі трудового права, а також 

непрофесійними суддями – юристами-практиками, які мають досвід роботи і 

добре знають трудове законодавство. 

Особливістю судів із трудових справ є участь представників працівників 

і роботодавців у розгляді трудових спорів. Крім професійного судді, до 

складу колегії входять два непрофесійних судді, які висуваються 

профспілками та організаціями роботодавців. Отже, принцип 

трьохстороннього співробітництва є одним з основних принципів організації 

та діяльності трудових судів у більшості країн, в яких функціонує 

спеціалізована трудова юстиція. 

Ще одним важливим принципом діяльності судів із трудових справ є 

сприяння досягненню примирення між сторонами. Така вимога 

закріплюється на законодавчому рівні. Так, Закон ФРН про трудову юстицію 

1953 р. зобов’язує суди з трудових справ добиватися примирення сторін на 

усіх стадіях процесу. Звичайно, справа розпочинається зі спроби примирення 

сторін, що здійснюється одноосібно головою суду. У процесі примирення 

голова обговорює зі сторонами суть розбіжностей і висловлює свою 

юридично обґрунтовану думку по суті спору, надаючи тим самим сторонам 

можливість вирішити спірне питання. Це дозволяє значну частину трудових 

справ (біля 30%) завершити досягненням компромісу, зафіксованим судом. У 

                                                 
1 Чанишева Г.І. Cпеціалізована трудова юстиція у країнах Європи: досвід для України / Г. І. Чанишева // 

Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. – № 2. – С. 76. 
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деяких країнах для цього передбачена спеціальна досудова стадія вирішення 

трудового спору1. 

Трудові суди є більш доступними для працівників. Хоча трудові справи 

розглядаються за правилами цивільно-процесуальних кодексів, тобто 

загальні принципи розгляду у трудових судах співпадають з розглядом у 

судах загальної юрисдикції, існує низка процесуальних особливостей 

розгляду трудових спорів. Процедура вирішення трудових спорів є більш 

швидкою, спрощеною і дешевою (судові витрати сторін менші, ніж у 

цивільних судах). Рішення судів першої інстанції підлягають негайному 

виконанню. Процедура розгляду спору характеризується усністю. Судді 

проявляють більшу активність та ініціативу у веденні процесу, збиранні 

доказів. Існує специфіка у представництві сторін, розподілі тягаря 

доказування, оцінці доказів. Ці та інші особливості розгляду трудових спорів 

спеціалізованими судами привели до формування трудового процесуального 

права, що є свідченням визнання автономії трудового права та підвищення 

його ефективності. Хоча трудові процесуальні кодекси ще не прийнято в 

жодній зарубіжній країні. При розгляді зазначених спорів застосовуються 

норми цивільного процесу із встановленням особливостей розгляду трудових 

спорів. 

Таким чином, основним напрямком розширення прав працівників на 

судовий захист у перспективі повинно стати створення спеціалізованих 

трудових судів. У країнах світу спостерігається інтенсивний розвиток 

трудової юстиції. Такі суди існують у Великобританії, Німеччині, Австрії, 

Бельгії, Швейцарії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Канаді, Новій Зеландії, 

Японії, Ізраїлі, Франції. Також спеціалізовані системи трудових судів 

знайшли розповсюдження в Центральній і Східній Європі (Угорщині, 

Словенії, Польщі). Умовно можна виділити три моделі організації трудових 

судів: 1) суди створюються на двосторонній паритетній основі з суддів, які 

висуваються об'єднаннями підприємців та профспілками (Франція); 2) склад 

суду формується з професійного судді та двох громадських судів, які 

призначаються за поданням роботодавців, їх об'єднань та профспілок 

(Німеччина); 3) судами розглядаються справи у складі голови – професійного 

юриста і двох суддів-непрофесіоналів, які відбираються регіональним 

головою суду для кожної конкретної справи із списків, що складаються 

міністром праці після консультацій з профспілками і організаціями 

роботодавців (Великобританія). 

 

Завдання для самоконтролю 

1. Складіть заяву до Комісії з трудових спорів у спорі про надання 

щорічної відпустки. 

2. Проведіть дискусію відносно доцільності впровадження у судову 

систему України судів із трудових спорів за прикладом зарубіжних країн. 

                                                 
1 Чанишева Г.І. Cпеціалізована трудова юстиція у країнах Європи: досвід для України / Г. І. Чанишева // 

Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. – № 2. – С. 77. 
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Практичні завдання 

1. Працівник публічного акціонерного товариства М. звернувся в КТС із 

проханням стягнути на його користь заробітну плату в подвійному розмірі за 

роботу у вихідні дні, оскільки інший день відпочинку за ці дні адміністрація 

акціонерного товариства відмовилася йому надати. КТС відмовила в 

проханні М., бо він працює за контрактною формою трудового договору. М. 

звернувся у профспілкову організацію, проте його заяву щодо вирішення 

трудового спору не прийняли. 

Які органи розглядають трудові спори працівників?  

Які трудові спори розглядаються у місцевому суді? 

 

2. Громадянин Х. звернувся до суду з позовом про поновлення 

попередніх умов праці. У позовній заяві Х. посилався на те, що на порушення 

чинного законодавства України про працю наказом по організації, де він 

працює, в односторонньому порядку змінено умови трудового договору в 

частині про оплату праці. Ухвалою суду провадження у справі було закрито 

через недотримання позивачем встановленого в даній категорії справ 

порядку обов’язкового попереднього позасудового вирішення спору. 

Закриваючи провадження у справі за підставами, передбачених п. 2 ст. 227 

ЦПК, суддя виходив з того, що позивач не дотримав установленого для цієї 

категорії справ порядку попереднього позасудового вирішення спору в 

комісії з трудових спорів і можливість дотримання цього порядку втрачено. 

На які правовідносини, що виникають в Україні, поширюється 

юрисдикція судів?  

Чи можна погодитися з таким висновком суду? 

Які трудові спори підлягають безпосередньому розгляду у судах? 

 

3. Громадянин П. звернувся до суду з позовом про виплату коштів, які не 

були сплачені при звільнення, та відшкодування затримки розрахунку при 

звільненні. Суд відмовив у задоволенні позовних вимог через пропущення 

строку позовної давності, яка для трудових спорів складає три місяці. 

Чи законно суд відмовив у задоволенні позовних вимог? 

 

4. Громадянин Б. подав позовну заяву про надання щорічної відпустки та 

відшкодування моральної шкоди. Суд своєю постановою залишив позовну 

заяву без руху, вказавши, що позивачем не сплачено судовий збір. 

Чи правомірно вчинив суд?  

 

5. Розглядаючи справу про звільнення працівника за п. 2 ст. 41 КЗпП (у 

зв’язку зі втратою довіри), суд прийняв як доказ результати перевірки 

позивача на поліграфі, на підставі яких його і було звільнено. 

Чи є допустимими в якості доказів відомості, отримані завдяки 

використанню поліграфа? 
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6. Громадянин Німеччини уклав з американською компанією трудовий 

договір про роботу з видобутку нафти у Харківській області. Через три місяці 

після початку роботи громадянин Німеччини звернувся до місцевого суду 

Зміївського району Харківській області з позовом про виплату заробітної 

плати та виконання вимог з охорони праці (йому не видавались засоби 

індивідуального захисту). 

Чи підвідомчий спір вітчизняному суду? 
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Тема 3. Зміст та виконання рішення уповноважених органів із 

індивідуальних трудових спорів 

 

Зміст 

1. Специфіка та юридична сили рішення комісії з трудових спорів 

2. Зміст рішення судів загальної юрисдикції з індивідуальних трудових 

спорів 

3. Відшкодування моральної шкоди в індивідуальних трудових спорах 

4. Специфіка виконання рішень із індивідуальних трудових спорів, 

винесених комісією із трудових спорів 

5. Специфіка виконання рішень із індивідуальних трудових спорів, 

винесених судами 

 

1. Специфіка та юридична сили рішення комісії з трудових спорів 

 

Рішення КТС приймається більшістю голосів її членів, присутніх на 

засіданні. Резолютивна частина рішення має бути оголошена на цьому ж 

засіданні КТС.  

Відповідно до вимог ст. 227 КЗпП, у рішенні КТС має бути зазначено: 

повне найменування підприємства, установи, організації; прізвище, ім’я та по 

батькові працівника, який звернувся до комісії, або його представника; дата 

звернення до комісії і дата розгляду спору; суть спору; прізвища членів 

комісії; прізвища власника або представників уповноваженого ним органу; 

результати голосування; мотивоване рішення комісії.  
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Рішення має бути підписано головою або заступником голови КТС та 

засвідчено печаткою КТС. Копії рішення комісії у триденний строк 

вручаються працівникові, власникові або уповноваженому ним органу. 

 

2. Зміст рішення судів загальної юрисдикції з індивідуальних трудових 

спорів 

 

Трудовим законодавством передбачено, що у разі звільнення без 

законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу працівник 

повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає 

трудовий спір (ч. 1 ст. 235 КЗпП). А відповідно до вимог ст. 24 КЗпП, 

рішення про поновлення на роботі вважається виконаним з дня видання 

власником або уповноваженим ним органом наказу про поновлення на 

роботі. 

При розгляді справ про поновлення на роботі суд має з’ясувати, з яких 

підстав проведено звільнення працівника (ними можуть бути наказ або 

розпорядження) і перевірити їх на відповідність чинному законодавству. Суд 

не вправі визнати звільнення правильним, виходячи з обставин, з якими 

власник або уповноважений ним орган не пов’язували звільнення. Якщо 

обставинам, які стали підставою звільнення, в наказі (розпорядженні) дана 

неправильна юридична кваліфікація, то суд може змінити формулювання 

причин звільнення і привести його у відповідність з чинним трудовим 

законодавством.  

При ухваленні рішення про поновлення на роботі суд одночасно 

ухвалює рішення і про виплату працівникові середнього заробітку за час 

вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання 

нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про 

поновлення на роботі розглядається більше одного року не з вини 

працівника, суд ухвалює  рішення про виплату середнього заробітку за весь 

час вимушеного прогулу (ч.2 ст. 235 КЗпП). При частковій вині працівника 

оплата вимушеного прогулу за період понад один рік  може бути зменшена. 

Висновок суду про наявність вини працівника (не з’являвся на виклик суду, 

вчиняв інші дії по зволіканню розгляду справи) або її відсутність, про межі 

зменшення розміру виплати має бути вмотивованим.  

Відповідно до ч. 3 ст. 235 КЗпП, у разі визнання формулювання причини 

звільнення неправильним або таким, що не відповідає чинному 

законодавству, у випадках, коли це не тягне за собою поновлення працівника 

на роботі, суд зобов’язаний змінити формулювання і вказати в рішенні 

причину звільнення у точній відповідності з формулюванням чинного 

законодавства та з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону.  

Якщо ж неправильне формулювання причини звільнення в трудовій 

книжці перешкоджало працевлаштуванню працівника, суд, який розглядає 

трудовий спір, одночасно ухвалює рішення про виплату йому середнього 

заробітку за весь час вимушеного прогулу. 
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У разі ж, коли працівника звільнено з порушенням встановленого 

порядку, але поновити його на попередній роботі неможливо внаслідок 

ліквідації підприємства, установи, організації, суд визнає звільнення 

незаконним і зобов’язує ліквідаційну комісію або власника виплатити 

працівникові заробітну плату за весь час вимушеного прогулу. Одночасно 

суд визнає працівника звільненим за п. ст. 40 КЗпП у результаті змін в 

організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, 

банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, 

скорочення чисельності або штату працівників (ст. 240-1 КЗпП). На такого 

працівника поширюються гарантії, передбачені для вивільнюваних 

працівників, а його зайнятість забезпечується відповідно до Закону України 

«Про зайнятість населення» від 4 липня 2013 року1.  

Так, згідно зі ст. 49 Закону України «Про зайнятість населення», 

працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи 

роботодавця у зв’язку зі  змінами в організації виробництва і праці, в тому 

числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням 

підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату 

працівників,  і військовослужбовцям, звільненим з військової служби у 

зв’язку зі скороченням чисельності або штату без права на пенсію, яким на 

день вивільнення залишилося не більше півтора року до встановленого 

статтею 26  Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування»2 пенсійного віку або віку, що дає право на призначення пенсії 

відповідно до законів України «Про державну службу», «Про статус 

народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», за умови їх реєстрації в територіальному органі 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері зайнятості населення та трудової міграції, та відсутності належної 

роботи гарантується право на достроковий вихід на пенсію, якщо вони мають 

страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному 

розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

У випадках стягнення на користь працівника середнього заробітку за час 

вимушеного прогулу у зв’язку з незаконним звільненням або переведенням, 

невиконанням рішення про поновлення на роботі, затримкою видачі трудової 

книжки або розрахунку його розмір визначається за загальними правилами 

обчислення середнього заробітку, виходячи з заробітку за останні два 

календарні місяці роботи. Для працівників, які пропрацювали на 

підприємстві (в установі, організації) менше двох місяців, обчислення 

проводиться з розрахунку середнього заробітку за фактично відпрацьований 

час. При цьому враховуються положення Порядку обчислення середньої 

                                                 
1 Про зайнятість населення. Закон України від 04.07.2013 № 1221-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 

2013 – № 24 – Ст.243 
2 Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV  // 

Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2003– № 49-51 – Ст.3769 
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заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  

26 вересня 2001 р. № 100 (зі змінами та доповненнями)1.  

Відповідно до оновленої з 01.01.2015 р. ч. 6 ст. 235 КЗпП при винесенні 

рішення про оформлення трудових відносин з працівником, який виконував 

роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої 

роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу, у разі фактичного 

виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в 

установі, організації, орган, який розглядає трудовий спір, одночасно 

приймає рішення про нарахування та виплату такому працівникові заробітної 

плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом 

економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді без урахування 

фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату відповідно 

до законодавства ПДФО та суми ЄСВ за встановлений період роботи. 

Згідно ч.1 ст.116, ст.117 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. 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. 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. 

Окрім зазначеного, враховуючи вимоги ст. 237 КЗпП, суд покладає на 

службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника 

на іншу роботу, обов’язок покрити шкоду, заподіяну підприємству, установі, 

організації у зв’язку з оплатою працівникові часу вимушеного прогулу або 

часу виконання нижче оплачуваної роботи. Такий обов’язок покладається, 

якщо звільнення чи переведення здійснено з порушенням закону або якщо 

власник чи уповноважений ним орган затримав виконання рішення суду про 

поновлення на роботі незаконно звільненого працівника2. 

 

 

 

                                                 
1 Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 

вересня 2001 року № 1266  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1266-

2001-%D0%BF 
2 Кондрат’єва Л.А. Деякі процесуальні особливості розгляду справ, що виникають з індивідуальних 

трудових спорів / Л.А. Кондрат’єва // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2013. – Випуск 714. 

Правознавство. – С. 71. 
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3. Відшкодування моральної шкоди в індивідуальних трудових спорах 

 

Відповідно до вимог ст. 237-1 КЗпП, працівник має право на 

відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення його 

законних прав, що призвело до моральних страждань, втрати нормальних 

життєвих зв’язків і вимагає від нього додаткових зусиль для організації свого 

життя. За змістом зазначеного положення закону, передумовою для 

відшкодування працівнику моральної шкоди на підставі ст. 2371 КЗпП є 

наявність порушення прав працівника у сфері трудових відносин, з 

урахуванням специфіки об'єкту яких завдана моральна шкода може бути 

відшкодована працівнику у вигляді одноразової грошової виплати або в 

іншій матеріальній формі. 

Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка 

підлягає відшкодуванню та не пов’язана з розміром цього відшкодування. 

Враховуючи вимоги ст. 23 ЦК України1, моральна шкода може бути 

відшкодована грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового 

відшкодування моральної шкоди визначає суд, залежно від характеру 

правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення 

здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, 

ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для 

відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне 

значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги 

розумності і справедливості. Зазвичай моральна шкода компенсується 

працівникові грішми. Проте може бути обраний ще й інший спосіб 

відшкодування моральної шкоди. 
Оболонський районний суд міста Києва у рішенні в справі за позовом Щербини В.П. 

до СТ «Оболонь-2» про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час 

вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди, стягуючи середній заробіток за 

час вимушеного прогулу у сумі 14 025,00 грн та поновлюючи позивача на роботі, суд  

дійшов висновку про необхідність стягнення у відшкодування моральної шкоди 3 000,00 

грн2. 

 

4. Специфіка виконання рішень із індивідуальних трудових спорів, 

винесених комісією із трудових спорів 

 

Порядок виконання рішення комісії із трудових спорів установлено 

статтею КЗпП України. Аналіз чинного законодавства дозволяє 

стверджувати, що на сьогодні існують два шляхи виконання рішень КТС.  

По-перше, рішення КТС, згідно вимог ст. 229 КЗпП, може бути виконано 

власником або уповноваженим ним органом у триденний строк по закінченні 

десяти днів, передбачених на його оскарження (за винятком певних випадків, 

                                                 
1 Цивільний кодекс України  // Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 2003 – №№ 40-44 – ст..356 
2 Аналіз практики розгляду районними судами м. Києва справ за трудовими спорами (поновлення на роботі, 

стягнення сум у зв’язку із незаконним звільненням або затримкою у виплаті заробітної плати, 

відшкодування шкоди по КЗпП України, в т.ч. моральної) [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/80/ 
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що стосуються рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або 

переведеного на іншу роботу працівника, які, згідно вимог ч. 5 ст. 235 КЗпП, 

підлягають негайному виконанню). Таким чином, рішення КТС виконується 

роботодавцем без використання примусових механізмів його реалізації. 

По-друге, відповідно до вимог ст. 230 КЗпП, рішення КТС може бути 

виконане в примусовому порядку. Тобто, у разі невиконання власником або 

уповноваженим ним органом у вищеназваний строк рішення КТС 

працівникові видається посвідчення, що має силу виконавчого листа 

(посвідчення не видається, якщо працівник чи власник або уповноважений 

ним орган звернувся у встановлений законодавством строк із заявою про 

вирішення трудового спору до районного, районного у місті, міського чи 

міськрайонного суду). У посвідченні вказуються найменування органу, який 

виніс рішення щодо трудового спору; дата прийняття і видачі та номер 

рішення; прізвище, ім’я, по батькові та адреса стягувача; найменування та 

адреса боржника; номери його рахунків у банках; рішення по суті спору; 

строк пред’явлення посвідчення до виконання. Посвідчення засвідчується 

підписом голови або заступника голови КТС підприємства, установи, 

організації та печаткою КТС. 

За невиконання роботодавцем рішення комісії із трудових спорів у 

встановлені законом строки (рішення комісії із трудових спорів підлягає 

виконанню власником або уповноваженим ним органом у триденний строк 

по закінченні десяти днів, передбачених на його оскарження ст. 229 КЗпП) 

будь-яких санкцій, що могли б бути застосовані до роботодавця, законом не 

передбачено. Але в цьому разі працівник має право вимагати примусового 

виконання рішення комісії із трудових спорів. Тобто, якщо роботодавець у 

встановлені строки не оскаржив це рішення і не виконав його, працівник має 

право вимагати від комісії із трудових спорів, яка розглядала його заяву і 

винесла рішення, видати йому посвідчення, що має силу виконавчого листа.  

Слід звернути увагу, що строк, протягом якого працівник може 

звернутися до комісії із трудових спорів, аби отримати посвідчення на 

примусове виконання рішення, законодавством не встановлено, а отже, 

можна зробити висновок, що цей строк необмежений1. 

Згідно п. 3 ч. 1 Закону України «Про виконавче провадження» 

підлягають примусовому виконанню рішення на посвідчень комісій по 

трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень таких 

комісій. Працівник має право пред’являти посвідчення до державної 

виконавчої служби протягом трьох місяців (ст. 12 Закону України «Про 

виконавче провадження»). 

 

 

 

 

                                                 
1 Білик Л.Д. Деякі питання виконання рішень в індивідуальних трудових спорах / Л. Д. Білик // Вісник 

Академії адвокатури України. – 2012. – №  3 (25). – С. 204. 
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5. Специфіка виконання рішень із індивідуальних трудових спорів, 

винесених судами 

 

Держава, не обмежується фіксуванням прав, а переносить вагу на засоби 

їх здійснення, і, тим більше, не може не гарантувати реалізації безспірних 

прав, що випливають із судового рішення. Цій меті служить передбачена 

державою система процесуальних заходів, що застосовуються для реалізації 

судових рішень після їх ухвалення. Найбільш конкретно вони проявляються 

на стадії виконання судових рішень. Ця стадія цивільного процесу завершує 

всю діяльність суду із захисту прав і законних інтересів громадян і 

організацій1. З такою думкою важко не погодитись, оскільки ухвалення 

рішення судом ще недостатньо для того, щоб повною мірою захистити 

порушені, оспорювані чи невизнані права особи. Однією із засад судочинства 

Конституція України (ст. 129) закріпила принцип  обов’язковості судових 

рішень, який знайшов своє подальше відображення у Законі України «Про 

судоустрій і статус суддів» та процесуальних кодексах. 

За загальним правилом процесуального законодавства судове рішення, 

яким закінчується судовий розгляд цивільної справи, підлягає виконанню 

після набрання ним законної сили. Разом з тим, за наявності підстав, що 

прямо передбачені законом, можливе виконання судового рішення до  

набрання ним законної сили. В останньому випадку судове рішення набуває 

властивостей здійснення не з часу набрання ним чинності, а негайно з часу 

його оголошення в судовому засіданні2. Це, зокрема, стосується справ, що 

виникають з індивідуальних трудових спорів. 

Особливістю виконання рішень у справах, що виникають з 

індивідуальних трудових спорів є те, що у певних випадках, а саме: у разі 

присудження працівникові нарахованої та невиплаченої заробітної плати (але 

не більше ніж за один рік), поновлення на роботі незаконно звільненого або 

переведеного на іншу роботу працівника суд, згідно з ч. 1 ст. 367 ЦПК 

України, допускає негайне виконання рішення. Також у ч. 5 ст. 235 КЗпП 

зазначено, що рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або 

переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає 

трудовий спір, підлягає негайному виконанню. 

Питання, пов’язані зі зверненням судового рішення до виконання, 

вирішує суд, який розглянув справу. На підставі рішення у справі, яке 

набрало законної сили, видається виконавчий лист, який може бути 

пред’явлений до виконання на наступний після ухвалення судового рішення 

день. Під виконавчим листом слід розуміти письмовий документ, що має 

встановлену законом форму та зміст, що видається  судами та зобов’язує 

службових осіб і громадян, яких це стосується, точно і своєчасно виконати 

рішення суду чи іншого уповноваженого позасудового органу в 

                                                 
1 Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебного решения / П.П. Заворотько. – М.:Юрид. 

лит., 1974. – С. 135. 
2 Цивільний процес України: Підручник; [за загальною ред. д.ю.н., доцента М.М. Ясинка]. – К.: Алерта, 

2014. – С.458. 
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передбачених законом випадках, а також сприяти державному виконавцеві у 

виконанні цього рішення1. 

Особливістю виконання рішень по індивідуальних трудових спорах 

також є й те, що законодавець установив обмеження щодо повороту 

виконання рішень по даній категорії справ. Зокрема, у разі скасування 

виконаних судових рішень про стягнення заробітної плати чи інших виплат, 

що випливають з трудових правовідносин, поворот виконання допускається 

лише тоді, коли скасоване рішення ґрунтувалося на повідомлених позивачем 

неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах. З цих же 

підстав допускається стягнення з працівників сум, виплачених їм відповідно 

до раніше прийнятого рішення КТС при повторному розгляді спору (ст. 239 

КЗпП). 

В контексті розкриття специфіки вирішення індивідуальних трудових 

спорів та виконання рішень з таких спорів доцільним є звернути увагу на ще 

одне право громадян, що може підлягати захисту після вже здійсненого 

захисту первинно порушеного трудового права, а саме право, що 

передбачено законодавцем у статті 236 КЗпП України. 

Відповідно до статті 236 КЗпП України у разі затримки власником або 

уповноваженим ним органом виконання рішення органу, який розглядав 

трудовий спір про поновлення на роботі незаконно звільненого або 

переведеного на іншу роботу працівника, цей орган виносить ухвалу про 

виплату йому середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки. 

Затримка виконання власником рішення органу по розгляду трудових спорів 

про поновлення на роботі незаконно звільненого або незаконно переведеного 

працівника тягне обов'язок власника (роботодавця) виплатити працівникові 

середній заробіток за весь час затримки. У разі, якщо власник ухиляється від 

здійснення такої виплати, працівник має право звернутися за його захистом 

до органу, що розглядав трудовий спір. Середня заробітна плата 

відшкодовується на підставі ухвали такого органу. 

З огляду на зазначену норму закону, враховуючи передбачене право на 

виплату середнього заробітку за час затримки виконання рішення суду про 

поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу 

роботу працівника, слід враховувати що таке порушене право підлягає в тому 

числі і судовому захисту, а тому за зверненням працівника за наявності 

достатніх доказів для його захисту суд постановляє ухвалу, якою стягує 

(достягує) заробітну плату за час вимушеного прогулу, що тривав у зв’язку із 

невиконанням рішення суду. 

Згідно ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» рішення про 

поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника 

виконується невідкладно2.  

                                                 
1 Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: "Укр. енцикл.", 1998. – 

Т. 1: А - Г. – С. 388. 
2 Про виконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII // Відомості Верховної 

Ради України від 22.07.2016 – 2016 р., № 30, стор. 5, стаття 542 
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Порядок виконання цього рішення наступний. За рішеннями, за якими 

боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх 

вчинення, виконавець перевіряє виконання рішення не пізніш як на третій 

робочий день після відкриття виконавчого провадження. У разі невиконання 

без поважних причин боржником рішення виконавець виносить постанову 

про накладення на боржника штрафу, в якій також зазначаються вимога 

виконати рішення протягом трьох робочих днів та попередження про 

кримінальну відповідальність. Виконавець наступного робочого дня після 

закінчення строку, передбаченого частиною другою цієї статті, повторно 

перевіряє виконання рішення боржником. У разі повторного невиконання без 

поважних причин боржником рішення, якщо таке рішення може бути 

виконано без участі боржника, виконавець надсилає органу досудового 

розслідування повідомлення про вчинення боржником кримінального 

правопорушення та вживає заходів примусового виконання рішення, 

передбачених цим Законом. У разі невиконання боржником рішення, яке не 

може бути виконано без участі боржника, виконавець надсилає до органу 

досудового розслідування повідомлення про вчинення боржником 

кримінального правопорушення та виносить постанову про закінчення 

виконавчого провадження. Виконавець під час виконання рішення про 

заборону вчиняти певні дії або про утримання від вчинення певних дій 

доводить до відома боржника резолютивну частину такого рішення, про що 

складає відповідний акт. Після складення акта виконавець виносить 

постанову про закінчення виконавчого провадження (ст. 63 Закону України 

«Про виконавче провадження»). 

Рішення вважається виконаним боржником з дня видання відповідно до 

законодавства про працю наказу або розпорядження про поновлення 

стягувача на роботі та внесення відповідного запису до трудової книжки 

стягувача, після чого виконавець виносить постанову про закінчення 

виконавчого провадження. 

 

Завдання для самоконтролю 

1. Складіть рішення суду відповідно до наступної фабули: 
Позивач звернувся до суду з позовом до Комунального підприємства стадіон «Колос» 

Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області про визнання незаконним 

наказу про звільнення, поновлення та стягнення заробітку мотивуючи свої вимоги тим, що 

наказом КП «Стадіон «Колос» від 06.08.2013 року № 20 його було звільнено  з роботи  за п. 2 ст. 

40 КЗпП України у зв’язку з виявленою невідповідністю виконуваній роботі внаслідок  стану 

здоров»я,  який  перешкоджає йому  проводити далі цю роботу. Позивач не погоджується із його 

звільненням так, як директор КП «Стадіон «Колос» примушував його косити траву на стадіоні. 

Саме тому він вимушений був звернутися в лікарню щоб висновком ЛКК підтвердили, що йому 

важка фізична праця протипоказана. Так, медичною довідкою № 715 від 30.07.2013р.  Долинської 

ЦРЛ висновком ЛКК позивачу протипоказана важка фізична праця строком на шість місяців. Про 

цей висновок написано і у висновку Протоколу №4 від 06.08.2013р. засідання профспілкового 

комітету, який дав згоду на його звільнення. Таким чином, позивач вважає дане звільнення 

незаконним та просить суд поновити його на роботі та виплатити йому середній заробіток  за час 

вимушеного прогулу. 

2. Проаналізуйте чи доцільне виконання рішень з трудових спорів 

приватними виконавцями. 
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Практичні завдання 

1. З. був звільнений з роботи на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП. Рішенням суду 

З. був поновлений на роботі. Також у судовому рішення містився обов’язок 

роботодавця компенсувати вимушений прогул та обов’язок працівника 

повернути роботодавцю кошти, виплачені в якості вихідної допомоги. 

Оцініть рішення суду. 

 

2. Суд при присудженні оплати за час вимушеного прогулу врахував 

заробіток позивача за новим місцем роботи та допомогу по безробіттю, через 

що сума позовних вимог суттєво зменшилась. Позивач звернувся до 

апеляційного суду. 

Яке рішення прийме апеляційний суд? 

 

3. Суд прийняв рішення про поновлення працівника на роботі. Сума 

оплати вимушеного прогулу склала 5 000 грн. – розмір середньої заробітної 

плати за останні шість місяців (з них у першому та шостому місяці працівник 

працював три тижні, у другому та п’ятому – два тижні, у третьому та 

четвертому – усі чотири тижні). 

Чи правомірне рішення суду? 

Складіть апеляційну скаргу від імені відповідача. 

 

4. Працівник звернувся з позовом до суду про виплату 

середньомісячного заробітку за весь час затримки по день фактичного 

розрахунку при звільненні та середньомісячного заробітку за затримку видачі 

трудової книжки з вини роботодавця. Суд позов задовольнив. 

Оцініть рішення суду. 

 

5. Суд задовольнив позовні вимоги працівника про стягнення 

середньомісячного заробітку за час затримки розрахунку при звільненні у 

повному розмірі. Суд не прийняв заперечення відповідача про те, що розмір 

заборгованості складав 15 % від загального розміру середньомісячної 

заробітної плати працівника. 

Оцініть рішення суду. 

Що мав робити роботодавець у такій ситуації? 

 

6. Звільнений через скорочення штату працівник звернувся із позовом до 

суду із вимогою виплати середньомісячного заробітку за затримку 

розрахунку при звільненні. Суд відмовив у задоволенні позовних вимог, 

посилаючись на форс-мажорні обставини, в яких опинився роботодавець. 

Проаналізуйте рішення суду. 

 

7. Суд поновив позивача на роботі. Відповідач відмовляється допускати 

позивача до роботи, прийняв наказ про відсторонення від роботи. Спроби 

позивача приступити до роботи зафіксовані свідками, відеозаписами, 
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викликом поліції, яка зафіксувала факт недопущення до робочого місця та 

відібрала пояснення працівників підприємства.  

Як виконати рішення про поновлення на роботі? 

Яке юридичне значення має наказ про відсторонення від роботи? 

 

8. Рішенням щодо трудового спору суд відшкодував із власника грошову 

суму на користь громадянина О. Рішення суду було виконане. Згодом це 

рішення суду скасували через те, що позивач при вирішенні трудового спору 

повідомив суду неправдиві відомості, подав підроблені документи. 

Чи допускається поворот виконання рішень суду по трудових спорах 

(зворотне відшкодування з працівника виплачених йому грошових сум)?  

Чи допускається поворот виконання рішень КТС? 

 

Рекомендовані нормативно-правові акти та література 
1. Кодекс законів про працю України: затв. Законом УРСР від 10.12.1971 р., №322-VIII 

// Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1971. – №50 (Додаток). – Ст. 375. 

2. Цивільний процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР). – 2004. – № 40-41, 42. 

3. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 2003 – №№ 

40-44 – ст.356 

4. Про виконавче провадження: Закон України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII // 

Відомості Верховної Ради України від 22.07.2016 – 2016 р., № 30, стор. 5, стаття 542 

5. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Закон України від 

09.07.2003 № 1058-IV  // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2003– № 49-51 – Ст.3769 

6. Про зайнятість населення. Закон України від 04.07.2013 № 1221-VII // Відомості 

Верховної Ради (ВВР) – 2013 – № 24 – Ст.243 

7. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для 

розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1266-2001-%D0%BF 

8. Аналіз практики розгляду районними судами м. Києва справ за трудовими спорами 

(поновлення на роботі, стягнення сум у зв’язку із незаконним звільненням або затримкою у 

виплаті заробітної плати, відшкодування шкоди по КЗпП України, в т.ч. моральної) [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/80/ 

9. Білик Л.Д. Деякі питання виконання рішень в індивідуальних трудових спорах / Л. Д. 

Білик // Вісник Академії адвокатури України. – 2012. – №  3 (25). – С. 202-206. 

10. Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебного решения / П.П. 

Заворотько. – М.:Юрид. лит., 1974.  

11. Кондрат’єва Л.А. Деякі процесуальні особливості розгляду справ, що виникають з 

індивідуальних трудових спорів / Л.А. Кондрат’єва // Науковий вісник Чернівецького 

університету. – 2013. – Випуск 714. Правознавство. – С. 70-73. 

12. Цивільний процес України: Підручник; [за загальною ред. д.ю.н., доцента М.М. 

Ясинка]. – К.: Алерта, 2014. – 744 с.  
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РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ 

СПОРІВ 
 

Тема 1.  Загальні положення про колективні трудові спори 

 

Зміст 

1. Поняття та класифікація колективних трудових спорів 

2. Сторони колективних трудових спорів 

3. Роль Національної служби посередництва та примирення у вирішенні 

колективних трудових спорів 

4. Підстава виникнення колективних трудових спорів 

5. Зарубіжний досвід вирішення колективних трудових спорів 
 

 

1. Поняття та класифікація колективних трудових спорів 

 

Поняття колективного трудового спору визначено у ст. 2 Закону України 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». При 

цьому зазначене поняття безпосередньо пов'язано з предметом такого спору, 

тобто колом питань, з яких спір називається саме колективним трудовим 

спором.  

У науці поняття колективного трудового спору наводить В. В. Лазор, 

який зазначає, що колективний трудовий спір – це розбіжності непозовного 

характеру, які виникають між роботодавцем (або органом, що представляє 

інтереси роботодавців) і трудовим колективом підприємства (або органом, 

що представляє трудові інтереси працівників на галузевому, 

територіальному, національному рівні) з питань установлення або зміни умов 

праці, які вирішуються за допомогою встановлених законом процедур1. 

Як відзначає А. Ф. Нуртдінова, основним критерієм відмежування 

колективних трудових спорів від індивідуальних, але так чи інакше 

пов'язаних із змістом колективного договору, повинен служити факт 

встановлення конкретного обов'язку роботодавця у законі або у колективно-

договірному акті2. 

Згідно із Законом колективний трудовий спір (конфлікт) – це 

розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин щодо: 

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці 

та виробничого побуту; б) укладення чи зміни колективного договору, угоди; 

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; г) 

невиконання вимог законодавства про працю.  

                                                 
1 Лазор В.В. Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов реформування 

ринкових відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 

«Трудове право; право соціального забезпечення» / В.В. Лазор. – К., 2005. – С. 9. 
2 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / отв. ред. Ю. П. Орловский. – М. : Юрид. 

фирма «КОНТРАКТ», «ИНРФРА-М», 2007. – С. 1190. 
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Таким чином, колективні трудові спори можуть бути як економічними 

(містити вимоги економічного змісту), так і юридичними (вимоги стосуються 

не встановлення, а визнання права на підставі чинних юридичних норм). 

Також колективні трудові спори класифікують за наступними 

підставами: 

1. Залежно від того, чи реалізують суб'єкти своє право або встановлюють 

нові умови праці, виділяють два види колективних трудових спорів: 1) спори 

пов'язані з реалізацією діючих норм права та умов праці; 2) спори пов'язані із 

установленням нових або зміною існуючих умов праці. 

2. Залежно  від  особливостей суб'єкта та порядку вирішення розрізняють 

наступні категорії колективних трудових спорів: 1) власне колективні 

трудові спори. Однією зі сторін у них виступає трудовий колектив 

організації, філії, представництва іншого відособленого структурного 

підрозділу; 2) групові трудові спори: а) спори, пов'язані з колективним 

захистом індивідуальних трудових прав. У цьому випадку поза залежністю 

від того чи є суб'єкт спірного відношення організаційно оформленим 

колективом філії, бригади організації та ін. або групою працівників, 

вирішення спору повинне здійснюватися у порядку встановленому для 

індивідуальних трудових спорів; б) колективно-групові спори. Стороною 

суперечки виступають представники працівників; в) власне групові спори. 

Дану категорію становлять спори одного господарюючого суб'єкта та 

організаційно не оформлених працівників (це може бути частина працівників 

організації, філії і т.п.). Іншими словами до групових відносять спори, 

стороною яких виступає трудовий колектив структурної одиниці, що не є 

відособленим підрозділом організації (філією, представництвом і т.п.). 

3. За сферою дії колективної трудової спори розрізняють на: 1) спори, 

що виникають усередині організації (у тому числі між роботодавцем і 

працівниками філії, представництва, іншого відособленого структурного 

підрозділу); 2) спори суб'єкти, яких перебувають поза організацією. 

4. Залежно від суб'єкта, що висуває вимоги, можна говорити про 

колективні спори, що виникають у результаті висування вимог: зборами 

(конференцією) працівників; представниками працівників1. 

Варто також виділити причини виникнення колективних трудових 

спорів.  

На погляд В. А. Можаровського, існує три основні групи причин 

соціальних конфліктів, до яких відносять дефіцит матеріальних ресурсів, 

розподіл владних повноважень та світоглядні та ціннісні розбіжності2. Це 

цілком справедливо для соціального конфлікту взагалі. Якщо ж говорити  

про колективний трудовий конфлікт як один із видів соціального конфлікту, 

то найбільш значущою та такою, що породжує найбільшу кількість 

розбіжностей, є перша з названих причин – дефіцит матеріальних ресурсів 

                                                 
1 Трудовое процедурно-процессуальное право: Учебное пособие / Под. Ред. В.Н. Скобелкина. – Воронеж, 

2002. – С. 357 
2 Можаровський В.А. Соціальний конфлікт і консенсус: історико-соціологічний аналіз : Автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. соціологічних наук / В.А. Можаровський – К., 1999. – С. 8. 
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яка трансформується у випадку колективного трудового конфлікту в такі: 

недостатній рівень заробітної плати, недотримання гарантованого мінімуму, 

порушення порядку індексації, несвоєчасна її виплата або виплата заробітної 

плати в натуральній формі; звільнення працівників в результаті скорочень 

штату із порушеннями  порядку звільнення та обчислення і виплати вихідної 

допомоги; вимушена неповна зайнятість працівників, в результаті чого 

працівники втрачають частину засобів існування; порушення законодавства 

під час укладення та виконання колективних угод, результатом чого в 

більшості випадків є недотримання економічних інтересів найманих 

працівників; недотримання вимог техніки безпеки та не створення на 

підприємствах безпечних та здорових умов праці, а також порушення 

порядку нарахування та перерахунку сум відшкодування втраченого 

заробітку. 

Головною особливістю вирішення колективних трудових спорів є 

пріоритет примирно-третейських процедур. І.Я. Кисельов виділяв примирно-

третейську процедуру розгляду колективних трудових спорів, яка включає як 

примирення, коли самі сторони пробують домовитися «про мир» за 

допомогою безпосередніх контактів, так і використання послуг третіх осіб, 

свого роду третейських суддів, якщо сторонам не вдалося домовитися 

самим1. При цьому в примирно-третейській процедурі вчений виділяє три 

стадії: роботу примирної комісії; посередництво; арбітраж. 

 

2. Сторони колективних трудових спорів 

 

Сторони колективних трудових спорів співпадають зі сторонами 

соціального діалогу, адже колективний трудовий спір по суті є 

продовженням процесу узгодження інтересів суб’єктів соціального діалогу. 

Спільні зусилля сторін соціального діалогу мають бути зорієнтовані на 

завчасному усуненні суперечностей у сфері праці шляхом перспективного 

формування державної соціальної та економічної політики, регулювання 

трудових, соціальних, економічних відносин. Відомо, що сторони 

соціального діалогу є сторонами колективних договорів і угод, а результати 

соціального діалогу, на будь-якому рівні,  втілюються у актах соціального 

діалогу  – колективних договорах і угодах та спрямовані на збалансування 

прав і обов’язків та гармонізацію інтересів суб’єктів трудових і соціально-

економічних відносин. Акти соціального діалогу надають можливості 

оперативного реагування на зміни соціально-економічної ситуації на 

конкретному підприємстві, території, галузі та країні у цілому, а відтак 

завчасно реагувати на зміни стану соціально-трудових відносин та запобігати 

виникненню колективних трудових спорів (конфліктів). Таким чином, 

соціальний діалог, в умовах децентралізованого регулювання відносин у 

                                                 
1 Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран: Международные нормы труда: Учебник. – Изд. 

2-е, испр. и доп. – М.: Эксмо, 2006. – С. 282. 
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сфері праці1, є формою взаємодії суб’єктів трудових та соціально-

економічних відносин спрямованої на урегулювання спірних питань за 

допомогою локальної нормотворчості, що становить зміст соціального 

діалогу.   

Таким чином, і соціальний діалог – як система відносин між найманими  

працівниками (їх представниками – профспілковими організаціями та їх 

об’єднаннями), роботодавцями (їх представниками – організаціями 

роботодавців і їх об’єднаннями) та органами виконавчої влади і органами 

місцевого самоврядування, і система запобігання виникненню колективних 

трудових спорів (конфліктів) переслідують одну мету – забезпечення 

соціального миру у сфері суспільної праці, як основи стабільності, сталого 

соціально-економічного розвитку окремих підприємств, галузей, територій і 

держави у цілому в інтересах працівників, роботодавців та суспільства. 

У свою чергу, специфіку сторін соціального діалогу у сенсі колективних 

трудових спорів визначено у Законі України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)», де зазначається, що сторонами 

колективного трудового спору (конфлікту) є: 

- на виробничому рівні – наймані працівники (окремі категорії найманих 

працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних 

підрозділів або профспілкова чи інша уповноважена найманими 

працівниками організація та власник підприємства, установи, організації або 

уповноважений ним орган чи представник; 

- на галузевому, територіальному рівнях – наймані працівники 

підприємств, установ, організацій однієї чи кількох галузей (професій) або 

адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об’єднання або 

інші уповноважені цими найманими працівниками органи та власники, 

об’єднання власників або уповноважені ними органи чи представники; 

- на національному рівні – наймані працівники однієї чи кількох галузей 

(професій), профспілки або їх об’єднання, інші уповноважені найманими 

працівниками органи та власники, об’єднання власників або уповноважені 

ними органи (представники) на території більшості адміністративно-

територіальних одиниць України, передбачених ч. 2 ст. 133 Конституції 

України. Залежно від рівня колективного трудового спору встановлюються 

особливості його вирішення. 

Сторони в колективному трудовому спорі здійснюють свої 

повноваження через представників. У законі йдеться про найманих 

працівників і майже не використовується термін «трудовий колектив». 

Указано, що уповноважений найманими працівниками на представництво 

орган – єдиний повноважний представник найманих працівників до моменту 

припинення такого спору (конфлікту). Найманий працівник – фізична особа, 

яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі чи організації, 

в їх об’єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю. 

                                                 
1 Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і перспективи розвитку): 

монографія / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Н.М. Клименчук. – Х.: Видавництво «ФІНН», 2011. – С. 35. 
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Сфера дії вказаного закону поширюється на найманих працівників та 

організації, утворені ними відповідно до законодавства для представництва і 

захисту їх інтересів, а також на власників підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, на 

організації власників. 

 

3. Роль Національної служби посередництва та примирення у вирішенні 

колективних трудових спорів 

 

Для примирення сторін колективного трудового спору до вирішення 

спору може залучатися спеціально створений державний орган – 

Національна служба посередництва і примирення. 

Національна служба посередництва і примирення – це постійно діючий 

орган, покликаний сприяти врегулюванню колективних трудових спорів 

(конфліктів). її основними завданнями є: сприяння взаємодії сторін 

соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових 

спорів (конфліктів), що виникли між ними; прогнозування виникнення 

колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх 

вирішенню; здійснення посередництва і примирення під час вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів); забезпечення здійснення 

соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку 

соціально-економічних та трудових відносин в Україні; здійснення заходів із 

запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); 

підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових 

відносин1. 

На етапі, коли спору ще немає, НСПП здійснює реєстрацію висунутих 

працівниками вимог і може перевірити отримання їх протилежною стороною 

спору. Крім того, вона може контролювати розгляд вимог роботодавцем, а 

також державними органами, якщо їх розгляд і вирішення виходить за межі 

компетенції роботодавця. Працівники служби роз'яснюють представникам 

сторін порядок вирішення спору, їх права та обов'язки згідно з чинним 

законодавством. Після початку колективного трудового спору НСПП може 

перевіряти також повноваження представників сторін. 

НСПП аналізує вимоги найманих працівників, здійснює оцінку їх 

обґрунтованості, а також дотримання при цьому чинного законодавства. 

Національна служба посередництва і примирення формує списки 

незалежних посередників і трудових арбітрів, які можуть залучатися до 

вирішення спорів, та проводить їх підготовку. При наявності прохання сторін 

також пропонує кандидатури незалежних посередників та трудових арбітрів 

для участі у примирних процедурах, тобто, уже починаючи з етапу 

виникнення колективного трудового спору, НСПП бере активну участь у 

формуванні примирних органів, а також у примирних процедурах. На цьому 

                                                 
1 Основні завдання Національної служби посередництва та примирення [Електронний ресурс] - Режим 

доступу: http://www.nspp.gov.ua/home/povnovazhennya-ta-zavdannya-nspp 
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етапі і в подальшому НСПП сприяє встановленню контактів між сторонами 

спору. На прохання сторін вона розглядає матеріали спору з метою його 

успішного вирішення, координує дії сторін спору щодо організаційного, 

матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних 

посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу. Крім того, 

служба здійснює контроль за виконанням сторонами колективного трудового 

спору рішень примирних органів. Якщо представники служби визнають за 

необхідне, то до участі у примирних процедурах за погодженням зі 

сторонами спору можуть залучатися народні депутати України, представники 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування1. 

На етапі проведення страйку НСПП також сприяє сторонам у проведенні 

колективних переговорів з метою найшвидшого розв'язання конфлікту. 

У тих випадках, коли законом передбачена заборона проведення 

страйку, і в разі, якщо рекомендації служби не враховано сторонами, вона 

має право звернутися із заявою про вирішення колективного трудового спору 

до відповідного суду і при цьому бере активну участь у розгляді спору в суді. 

НСПП здійснює заходи з вивчення й узагальнення причин виникнення 

колективних трудових спорів та їх можливих наслідків. На основі 

проведеного аналізу вона розробляє пропозиції щодо запобігання 

виникненню колективних трудових спорів, вивчає і узагальнює вітчизняний 

та зарубіжний досвід роботи щодо запобігання та врегулювання конфліктів у 

сфері трудових відносин. Національна служба вносить в установленому 

порядку пропозиції про вдосконалення законодавства з питань вирішення 

колективних трудових спорів і в межах своєї компетенції розробляє та 

затверджує нормативні акти щодо здійснення примирних процедур. Зокрема, 

наказом Національної служби посередництва і примирення від 24 квітня 2001 

р. № 92 затверджене Положення про порядок проведення примирних 

процедур з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). НСПП 

затверджує положення про примирну комісію, про трудовий арбітраж, про 

незалежного посередника. 

Рішення НСПП мають характер рекомендацій і повинні розглядатися 

сторонами колективного спору та відповідними центральними і місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. У разі, 

якщо у вимогах найманих працівників чи профспілки містяться питання, 

вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції 

центральних або місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого 

самоврядування, НСПП надсилає свої рекомендації разом з відповідними 

матеріалами керівникам цих органів. Останні зобов'язані розглянути їх у 7-

денний термін і проінформувати про прийняті ними рішення сторони та 

Національну службу посередництва і примирення. 

На сьогоднішній день спостерігається стрімке збільшення трудових 

спорів серед працівників підприємств. Серед причин, які викликають трудові 

                                                 
1 Тоюнда А.О. Роль Національної служби посередництва та примирення у вирішенні колективних трудових 

спорів / А. О. Тоюнда [Електронний  ресурс] – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Uproz/2012_11/u1211toy.pdf 
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спори, найбільш поширеними є недостатня доступність законодавства про 

працю для роботодавця, а також для працівників та їх неналежну обізнаність, 

порушення законодавства про працю роботодавцями, що, у свою чергу, 

призводить до порушення суб'єктивних трудових прав працівників. 

Неможливість їх вирішення самостійно призводить до зниження 

продуктивності праці та погіршення морально-психологічного клімату в 

колективі. Для запобігання цього варто працівникам звертатися до служби 

НСПП, яка допомагає у вирішенні колективних трудових спорів. Основним 

завданням її є здійснення заходів із запобігання виникненню колективних 

трудових спорів (конфліктів) на підприємстві через інформування 

працівників про їх права та обов'язки, яке призводить до покращення 

відносин між працівниками та збільшення ефективності діяльності 

підприємства, на якому вони працюють. 

 

4. Підстава виникнення колективних трудових спорів 

 

Підставою виникнення правовідносин по вирішенню колективних 

трудових спорів є юридичний факт, тобто дії або події, з яким закон пов’язує 

виникнення, зміну або припинення трудових процесуальних правовідносин.. 

Тут, як правило, мають місце складні юридичні факти.  

Так, колективний трудовий спір розпочинається з формулювання вимог 

працівників. Вимоги найманих працівників на виробничому рівні 

формуються й затверджуються загальними зборами (конференцією) 

найманих працівників або формуються шляхом збору підписів і вважаються 

чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового 

колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу. 

Разом із висуненням вимог збори (конференція) найманих працівників 

визначають орган чи особу, які представлятимуть їх інтереси. 

Вимоги найманих працівників на галузевому, територіальному чи 

національному рівнях формуються й затверджуються: 

- у випадках, коли інтереси найманих працівників представляє 

профспілка, об’єднання профспілок – рішенням виборного органу 

відповідної профспілки, об’єднання профспілок; 

- коли інтереси найманих працівників представляють інші уповноважені 

ними організації (органи) – конференцією представників підприємств, 

установ, організацій, обраних зборами (конференцією) працівників 

підприємств, установ, організацій, які перебувають у стані трудового спору 

(конфлікту). 

Вимоги найманих працівників, профспілки чи об’єднання профспілок 

оформляються відповідним протоколом і надсилаються власнику або 

уповноваженому ним органу (представнику). 

Законом регулюється порядок і строки розгляду вимог найманих 

працівників або профспілки (ст. 5 Закону). Власник або уповноважений ним 

орган (представник) зобов’язаний розглянути вимоги найманих працівників, 

категорій найманих працівників, колективу працівників чи профспілки та 
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повідомити їх представників про своє рішення у триденний строк з дня 

одержання вимог. 

Якщо задоволення вимог виходить за межі компетенції уповноваженого 

власником органу (представника), він зобов’язаний надіслати їх у триденний 

строк з дня одержання вимог власнику або до відповідного вищестоящого 

органу управління, що має право прийняти рішення. При цьому строк 

розгляду вимог найманих працівників кожною інстанцією не повинен 

перевищувати трьох днів. 

Загальний строк розгляду вимог і прийняття рішення (з урахуванням 

часу пересилання) не повинен перевищувати тридцяти днів з дня одержання 

цих вимог власником або уповноваженим ним органом (особою) до моменту 

отримання найманими працівниками чи профспілкою повідомлення від 

власника або відповідного органу вищого рівня управління про прийняте ним 

рішення. 

Рішення власника або відповідного органу вищого рівня управління 

викладається у письмовій формі і не пізніше наступного дня надсилається 

уповноваженому представницькому органу іншої сторони колективного 

трудового спору (конфлікту) разом із соціально-економічним 

обґрунтуванням. 

Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту, коли 

уповноважений представницький орган найманих працівників, категорії 

найманих працівників, колективу працівників або профспілки одержав від 

власника чи уповноваженого ним органу повідомлення про повну або 

часткову відмову задовольнити колективні вимоги й прийняв рішення про 

незгоду з рішенням власника чи уповноваженого ним органу (представника) 

або коли терміни розгляду вимог закінчилися, а відповіді від власника не 

надійшло. 

Про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) орган, який 

представляє інтереси найманих працівників або профспілки, зобов’язаний у 

триденний строк письмово поінформувати власника чи уповноважений ним 

орган (представника), місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого 

самоврядування за місцезнаходженням підприємства та Національну службу 

посередництва і примирення. 

 

5. Зарубіжний досвід вирішення колективних трудових спорів 

 

Світова система вирішення колективних трудових спорів базується на 

актах  МОП. Зазначене питання регулюють, зокрема, Конвенції МОП № 87, 

95, 98, 135, 154, 173 та Рекомендації МОП № 92, 94, 129, 130, 143, 163, 180. 

Право працівників та роботодавців на колективні дії у випадку конфлікту 

інтересів передбачається Європейською соціальною хартією.  
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Рекомендація МОП № 1301 відтворює процедуру «Grievance procedures»,  

поширену в США і у ряді інших країн. Вона є своєрідним різновидом 

примирно-третейського розгляду і передбачає багатоступеневий розгляд 

спору між адміністрацією або спільно представниками адміністрації і 

профспілок. Ця процедура завершується зверненням до арбітра, рішення 

якого має обов’язкову силу. Відповідно до цієї процедури спочатку мають 

бути зроблені спроби вирішити скаргу шляхом прямих переговорів між 

зацікавленим працівником і його безпосереднім керівником. Якщо такі 

спроби не приводять до угоди, працівник передає скаргу до однієї або 

декількох інстанцій відповідно до правил, передбачених у колективних 

договорах.   

Процедура розгляду скарги повинна бути якомога простішою і по 

можливості швидкою, а формальності при її вирішенні – мінімальними. На 

будь-якій стадії розгляду повинна існувати реальна можливість досягнення 

врегулювання суперечки за угодою сторін. 

У разі,  коли спроби врегулювати скаргу на підприємстві не мають 

успіху, суперечка може бути вирішена  шляхом примирення, звернення до 

судового органу або за допомогою інших процедур, передбачених  у  

колективних договорах, а також шляхом добровільного арбітражу.  

Застосування розглянутої процедури не означає обмеження права працівника 

на звернення  із скаргою в компетентний державний орган по праці або 

судовий орган, якщо таке право визнане в національному законодавстві.  

Рекомендація МОП № 92 закликає держави створювати органи з 

добровільного примирення з метою сприяти запобіганню і вирішенню 

трудових конфліктів2. Такі органи утворюються з рівного числа 

представників від підприємців і трудящих. Примирлива процедура має бути 

безкоштовною і оперативною. Термін розгляду трудових конфліктів 

зводиться до мінімуму. Процедура примирення може починатися за 

ініціативою або однієї  з конфліктуючих сторін, або самого примирливого 

органу. Підсумки роботи примирливої процедури оформляються письмово і 

мають силу колективних договорів.  

Якщо за угодою між сторонами застосовується примирлива процедура, 

то їм рекомендується утримуватися від страйків і локаутів протягом  всього 

часу ведення переговорів. Якщо за угодою між конфліктуючими сторонами 

спір переданий на остаточне вирішення арбітражного органу, то сторони 

повинні утримуватися від страйків і локаутів протягом арбітражного 

розгляду і беззастережно визнати вирішення арбітражного органу. 

Рекомендація містить важливе положення про те, що передбачені в ній 

процедури не можуть тлумачитися як обмеження права на страйк.  

                                                 
1 Рекомендація МОП щодо розгляду скарг на підприємствах з метою їх вирішення № 130 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993_250. 
2 Рекомендація МОП щодо добровільного примирення та арбітражу № 92 № 993_232 від 29.06.1951  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_232. 
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Європейська соціальна хартія (ст. 6) пропонує заохочувати формування і 

вживання відповідного механізму примирення і добровільного арбітражу для 

вирішення колективних трудових спорів1. 

В цілому ж практика мирного вирішення колективних трудових спорів у 

зарубіжних країнах полягає у застосуванні примирно-посередницької 

процедури, яка включає чотири самостійні різновиди: переговори сторін;  

примирення (посередництво); трудовий арбітраж; робота комісії, яка 

розслідує обставини суперечки і пропонує його рішення. Ці примирно-

посередницькі процедури можуть застосовуватися послідовно або 

самостійно2.  

Все більшого  поширення в зарубіжних країнах набуває так зване 

превентивне посередництво, що прагне запобігти виникненню трудової 

суперечки із самого початку шляхом «застережливого» втручання в трудові 

стосунки. Таке втручання сприяє налагодженню співпраці між 

роботодавцями і працівниками. У числі іншого органи посередництва 

надають сторонам трудового відношення допомогу в налагодженні 

регулярних двосторонніх контактів, у формуванні і в діяльності спільних 

органів, проводять інформаційну, консультаційну і просвітницьку роботу, 

організовують обстеження, опитування,  підвищення кваліфікації працівників 

профспілок і підприємницьких організацій, керівного персоналу 

підприємств, сприяють укладенню колективних договорів і ефективному 

функціонуванню системи колективно-договірного регулювання праці. 

Що стосується зарубіжного досвіду вирішення колективних трудових 

спорів шляхом страйку, то як відзначав І.Я. Кисельов, право на страйк у 

зарубіжних країнах розглядається як найважливіша передумова здорового 

розвитку системи колективних договорів і розумного вирішення протиріч, 

що виникають у сфері праці й трудових відносин3. Р. Дарендорф, Л. Коузер, 

Т. Гайгер, стверджують, що за умови вмілого соціального управління й 

установлення розумно припустимих меж страйкового руху право на страйк 

не послаблює, а, навпаки, зміцнює існуючу суспільну систему, робить її 

більш гнучкою й маневреною, примирює з нею широкі народні маси, додає їй 

ореолу демократичності й соціальної справедливості4.  

Варто відзначити, що визнання права на страйк у зарубіжних країнах 

супроводжується обмеженнями та заборонними умовами. Вони спрямовані 

проти незаконних страйків, до яких відносять політичні страйки без повної 

зупинки роботи, страйки, при яких страйкуючі працівники не залишають 

підприємства, страйки суддів, поліцейських, працівників в'язниць і 

працівників ряду інших професій. 

                                                 
1 Європейська Соціальна Хартія (переглянута), прийнята у Страсбурзі 3 травня 1996 року // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 51. 
2 Ясинок М.М., Запара С.І. Система вирішення трудових спорів в Україні та шляхи її подальшого розвитку / 

М.М. Ясинок, С.І. Запара // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 1(8). – С. 

73. 
3 Киселёв И.Я. Сравнительное трудовое право: Учеб. пособ. – М.: ТК Велби, Проспект, 2005. – С. 286. 
4 Коузер Л. Функции социального конфликта : Пер. с англ. – М., 2000. [Електронний  ресурс] – Режим 

доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kozer.html 
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Так, Закон Алжиру (1990 р.) окрім узагальненого визначення основних 

галузей і державних служб містить також перелік тих служб (галузей), де 

право на страйк визнається лише за умов збереження малого діапазону їх дій. 

Це такі служби: 1) чергові лікарні й аптеки; 2) національні засоби зв’язку, 

включаючи радіо й телебачення; 3) виробництво, транспортування та 

розподіл електроенергії, газу, нафтопродуктів і води; 4) комунальні служби з 

прибирання сміття, санітарний і ветеринарний контроль; 5) джерела 

енергопостачання для національних засобів зв’язку; 6) банківське 

обслуговування зарубіжних клієнтів; 7) виробництво, завантаження й 

доставка нафтового та газового палива; 8) доставка палива на морських судах 

у прибережні населені пункти; 9) обслуговування морських портів та 

аеродромів; 10) транспортні служби безпеки, включаючи метеорологію, 

сигналізацію й дорожні огорожі; 11) рятувальні служби на морі; 12) 

поховальні служби; 13) служба авіадиспетчерів; 14) канцелярська служба 

судів і трибуналів1. 

Закон Індії (1981 р.) до кола життєво важливих або основних галузей 

включає наступні служби: 1) пошта, телеграф і телефон; 2) залізничні й 

авіаційні перевезення; 3) обслуговування аеропортів і ремонт повітряних 

суден; 4) діяльність морських портів; 5) митниці2. 

За законодавством Великобританії поліцейські й державні службовці 

також не мають права страйкувати. Інші працівники таких надзвичайних 

служб, як швидка допомога чи пожежні команди, мають право на страйк, але 

в таких формах, які не ставили б під загрозу життя людей. Окрім того, у цій 

країні забороняється страйкувати на підтримку працівників іншого 

підприємства, що вважається цілком протизаконним і погрожує вилученням 

майна і виробничих засобів. 

Відповідно до Закону Бразилії (1989 р.) про право на страйк до числа 

основних галузей і служб входять: 1) постачання водою, електрикою, газом і 

паливом; 2) медицина; 3) забезпечення ліками й харчовими продуктами; 4) 

поховальна служба; 5) громадський транспорт; 6) каналізація; 7) 

телекомунікації; 8) контроль за ядерними матеріалами та обладнанням; 9) 

обробка даних, що належать до основних служб; 10) контроль за повітряним 

транспортом; 11) банківська діяльність. Профспілки й підприємці зазначених 

служб зобов’язані забезпечити під час страйку необхідний для населення 

мінімум обслуговування. Останнім часом спостерігається тенденція 

включення банків до числа основних служб країни. 

Також велику увагу в зарубіжних країнах приділяють такій проблемі, як 

оптимальне сполучення конституційних прав та свобод громадян, що 

знаходить прояв у колективних переговорах з обмеженням цих прав у формі 

законодавчої заборони страйків у основних галузях і службах. Аналіз 

правотворчої та правозастосовної практики деяких зарубіжних держав 

                                                 
1 Александров М.А. О праве на забастовку в жизненно важных отраслях и службах зарубежных стран // 

Труд за рубежом. – 1993. – № 1. – С. 38. 
2 Александров М.А. О праве на забастовку в жизненно важных отраслях и службах зарубежных стран // 

Труд за рубежом. – 1993. – № 1. – С. 40. 
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показує, що останнім часом робляться спроби враховувати конституційні 

права працівників у таких галузях, як державна служба й життєво важливі 

для країни галузі та служби. Особливо наочно зазначена тенденція 

простежується на прикладі Італії, де 12 червня 1990 р. було прийнято 

спеціальний Закон про умови реалізації права на страйк в основних 

державних службах. У цьому документі дається чітке визначення поняття 

«основні державні служби», серед яких служби з охорони свободи 

пересування, у тому числі міський громадський транспорт, залізничний, 

повітряний і морський1. 

Профспілки державного сектора Італії зобов'язані укладати особливі 

«кодекси поведінки» про тимчасове обмеження страйків. У 1984 р., 

наприклад, було підписано єдиний «кодекс поведінки» для транспортників.  

У Греції подібний Закон було прийнято ще в 1982 р., а в 1990 р. 

приймається новий Закон, у якому зазначається, що «життєві потреби 

населення припускають охорону життя, гідності, свободи й безпеки осіб і 

навколишнього середовища (суспільне здоров’я, піклування про хворих, збір 

та обробка сміття, прибирання промислових відходів, виробництво й 

розподіл води та електроенергії); свободу пересування (по суші, морю, 

повітрю); імпорт та експорт швидкопсувних продуктів життєвого чи 

національного значення; свободу засобів зв’язку (пошта, телеграф, телефон, 

радіо, телебачення)»2. 

Право на страйк підлягає обмеженням і в Сполучених Штатах Америки. 

Стаття 13 Закону Тафта-Хартлі, прийнятого у 1947 р. в якості поправки до 

Закону Вагнера за ініціативи сенатора Р. Тафта і члена палати представників 

Ф. Хартлі, встановлює, що «нічого в цьому законі, крім спеціально 

передбачених випадків, не означає будь-якого втручання чи обмеження права 

на страйк». Із цього формулювання випливає, що в низці випадків закон 

обмежує право на страйк. Цим актом було оголошено незаконними політичні 

страйки і страйки солідарності. Проведення економічного страйку 

супроводжувалося зобов’язанням профспілки попередньо (за 60 днів) 

повідомити про це підприємця і спеціальний адміністративний орган – 

Федеральну службу посередництва і примирення.  

Відповідно до законодавства США існують обмеження щодо страйків 

державних службовців. Наприклад, у штаті Міссісіпі заборонені страйки 

держслужбовців, у тому числі й вчителів3. Для цієї країни взагалі 

характерним є широке поняття «держслужбовець», що охоплює всіх 

працівників державного сектора економіки. Таким чином, чим ширший зміст 

укладається в це поняття, тим більше число працівників позбавлено права на 

страйк. Приміром, у США трапляються випадки, коли водії автобусної 

компанії, яка належить державі, позбавлені права на страйк, а їх колеги з 

                                                 
1 Александров М.А. О праве на забастовку в жизненно важных отраслях и службах зарубежных стран // 

Труд за рубежом. – 1993. – № 1. – С. 41. 
2 Александров М.А. О праве на забастовку в жизненно важных отраслях и службах зарубежных стран // 

Труд за рубежом. – 1993. – № 1. – С. 41. 
3 Всё о забастовках. Библ. проф. активиста. – М.: Профиздат, 1997. – С. 26. 
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приватної компанії конкурента володіють цим правом1. Суд Сполучених 

Штатів Америки може заборонити страйк, якщо його буде визнано таким, що 

створює загрозу громадській безпеці. На підставі обмежень, що існують у 

законодавстві цієї держави, великі страйки в ході переговорів забороняються 

через суд на 80-денний так званий «охолоджувальний період», протягом 

якого в конфлікт втручаються Федеральна служба посередництва і 

примирення, національне управління трудових відносин, Конгрес США2.  

У Франції до категорії життєво важливих галузей включаються служби 

електро-, газо-, водопостачання, вугільні шахти, залізничний і повітряний 

транспорт. Однак це не заважає їх працівникам вдаватися до страйків у 

період значного погіршення їх виробничих і побутових умов. У країні було 

поновлено практику утримання коштів із зарплати держслужбовців за 

кожний день незаконного страйку.  

В Австралії, Новій Зеландії, Швеції порядок проведення страйків у сфері 

громадських послуг встановлюється в колективних договорах, що діють у 

зазначених галузях. Там передбачено особливі умови проведення цих акцій: 

попередження, продовження функціонування служб, необхідних для 

життєзабезпечення населення, обмеження тривалості, схвалення страйку 

кваліфікованою більшістю працівників, вищим профспілковим органом 

тощо3. У Законі Угорщини (1989 р.) «Про право на страйк» йдеться, що в 

галузях громадського транспорту, телекомунікацій, забезпечення водою, 

газом та іншим пальним право на страйк може реалізовуватися, лише коли 

припинення роботи не порушує функціонування цих служб у задовільному 

обсязі4. 

У Канаді існує практика заборони страйків держслужбовців 

тимчасовими законами – біллями, погрозою штрафів. Так, у 1987 р. уряд 

припинив страйк 48 тис. залізничників, погрожуючи стягнути з них до 20 тис. 

доларів. У Фінляндії існує заборона страйків керівного персоналу5. 

Закон Болгарії (1990 р.) про вирішення колективних трудових спорів 

передбачає заборону вдаватися до страйків там, де вимоги працівників мають 

неконституційний характер: у випадку природних катаклізмів, у галузях 

електропостачання, зв'язку й медичного обслуговування, в ході вирішення 

індивідуальних трудових спорів, на підприємствах Міністерства оборони й 

МВС. 

У Законі Румунії (1991 р.) про врегулювання трудових спорів життєво 

важливими службами (послугами) вважаються сфери охорони здоров’я, 

освіти, телекомунікації, телебачення й радіомовлення, громадського 

транспорту, продовольчого постачання, прибирання сміття. У цих галузях 

                                                 
1 Лютов Н.Л. Забастовки и другие промышленные акции работников // Труд за рубежом. – 2001. – № 4. – С. 

104. 
2 Беззубко Л.В. Механизм государственного управления коллективными трудовыми конфликтами. – 

Донецк.: Нордкомпьютер, 2004. – С. 43. 
3 Киселёв И.Я. Зарубежное трудовое право. – М.: Норма-инфра, 1998. – С. 158. 
4 Александров М.А. О праве на забастовку в жизненно важных отраслях и службах зарубежных стран // 

Труд за рубежом. – 1993. – № 1. – С. 41. 
5 Всё о забастовках. Библ. проф. активиста. – М.: Профиздат, 1997. – С. 26. 
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страйки дозволені, якщо під час них підтримується мінімальний рівень 

послуг. 

Отже, загальна заборона страйків передбачається законодавством у 

зв’язку з надзвичайними ситуаціями. Також практично в усіх країнах 

заборонено ці акції у збройних силах, органах охорони громадського 

порядку, прокуратури, суду.  

Водночас справи щодо визнання страйків незаконними в Російській 

Федерації, Італії, Нідерландах, розглядаються загальними судами в порядку 

цивільного судочинства1. Щодо справ зазначеної категорії в США, Канаді та 

Японії діє третейський суд спеціалізованих адміністративних органів2. У 

ФРН, Бельгії, Польщі, Австрії, Люксембурзі, Данії, Ізраїлі працюють 

спеціалізовані трудові суди з обмеженою юрисдикцією. Трудові суди у 

скандинавських країнах уповноважені вирішувати тільки спори, які 

виникають внаслідок застосування і тлумачення колективних договорів 

(угод) і питань, що стосуються законності страйків; усі інші справи тут 

розглядаються у звичайних судах3. 

Щодо юридичної відповідальності за участь у незаконному страйку, то 

тут у законодавстві зарубіжних країн наявні наступні особливості. 

І.Я. Кисельов відзначає, що покарання за незаконні страйки в зарубіжних 

країнах ретельно диференційовані й застосування їх показує гнучкість 

соціальної політики держави. У цих країнах також розрізняються 

дисциплінарні, цивільно-правові й кримінально-правові заходи проти 

незаконних страйків. Об’єктом їх виступають організатори страйків, 

головним чином профспілки та їх функціонери, а також пересічні страйкарі4. 

Білоруським, казахським, киргизьким і таджицьким законодавством 

організація страйку, визнаного судом незаконним, чи участь у ньому також 

розглядається як порушення трудової дисципліни і може спричинити 

застосування заходів дисциплінарного впливу. Російський законодавець 

більш демократично підходить до відповідальності працівників за незаконні 

страйки. За ст. 22 Закону Російської Федерації «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів» від 20 жовтня 1995 р.5 на працівників може 

бути накладено дисциплінарне стягнення лише в тому випадку, якщо вони 

приступили до проведення страйку чи продовжили його після того, як страйк 

було визнано судом незаконним. Також російське законодавство 

вирізняється більшою гнучкістю й лояльністю стосовно відповідальності 

профспілок за незаконні страйки. Згідно з ч. 2 ст. 22 Закону РФ «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» профспілкова 

                                                 
1 Беззубко Л.В. Механизм государственного управления коллективными трудовыми конфликтами. – 

Донецк.: Нордкомпьютер, 2004. – С. 117. 
2 Зубкова А., Румянцев Б. Формы и методы урегулирования трудовых споров и конфликтов // Хоз-во. и 

право. – 1998. – № 9. – С. 114. 
3 Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. – Х.: 

Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – С. 121. 
4 Киселёв И.Я. Сравнительное трудовое право: Учеб. пособ. – М.: ТК Велби, Проспект, 2005. – С. 290. 
5 О порядке разрешения коллективных трудових споров (конфликтов): Закон РФ от 20.10.1995 г. // Собр. 

Законодательства РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4557. 
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організація, що оголосила незаконний страйк, зобов'язана відшкодувати 

спричинені збитки лише в тому випадку, якщо вона не припинила страйк 

після визнання його незаконним. 

На підставі законів Польщі, Румунії, Чехії організаторів страйку може 

бути притягнуто до майнової відповідальності за нормами цивільного 

законодавства, якщо їх неправомірні дії спричинили майнову шкоду1. Для 

українського законодавства ця позиція є неприйнятною, тому що учасники 

трудових відносин несуть відповідальність лише за нормами трудового 

законодавства, які відрізняються від норм матеріальної відповідальності у 

цивільному праві. До того ж норми про матеріальну відповідальність 

працівників, які існують у трудовому законодавстві, є пільговими. 

 

Завдання для самоконтролю 

1. Класифікуйте колективні трудові спори залежно від особливостей 

суб'єкта та порядку вирішення. 

2. Наведіть та охарактеризуйте основні групи причин виникнення 

індивідуальних трудових спорів. 

3. Проведіть дискусію на тему: «Антагонізми, що породжують 

колективні трудові спори та їх вплив на суспільство». 

4. Складіть протокол претензій трудового колективу до роботодавця. 

5. Охарактеризуйте міжнародні стандарти вирішення колективних 

трудових спорів. 

 

Практичні завдання 

1. Директор приватного підприємства оголосила працівникам, що їм 

надається відпустка без збереження заробітної плати терміном за два місяці. 

Працівники заперечували проти відпустки без збереження заробітної плати і 

вимагали виплатити заробітну плату за два останні місяці. Тоді директор 

повідомив, що підприємство є банкрутом і всі працівники звільнені з роботи. 

Виник колективний трудовий спір. 

Чи відповідають чинному законодавству про працю дії директора 

приватного підприємства?  

Назвіть види трудових спорів за їх суб’єктом. 

 

2. Через відсутність на малому підприємстві «Троянда» профспілкової 

організації його директор відмовився вести колективні переговори з 

представниками, обраними найманими працівниками, і укладати 

колективний договір, а натомість запропонував провести страйк. 

Представники трудового колективу звернулися до обласного відділення 

Національної служби посередництва і примирення за роз’ясненням порядку 

розгляду вимог найманих працівників, а також із проханням направити 

незалежного посередника для участі в роботі примирних органів. 

                                                 
1 Миронов В.К. Право на забастовку как новый институт трудового права стран Восточной Европы // Вестн. 

МГУ: Серия 11: Право. – 1998. – № 2. – С. 64. 
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Які дії повинні вчинити працівники малого підприємства для вирішення 

ситуації, що склалась?  

Назвати строки розгляду вимог найманих працівників підприємства. 

 

3. Незважаючи на наявність на підприємстві профспілкової організації, 

конференція трудового колективу вирішила доручити проведення 

переговорів по колективному трудовому спору страйковому комітету. 

Чи відповідає трудовому законодавству це рішення трудового колективу 

підприємства? 
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Тема 2. Порядок вирішення колективних трудових спорів 

примирною комісією 

 

Зміст 

1. Правовий статус примирної комісії як органу вирішення колективних 

трудових спорів 

2. Формування примирної комісії. Правовий статус незалежного 

посередника 

3. Розгляд примирною комісією колективного трудового спору 

4. Юридична сила рішення примирної комісії 

 

1. Правовий статус примирної комісії як органу вирішення колективних 

трудових спорів 

 

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» встановлено два рівні (види) примирних процедур з розгляду і 

вирішення трудового спору (ст. 7). Угода між сторонами про утворення 

примирної комісії є підставою для розгляду трудового спору (ч. 3 ст. 9). 

Примирна комісія складається із представників сторін, пов’язаний зі 

сторонами правовими та організаційними зв’язками, але є абстрагованим від 

спірних правовідносин (ч. 1 ст. 8), уповноважений на розгляд конкретного  

колективного трудового спору – є спеціальним, тимчасовим, недержавним 

(громадським) юрисдикційним органом, без права юридичної особи. Може 

залучати до свого складу незалежного посередника, консультуватися зі 

сторонами спору, органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, НСПП та іншими особами (статті 8, 9, 10).  

Для здійснюваних примирною комісією юрисдикційних процедур 

характерні:    

1) наявність спору про інтереси (пп. «а», «б» ст. 2); 2) спрямованість на 

примирення шляхом взаємодії, досягнення балансу законних інтересів сторін 

і держави; 3) демократичний, публічний характер розгляду і ухвалення 

рішення; 4) участь у процесі представників державної влади, органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій та НСПП (частини 1, 5 

ст. 8); 5) залучення до врегулювання спору незалежного посередника (ст. 10); 

6) регламентація процедур розгляду і вирішення спору самими сторонами 

(статті 8, 9); 7) прийняття рішення у письмовій формі, обов’язковість його 

виконання сторонами у встановлені ним строки (ч. 4 ст. 9); 8) відсутність 

можливості звернення рішення на примусове виконання; 9) безоплатність 

роботи членів примирної комісії.  
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Розгляду трудового спору примирною комісією властиві ознаки медіації, 

тому така форма захисту прав та інтересів працівників має схожі переваги 

над судовою формою: 1) швидкість розгляду спору; 2) відсутність 

«жорстких» законодавчих процесуальних меж; 3) добровільність, але 

обов’язковість виконання власного рішення; 4) відсутність конфронтації 

щодо суті ухваленого на основі солідарності інтересів спільного рішення 

сторін; 5) прогресивно-вдосконалюючий характер рішення – мотивація 

сторін до співпраці у майбутньому; 6) створення умов для поліпшення стану 

соціально-трудових відносин на перспективу1.  

 

 2. Формування примирної комісії. Правовий статус незалежного 

посередника 

 

Норми про утворення та діяльність примирної комісії встановлені 

Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» (ст.ст. 8, 9, 10) та низкою актів НСПП. 

Учасниками розгляду колективного трудового спору (конфлікту) є 

сторони та їх представники. НСПП за проханням сторін залучає до участі в 

роботі примирної комісії народних депутатів України, представників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування. На прохання сторін 

колективного трудового спору (конфлікту) НСПП або її відділення в 

Автономній Республіці Крим та областях направляють своїх спеціалістів, 

експертів для участі в роботі примирної комісії.  

Сторони колективного трудового спору під час розгляду колективного 

трудового спору (конфлікту) примирною комісією мають рівні права. 

Примирна комісія зобов'язана забезпечити рівність можливостей сторін 

колективного трудового спору (конфлікту) у доказовій діяльності. Процес 

розгляду колективного трудового спору (конфлікту) примирною комісією 

проводиться у формі змагання між сторонами, підставою для якого є 

протилежність їх матеріально-правових інтересів. 

Примирна комісія, члени примирної комісії не вправі розголошувати 

відомості та інформацію, що стали їм відомі під час розгляду колективного 

трудового спору (конфлікту), без згоди сторін або їх правонаступників. 

Забороняється вимагати від члена примирної комісії надання документів, 

відомостей та інформації, якими він володіє у зв'язку з розглядом 

колективного трудового спору (конфлікту), крім випадків, передбачених 

законами України. 

У разі потреби примирна комісія залучає до свого складу незалежного 

посередника. Незалежний посередник – визначена за спільним вибором 

сторін особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню 

переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією 

взаємоприйнятного рішення. Статус незалежного посередника визначається 

                                                 
1 Рішняк М.О. Порядок вирішення колективного трудового спору як форма колективного захисту прав та 

інтересів працівників / М. О. Рішняк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2016. – Випуск 

31. – С. 89. 
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Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» та Положенням про незалежного посередника, яке 

затверджується НСПП. Основною метою діяльності незалежного 

посередника є досягнення довіри сторін колективного трудового спору 

(конфлікту), встановлення співробітництва між сторонами колективного 

трудового спору (конфлікту), сприяння сторонам колективного трудового 

спору (конфлікту) в його вирішенні на взаємоприйнятних умовах. 

Посередником може бути особа, яка: має повну вищу освіту; має не менше 3 

років стажу в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, 

об'єднаннях роботодавців чи профспілок, а також на іншій роботі, пов'язаній 

з регулюванням соціально-трудових відносин, вирішенням колективних 

конфліктів; обізнана з актуальними соціально-трудовими проблемами, 

володіє знаннями трудового законодавства, законодавства і практики 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); успішно пройшла 

атестацію та переатестацію в НСПП1. 

 

3. Розгляд примирною комісією колективного трудового спору 

 

Відповідно до Положення про примирну комісію, затвердженого 

наказом Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 

року № 130 примирною комісією здійснюється розгляд колективного 

трудового спору (конфлікту) з питань встановлення нових або зміни 

існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, 

укладення чи зміни колективного договору (угоди). За угодою сторін 

колективного трудового спору (конфлікту) примирна комісія може 

розглядати вимоги найманих працівників або профспілки з питань виконання 

колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог 

законодавства про працю2. 

Колективні трудові спори (конфлікти) розглядаються виробничою 

примирною комісією у п'ятиденний, галузевою, територіальною примирними 

комісіями – у десятиденний, примирною комісією на національному рівні – у 

п'ятнадцятиденний строк з моменту утворення комісій. За згодою сторін 

колективного трудового спору (конфлікту), яка оформляється відповідною 

угодою, строки розгляду колективного трудового спору (конфлікту) можуть 

бути продовжені. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

роботи примирної комісії (приміщення, канцелярське приладдя, транспортні 

витрати тощо) здійснюється сторонами колективного трудового спору 

(конфлікту) за домовленістю, а якщо сторони не досягли згоди – в рівних 

частках. 

 
                                                 
1 Положення про посередника: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 року 

№ 133 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/normativno-pravova-baza-

nspp/polozhennya/5020-polozhennia-pro-poserednyka 
2 Положення про примирну комісію: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 

року № 130 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/normativno-pravova-baza-

nspp/polozhennya/5017-polozhennia-pro-prymyrnu-komisiiu 
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Розгляд справи примирної комісії починається з прийняття рішення про 

взяття вимог найманих працівників або профспілки в даному колективному 

трудовому спорі до розгляду. При розгляді справи примирною комісією 

можуть встановлюватися строки для надання пояснень, подання заяв, 

документів, доказів по справі та вчинення інших процесуальних дій. Сторони 

мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, 

знімати копії, брати участь у засіданнях примирної комісії, надавати докази, 

брати участь у дослідженні доказів, подавати клопотання, давати письмові та 

усні пояснення, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників 

розгляду, заявляти відводи, користуватися іншими правами відповідно до 

Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» . 

Сторони мають право закінчити справу укладенням угоди про вирішення 

колективного трудового спору (конфлікту) як до початку роботи примирної 

комісії, так і на будь-якій її стадії, до прийняття рішення. 

 

4. Юридична сила рішення примирної комісії 

 

Рішення примирної комісії приймається після дослідження усіх обставин 

справи більшістю голосів членів примирної комісії, які входять до складу 

примирної комісії.  

Як зазначається у Регламенті роботи примирної комісії рішення 

примирної комісії вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення на 

засіданні за них проголосувала більшість від фактичної кількості членів 

примирної комісії, повноваження яких визнані і не припинені достроково 

сторонами колективного трудового спору (конфлікту), за умови присутності 

на засіданні не менше 2/3 членів примирної комісії від кожної із сторін 

колективного трудового спору1. 

Рішення оголошується у засіданні примирної комісії. Кожній стороні і 

НСПП на другий день після прийняття рішення направляється по одному 

примірнику рішення. Рішення примирної комісії викладається у письмовій 

формі і підписується членами примирної комісії, які за нього голосували. 

Окрема думка члена примирної комісії викладається письмово та додається 

до рішення примирної комісії. 

У разі задоволення вимог найманих працівників або профспілки у 

резолютивній частині рішення зазначаються: сторона, на користь якої 

вирішено спір; сторона, яка за рішенням примирної комісії зобов'язана 

виконати певні дії або утриматися від виконання певних дій; розмір грошової 

суми, яка підлягає відшкодуванню відповідно до вимог найманих 

працівників або профспілки, та/або дії, які підлягають виконанню або від 

виконання яких сторона має утриматися за рішенням примирної комісії; 

                                                 
1 Регламент роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту): 

Наказ Національної служби посередництва і примирення від 08.08.2008 року № 94 [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/normativno-pravova-baza-nspp/polozhennya/5035-rehlament-roboty-

prymyrnoi-komisii-po-rozhliadu-i-vyrishenniu-kolektyvnoho-trudovoho-sporu-konfliktu 
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строк сплати коштів та/або строк і спосіб виконання таких дій; інші 

обставини, які примирна комісія вважає за необхідне зазначити. 

Рішення примирної комісії має для сторін обов'язкову силу і виконується 

в порядку і строки, які встановлені цим рішенням. Рішення примирної комісії 

проголошується публічно, тобто в присутності сторонньої публіки, проте без 

розголошення відомостей, заради збереження таємниці яких воно 

постановлялось у закритому засіданні примирної комісії (відомості, що є 

державною або комерційною таємницею, та інші, які не підлягають 

розголошенню, не повинні включатися до тексту рішення). 

В разі неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо 

вирішення колективного трудового спору (конфлікту) з ініціативи однієї із 

сторін або незалежного посередника може бути утворений трудовий 

арбітраж. 

 

Завдання для самоконтролю 

1. Складіть угоду між сторонами про утворення примирної комісії. 

2. Розкрийте специфіку виконання рішення примирної комісії. 

 

Практичні завдання 

1. При створенні примирної комісії сторони колективного трудового 

спору не дійшли згоди щодо складу примирної комісії, особистості 

незалежного посередника. 

Які наслідки відсутності згоди відносно складу примірної комісії? 

Хто може бути незалежним посередником та які його права при 

вирішенні колективного трудового спору примирною комісією? 

 

2. Примирна комісія прийняла рішення про припинення розгляду 

колективного трудового спору, адже підприємство, яке представлено 

стороною роботодавця, проходить реорганізацію шляхом поділу на три 

підприємства. 

Чи правомірне рішення примирної комісії? 

У яких випадках примирна комісія може прийняти рішення про 

припинення розгляду колективного трудового спору? 

 

3. Незадоволені рішенням примирної комісії за наслідками розгляду 

колективного трудового спору, представники ПрАТ «Схід-інвест» вирішили 

звернутись до районного суду, керуючись ст. 124 Конституції України. Дайте 

правову оцінку ситуації.  

Який порядок оскарження рішень примирної комісії?  

Які судові органи мають право розглядати колективні трудові спори? 

 

Рекомендовані нормативно-правові акти та література 
1. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // 

ВВР України. – 1998. – № 34. – Ст.227. 

2. Положення про примирну комісію: Наказ Національної служби посередництва і 

примирення від 18.11.2008 року № 130 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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http://www.nspp.gov.ua/normativno-pravova-baza-nspp/polozhennya/5017-polozhennia-pro-prymyrnu-

komisiiu 

3. Положення про посередника: Наказ Національної служби посередництва і 

примирення від 18.11.2008 року № 133 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.nspp.gov.ua/normativno-pravova-baza-nspp/polozhennya/5020-polozhennia-pro-poserednyka 

4. Регламент роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного 

трудового спору (конфлікту): Наказ Національної служби посередництва і примирення від 

08.08.2008 року № 94 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/normativno-

pravova-baza-nspp/polozhennya/5035-rehlament-roboty-prymyrnoi-komisii-po-rozhliadu-i-vyrishenniu-

kolektyvnoho-trudovoho-sporu-konfliktu 

5. Рішняк М.О. Порядок вирішення колективного трудового спору як форма 

колективного захисту прав та інтересів працівників / М. О. Рішняк // Державне будівництво та 

місцеве самоврядування. – 2016. – Випуск 31. – С. 87-100. 

 

Тема 3. Порядок вирішення колективних трудових спорів трудовим 

арбітражем 

 

Зміст 

1. Правовий статус трудового арбітражу як органу вирішення 

колективних трудових спорів 

2. Формування трудового арбітражу. Правовий статус трудового 

арбітру 

3. Розгляд трудовим арбітражем колективного трудового спору 

4. Юридична сила рішення трудового арбітражу 

 

1. Правовий статус трудового арбітражу як органу вирішення 

колективних трудових спорів 

 

У разі неприйняття примирною комісією погодженого рішення чи 

наявності спору про право між сторонами і третіми особами укладається 

угода про утворення трудового арбітражу, яка є підставою для розгляду 

трудового спору цим юрисдикційним органом.  

Трудовий арбітраж має спільні і відмінні риси з третейськими судами. 

Як і третейський суд, трудовий арбітраж є: 1) швидкою і економічною 

формою розгляду спору; 2) недержавним, громадським органом; 3) зручним 

для сторін щодо місця та часу розгляду спору. Разом із тим трудовий 

арбітраж відрізняється від третейського суду: 1) спеціальним призначенням – 

вирішенням конкретного колективного трудового спору; 2) більш спрощеним 

порядком утворення і формування складу; 3) визначенням порядку розгляду 

спору самими арбітрами; 4) координацією роботи трудового арбітражу 

НСПП, не наділеної державно-владними повноваженнями; 5) спрямованістю 

на досягнення балансу законних інтересів сторін і держави; 6) виконанням 

рішення трудового арбітражу сторонами у добровільному порядку та 

неможливістю звернення на примусове виконання; 7) обов’язковістю 

виконання рішення, якщо сторони про це домовились1.  
                                                 
1 Рішняк М.О. Порядок вирішення колективного трудового спору як форма колективного захисту прав та 

інтересів працівників / М. О. Рішняк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2016. – Випуск 

31. – С. 90. 
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Норми про утворення та діяльність трудового арбітражу встановлені 

Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» (ст.ст. 11, 12) та низкою актів НСПП. 

Відповідно до п. 1.5 Положення про трудовий арбітраж, затвердженого 

наказом Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 

року № 135, до трудового арбітражу можуть за угодою сторін передаватися 

спори, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо: 

установлення нових чи зміни існуючих соціально-економічних умов праці та 

виробничого побуту; укладення чи зміни колективного договору, угоди; 

виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 

невиконання законодавства про працю1. 

Трудовий арбітраж утворюється з ініціативи однієї зі сторін 

колективного трудового спору (конфлікту) або незалежного посередника в 

триденний строк у разі: 

- неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо 

вирішення колективного трудового спору (конфлікту) з питань, 

передбачених пунктами “а” і “б” статті 2 Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»; 

- виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з питань, 

передбачених пунктами “в” і “г” Закону України «Про вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)». 

Трудовий арбітраж утворюється шляхом прийняття кожною зі сторін 

відповідного рішення та підписання спільної угоди про утворення трудового 

арбітражу. 

 

2. Формування трудового арбітражу. Правовий статус трудового 

арбітру 

 

Склад трудового арбітражу формується шляхом призначення угодою 

між сторонами колективного трудового спору членів трудового арбітражу. 

Трудовий арбітраж може розглядати справи в складі трьох членів трудового 

арбітражу або в будь-якій непарній кількості членів трудового арбітражу. 

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) для вирішення 

конкретного спору на свій розсуд можуть домовитись про кількісний і 

персональний склад трудового арбітражу. Якщо сторони не погодили 

кількісний склад трудового арбітражу, то розгляд колективного трудового 

спору (конфлікту) здійснюється трудовим арбітражем у складі трьох членів 

трудового арбітражу. До складу трудового арбітражу також можуть входити 

народні депутати України, представники органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування. 

Відповідно до п. 1.2 Положення про арбітра, затвердженого наказом 

НСПП від 18.11.2008 року № 132, арбітр – це підготовлена Національною 

                                                 
1 Положення про трудовий арбітраж: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 

18.11.2008 року № 135. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nspp.gov.ua/normativno-pravova-baza-

nspp/polozhennya/5021-polozhennia-pro-trudovyi-arbitrazh 
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службою посередництва і примирення особа, яка в разі залучення її 

сторонами колективного трудового спору (конфлікту) для участі в роботі 

трудового арбітражу, набуває статусу члена трудового арбітражу й має право 

розгляду колективного трудового спору (конфлікту) з метою прийняття 

рішення по його суті1. 

Основною метою діяльності арбітра як члена трудового арбітражу є 

участь у прийнятті рішення щодо колективного трудового спору (конфлікту), 

яке приймається трудовим арбітражем з урахуванням інтересів сторін 

колективного трудового спору (конфлікту)2. 

Для забезпечення проведення примирних процедур в Україні 

формується Список арбітрів, який є системою обліку арбітрів і відповідних 

даних про них. Список арбітрів формується НСПП і створюється з метою 

забезпечення сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацією 

про арбітрів. 

Згідно з п. 3.1 Положення про арбітра арбітр пропонується для участі в 

роботі трудового арбітражу НСПП, її відділеннями в областях за письмовою 

заявою однієї зі сторін колективного трудового спору (конфлікту). Протягом 

24 годин після надходження письмової заяви від сторін колективного 

трудового спору (конфлікту) НСПП, її відділень в областях пропонує 

сторонам колективного трудового спору (конфлікту) кандидатури арбітрів зі 

Списку арбітрів. У подальшому сторони колективного трудового спору 

(конфлікту) за своїм вибором можуть залучати до участі в роботі трудового 

арбітражу будь-якого арбітра, який входить до Списку арбітрів, з наступним 

повідомленням про це НСПП, її відділення в областях. 

Членами трудового арбітражу не можуть бути представники сторін 

колективного трудового спору (конфлікту). Членом трудового арбітражу 

може бути призначена особа, яка прямо чи опосередковано не заінтересована 

в результаті вирішення спору, а також має визнані сторонами знання, досвід, 

ділові та моральні якості, необхідні для вирішення спору. 

 

3. Розгляд трудовим арбітражем колективного трудового спору 

 

Правила розгляду колективного трудового спору (конфлікту) трудовим 

арбітражем визначаються Законом України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)», Положенням про трудовий 

арбітраж і Регламентом роботи трудового арбітражу по розгляду та 

вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затвердженим 

наказом НСПП від 8 серпня 2008 року № 953. 

                                                 
1 Положення про арбітра: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 року № 

132. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nspp.gov.ua/normativno-pravova-baza-

nspp/polozhennya/5022-polozhennia-pro-arbitra 
2 Дейнека В.М. Правові основи утворення та діяльності трудового арбітражу / В. М. Дейнека // 

Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. – № 4. – С. 116. 
3 Регламент роботи трудового арбітражу по розгляду та вирішенню колективного трудового спору 

(конфлікту): Наказом Національної служби посередництва і примирення від 8 серпня 2008 року № 95. 
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Завдання трудового арбітражу при розгляді конкретного трудового 

спору (конфлікту) – установити порушені норми права й захистити порушені 

права. 

Наявність права та необхідність його захисту можуть бути виявлені 

лише в результаті розгляду спору трудовим арбітражем, а сторонам 

колективного трудового спору (конфлікту) мають бути надані рівні 

можливості у відстоюванні своєї правоти. Трудовий арбітраж зобов’язаний 

забезпечити рівність можливостей сторін колективного трудового спору 

(конфлікту) у доказовій діяльності. 

Процес розгляду колективного трудового спору (конфлікту) трудовим 

арбітражем проводиться у формі змагання між сторонами, підставою для 

якого є протилежність їх матеріально-правових інтересів. 

Згідно з частиною другою ст. 12 Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» трудовий арбітраж 

повинен прийняти рішення в десятиденний строк з дня його створення. 

Відповідно до п. 3.6 Положення про трудовий арбітраж строки розгляду 

колективного трудового спору, передбачені частиною другою статті 12 

Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)», можуть бути продовжені до двадцяти днів лише за рішенням 

більшості членів трудового арбітражу. Про продовження строку розгляду 

трудовим арбітражем приймається відповідне рішення. 

Засідання трудового арбітражу є відкритими, за винятком випадків, коли 

це суперечить інтересам охорони державної чи комерційної таємниці. 

Розгляд справи трудовим арбітражем починається з прийняття рішення 

про взяття вимог найманих працівників або профспілки в даному 

колективному трудовому спорі до розгляду. 

При розгляді справи трудовим арбітражем можуть установлюватися 

строки для надання пояснень, подання заяв, документів, доказів по справі та 

вчинення інших процесуальних дій. Трудовий арбітраж на початку розгляду 

може з’ясувати в сторін можливість закінчити справу та в подальшому 

сприяти вирішенню спору шляхом укладення угоди про вирішення 

колективного трудового спору (конфлікту) на всіх стадіях роботи трудового 

арбітражу. 

Сторони мають право закінчити справу укладенням угоди про вирішення 

колективного трудового спору (конфлікту) як до початку роботи трудового 

арбітражу, так і на будь-якій його стадії, до прийняття рішення. 

За клопотанням сторін трудовий арбітраж може прийняти рішення про 

затвердження угоди про вирішення колективного трудового спору 

(конфлікту). Угода про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) 

може стосуватися лише прав і обов’язків сторін щодо предмета спору. У 

цьому разі зміст угоди про вирішення колективного трудового спору 

(конфлікту) викладається безпосередньо в рішенні трудового арбітражу. 

                                                                                                                                                             
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nspp.gov.ua/normativno-pravova-baza-nspp/polozhennya/5036-

rehlament-roboty-trudovoho-arbitrazhu-po-rozhliadu-i-vyrishenniu-kolektyvnoho-trudovoho-sporu-konfliktu 
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Учасниками розгляду колективного трудового спору (конфлікту) є 

сторони та їх представники. НСПП за проханням сторін залучає до участі в 

роботі трудового арбітражу народних депутатів України, представників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Згідно з 

частиною другою статті 16 Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» представники НСПП можуть 

брати участь у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) 

трудовим арбітражем. 

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» колективний трудовий 

спір (конфлікт) розглядається трудовим арбітражем з обов’язковою участю 

представників сторін, а в разі потреби – представників інших заінтересованих 

органів та організацій. 

Трудовий арбітраж зобов’язаний вчиняти дії, спрямовані на 

врегулювання колективного трудового спору, зокрема й ті, які пов’язані з 

витребуванням необхідних доказів. Трудовий арбітраж має право вимагати 

від сторін надання доказів, необхідних для повного, всебічного й 

об’єктивного вирішення спору. 

Розгляд колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем 

здійснюється з обов’язковою участю представників сторін. Трудовий 

арбітраж під час розгляду справи повинен забезпечити додержання принципу 

змагальності сторін, рівні можливості та свободу сторонам у наданні ними 

доказів і в доведенні перед трудовим арбітражем їх переконливості. Кожне 

засідання трудового арбітражу оформляється протоколом, який підписується 

всіма членами трудового арбітражу, які розглядали справу. 

 

4. Юридична сила рішення трудового арбітражу 

 

Рішення трудового арбітражу –  це юрисдикційний акт органу, який не є 

учасником спору, пов’язаний із сторонами лише процесуальними зв’язками і 

є обов’язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо домовилися.  

Рішення трудового арбітражу приймається після дослідження всіх 

обставин справи більшістю голосів членів трудового арбітражу, які входять 

до складу трудового арбітражу. Рішення оголошується в засіданні трудового 

арбітражу. Кожній стороні і НСПП направляється по одному примірнику 

рішення. 

Рішення трудового арбітражу є обов’язковим до виконання, якщо 

сторони колективного трудового спору (конфлікту) попередньо про це 

домовились. Рішення трудового арбітражу є остаточним і оскарженню не 

підлягає, крім випадків, передбачених законодавством України. 

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи трудового 

арбітражу здійснюється сторонами колективного трудового спору 

(конфлікту) за домовленістю, а якщо сторони не досягли згоди - у рівних 

частках. 
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Рішення трудового арбітражу не пізніше ніж в триденний строк після 

його прийняття надсилається сторонам колективного трудового спору 

(конфлікту), виконавцям, визначеним цим рішенням, та НСПП або її 

відділенням в областях. 

Рішення трудового арбітражу розглядається сторонами колективного 

трудового спору (конфлікту) в семиденний строк після його отримання. 

Якщо рішення трудового арбітражу не змогло врегулювати розбіжностей між 

сторонами колективного трудового спору (конфлікту), то причини 

розбіжностей з обґрунтуванням позицій сторін у письмовій формі доводяться 

в триденний строк після розгляду до відома кожної зі сторін колективного 

трудового спору (конфлікту) та НСПП або її відділень в областях. 

За Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)» трудовий арбітраж, як і примирна комісія, не є постійно 

діючим органом. Повноваження трудового арбітражу припиняються 

одночасно з припиненням розгляду й винесенням рішення по суті 

колективного трудового спору (конфлікту). 

 

Завдання для самоконтролю 

1. Розкрийте специфіку формування складу трудового арбітражу. 

2. Наведіть систему процесуальних джерел, якими має керуватись 

трудовий арбітраж при вирішенні колективного трудового спору. 

 

Практичні завдання 

1. Сторона роботодавця у колективному трудовому спорі вирішила 

створити трудовий арбітраж. Натомість сторону працівників влаштовувало 

рішення примирної комісії з приводу колективного трудового спору та вони 

відмовились брати участь у створенні трудового арбітражу. 

Чи правомірна відмова сторони працівників? 

З якого метою та в якому порядку створюється трудовий арбітраж? 

 

2. Членом трудового арбітражу був призначений колишній працівник 

підприємства, якого звільнили за п. 3 ст. 40 КЗпП. Вважаючи своє звільнення 

несправедливим працівник дійшов до Верховного Суду України. 

Представник сторони роботодавця подав заяву про відвід цього члену 

трудового арбітражу, адже він, приймаючи рішення по колективному 

трудовому спору, буде виходити з мотивів особистої помсти підприємству. 

Кому має бути звернене ця заява? 

Чи буде означена заява задоволена? 

Хто має право бути членом трудового арбітражу? 

 

3. Трудовий арбітраж призначив закрите засідання через розгляд 

відомостей, які становлять комерційну таємницю підприємства. На підставі 

цього рішення представникам працівників було заборонено знаходитись на 

засіданні трудового арбітражу. 

Чи правомірне рішення трудового арбітражу? 
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Який порядок розгляду колективного трудового спору трудовим 

арбітражем? 

 

4. Під час розгляду колективного трудового спору трудовим арбітражем 

виникла необхідність розгляду документів про виплату заробітної плати на 

підприємстві за останній рік. Щодо витребування в сторони роботодавця 

трудовий арбітраж виніс ухвалу. Однак сторона роботодавця відмовилась 

надати означені докази? 

Чи зобов’язані сторони трудового спору виконувати ухвали трудового 

арбітражу? 

Які наслідки невиконання ухвали трудового арбітражу?  

Який порядок розгляду доказів трудовим арбітражем? 

 

Рекомендовані нормативно-правові акти та література 
1. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // 

ВВР України. – 1998. – № 34. – Ст.227. 

2. Положення про трудовий арбітраж: Наказ Національної служби посередництва і 

примирення від 18.11.2008 року № 135. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://nspp.gov.ua/normativno-pravova-baza-nspp/polozhennya/5021-polozhennia-pro-trudovyi-arbitrazh 

3. Положення про арбітра: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 

18.11.2008 року № 132. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nspp.gov.ua/normativno-

pravova-baza-nspp/polozhennya/5022-polozhennia-pro-arbitra 

4. Регламент роботи трудового арбітражу по розгляду та вирішенню колективного 

трудового спору (конфлікту): Наказом Національної служби посередництва і примирення від 8 

серпня 2008 року № 95. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nspp.gov.ua/normativno-

pravova-baza-nspp/polozhennya/5036-rehlament-roboty-trudovoho-arbitrazhu-po-rozhliadu-i-

vyrishenniu-kolektyvnoho-trudovoho-sporu-konfliktu 

5. Дейнека В.М. Правові основи утворення та діяльності трудового арбітражу / В. М. 

Дейнека // Південноукраїнський правничий часопис. – 2014. – № 4. – С. 115-118. 

6. Рішняк М.О. Порядок вирішення колективного трудового спору як форма 

колективного захисту прав та інтересів працівників / М. О. Рішняк // Державне будівництво та 

місцеве самоврядування. – 2016. – Випуск 31. – С. 87-100. 

 

Тема 4. Страйк як крайній засіб вирішення колективних трудових 

спорів 

 

Зміст 

1. Поняття страйку та його види 

2. Умови проведення страйку з метою вирішення колективного 

трудового спору 

3. Заборона проведення страйку 

4. Розгляд судом справ із визнання стайку незаконним. Наслідки 

визнання страйку незаконним 

 

1. Поняття страйку та його види 

 

Відповідно до статті 44 Конституції України ті, хто працює, мають  

право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права, прийнятий 
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Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року, закріпив положення про 

те, що держави зобов’язуються забезпечити право громадян на страйк за 

умови його здійснення відповідно до законів кожної країни. Також право на 

страйк закріплене у регіональних міжнародних актах: Європейської 

соціальної хартії, Додатковому Протоколі до Американської Конвенції про 

права  людини в області економічних, соціальних і культурних прав (Сан-

Сальвадорському протоколі), Північноамериканській угоді про 

співробітництво в області праці1. 

Згідно ч. 2 ст. 17 ЗУ «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів)» страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші 

можливості вичерпано) вирішення колективного трудового спору 

(конфлікту)  у  зв'язку з відмовою власника або уповноваженого ним органу 

(представника) задовольнити вимоги найманих працівників або 

уповноваженого ними органу, профспілки, об'єднання профспілок чи 

уповноваженого нею (ними) органу. 

Якщо звернутися до політичного словника, то він дає таке трактування: 

«Страйк – це один з основних засобів боротьби трудящих проти експлуатації, 

за задоволення політичних і економічних вимог, що полягає в 

організованому колективному припиненні роботи на одному чи декількох 

підприємствах»2. 

Серед правників існує ще одна думка, що страйк – взагалі не спосіб 

вирішення трудового спору. Страйк – метод залякування роботодавця. Адже 

працівник і роботодавець споконвічно нерівносильні. Рівноправні, але не 

рівносильні. Якщо один працівник почне страйкувати, то знайти на його 

місце іншого не складно. Якщо ж почав страйкувати весь колектив, тоді 

працюючі стають рівносильні роботодавцю. Має місце той окремий випадок, 

коли погроза сильніша за виконання. Отже, загальний страйк – могутня 

зброя, яка дорого обходиться суспільству. Він є ефективним засобом 

економічного впливу. Роботодавець повинен чітко визначити для себе: що 

обійдеться йому дешевше – задовольнити вимоги чи допустити страйк на 

підприємстві3. 

На думку А.Ф. Нуртдінової, страйк – не лише засіб вирішення 

колективного трудового спору, але й форма протесту, прояв соціального 

конфлікту в більш широкому сенсі, ніж трудовий спір між працівниками й 

роботодавцями з приводу встановлення чи зміни умов праці. Як соціальне 

явище, він має не стільки правове, скільки загальносоціологічне значення4. 

В цьому контексті безпосередньо соціальна практика створила умови 

для виділення різних видів страйку. До них можна віднести: а) виробничі 

страйки, коли працівники починають виготовляти надлишкову продукцію 

                                                 
1 Международное трудовое право: учебное пособие / Н.Л. Лютов,  П.Е. Морозов; под общ. науч. ред. К. Н. 

Гусова. – Москва: Проспект, 2011. – С. 129. 
2 Краткий политический словарь./ Абаренков В.П., Аверкин А.Г., и др.; Сост. и общ. ред. Л.А. Оникова, Н.В. 

Шишлина.- 4-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1989. – С. 140. 
3 Голов А.Г. Забастовка не метод разрешения коллективного трудового спора. Забастовка – это метод 

устрашения работодателя // Юрид. мир. – 1997. – № 4. – С. 20. 
4 Нуртдинова А.Ф. Забастовка: проблемы применения законодательства // Юрид. мир. – 1997. – № 4. – С. 13. 
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попри волю роботодавця; б) так звані сидячі страйки, що полягають у 

зайнятті працівниками своїх робочих місць, щоб роботодавець не зміг 

продовжити виробничий процес шляхом найму інших працівників; в) робота 

за правилами, або італійський страйк, що полягає в нераціонально точному 

виконанні інструкцій, що призводить до уповільнення темпів роботи, або 

просто уповільнення темпів роботи; г) саботаж – злісний, навмисний розлад 

або зрив роботи при дотриманні видимості її виконання, який повсюдно є 

незаконним; д) пікетування й бойкоти; е) захоплення та зайняття виробничих 

приміщень, спрямоване на те, щоб завадити іншим працівникам зайняти їх 

робочі місця. До того ж у деяких країнах (наприклад, у Франції), 

законодавство розрізняє зайняття робочих приміщень у робочий і в 

неробочий час, оскільки юридичні наслідки таких дій працівників різняться1. 

Символічний страйк, при якому робота не припиняється, передбачено в 

Болгарії. По суті, його можна вважати передстрайковою акцією, що 

покликана підготувати колектив працівників до страйку і сформувати 

відповідну громадську думку2. Цей вид страйку означає, що працівники за 

допомогою зовнішньої атрибутики (значків, плакатів тощо) демонструють 

свою готовність взяти участь в акції, а фактично продовжують виконувати 

свою роботу. 

В Угорщині та Болгарії допускається страйк солідарності на підтримку 

законного страйку працівників інших підприємств. У Чехії і Словаччині 

право на подібний страйк обмежено і він дозволяється лише у випадку, якщо 

роботодавець у силу своїх господарських зв’язків може впливати на 

задоволення вимог працівників страйкуючого підприємства. У Польщі такий 

страйк допускається тільки на підтримку вимог працівників, які не мають 

права на нього, до того ж він не може тривати більше половини робочого 

дня3.  

Таким чином, не можна не погодитись із законодавцем, який розглядає у 

ст. 17 ЗУ «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» страйк як тимчасове добровільне припинення роботи 

працівниками підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) 

та окремими категоріями працівників, які об’єднані в профспілку. 

 

2. Умови проведення страйку з метою вирішення колективного 

трудового спору 

 

Національне законодавство України передбачає умови, виконання яких є 

обов'язковим для проведення страйків. Основними з них є: 1) використання 

всіх можливостей для вирішення трудового спору за допомогою примирних 

процедур до початку страйку; 2) проведення голосування до початку цієї 
                                                 
1 Лютов Н.Л. Забастовки и другие промышленные акции работников // Труд за рубежом. – 2001. – № 4. –  С. 

96. 
2 Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі: 

Монографія. – Луганськ: Вид-во «Література», 2004. – С. 329. 
3 Миронов В.К. Право на забастовку как новый институт трудового права стран Восточной Европы // Вестн. 

МГУ: Серия 11: Право. – 1998. – № 2. – С. 57. 
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акції щодо доцільності її організації, а також з’ясування думки більшості 

найманих працівників про необхідність оголошення страйку; 3) своєчасне 

повідомлення постачальників та інших органів і суб’єктів про рішення 

провести цю акцію. 

Необхідність проведення примирних процедур передбачена і в 

міжнародних актах. Приміром, згідно з Рекомендацією Міжнародної 

організації праці № 92 щодо добровільного примирення та арбітражу 

залежно від національних умов повинні створюватися органи по 

добровільному примиренню, що сприяло б попередженню трудових 

конфліктів1. 

Отже, страйк не може бути оголошено до того часу, поки не буде 

вичерпано всіх можливостей для вирішення трудового спору за допомогою 

примирних процедур. Але останні не повинні бути затяжними і складними, 

адже інакше проведення страйку стане неможливим або не зможе сприяти 

досягненню поставленої мети. Водночас, коли всі стадії примирних процедур 

пройдено, а домовленості не досягнуто, після проведення загальних зборів 

працівники вправі прийняти рішення про початок страйку. 

Рішення про оголошення страйку на підприємстві приймається за 

поданням виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) чи іншої організації найманих працівників, 

уповноваженої представляти їх інтереси, загальними зборами 

(конференцією) найманих працівників шляхом голосування і вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість найманих працівників 

або дві третини делегатів конференції (ч. 1 ст. 19 Закону). 

Рішення про оголошення страйку оформлюється протоколом. Серед 

переліку порушень норм закону, які відбуваються під час оголошення 

страйку, поширеним є неоформлення цього рішення протоколом. Ця вимога 

передбачена п. 2.1.7. «Положення про порядок виявлення порушень 

сторонами соціально-трудових відносин норм чинного законодавства 

України про колективні трудові спори (конфлікти)», затвердженого наказом 

НСПП від 9 грудня 2005 р., № 1842. У рішенні про оголошення страйку 

вказуються: 1. Перелік розбіжностей між сторонами соціально-трудових 

відносин, які стали причиною для оголошення і проведення страйку. 2. Дата  

й час початку страйку, його тривалість і передбачувана чисельність 

учасників. 3. Назва органу (особи), що очолює страйк. 4. Пропозиції щодо 

мінімуму необхідних робіт (послуг), які виконуватимуться на підприємстві, в 

установі чи організації в період страйку. 

Порушення положень, передбачених ч. 1 ст. 19 Закону України «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», є підставою 

для визнання страйку незаконним у судовому порядку. 

                                                 
1 Ярошенко О.М. Проблемні моменти законодавчого регулювання трудових спорів // Вісн. Акад. прав. наук 

України: Зб. наук. пр. – 2005. – № 1 (40). – С. 212. 
2 Про порядок виявлення порушень сторонами соціально-трудових відносин норм чинного законодавства 

України про колективні трудові спори (конфлікти): Положення, затв. наказом НСПП від 09.12.2005 р., № 

184 // Колективні трудові спори: Монографія / За заг. ред. В.М. Руденка. – К.: Юрінком Інтер. – 2006.  
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Початком страйку слід вважати день фактичного припинення виконання 

трудових обов’язків працівниками підприємства, установи, організації 

(структурного підрозділу) у зв’язку з відмовою власника або уповноваженого 

ним органу (представника) виконати їх вимоги чи уповноважених ними 

органів. 

Страйк на підприємстві очолює орган (особа), що визначається зборами 

(конференцією) найманих працівників при прийнятті рішення про його 

оголошення. На зборах затверджуються повноваження такого органу (особи). 

Ним може бути представницький орган, який брав участь у вирішенні 

трудового спору на стадії примирних процедур. Це вважаємо найкращим 

варіантом. Проте Закон України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» як вважає П.Д. Пилипенко, не обмежує вибору 

представницького органу працівників і проведення цієї акції може очолювати 

й інший орган, наприклад, страйком1. 

Законодавець передбачає обов’язок органу, який очолює страйк, 

попередити власника або уповноважений ним орган про початок цієї акції 

протесту. А власник підприємства, установи, організації або уповноважений 

ним орган, відповідно, має попередити постачальників, споживачів, 

транспортні організації про рішення найманих працівників оголосити страйк. 

Орган (особа), який очолює страйк, зобов'язаний письмово попередити про 

нього власника або уповноважений ним орган (представника) не пізніше як 

за 7 днів до початку акції, а в разі прийняття рішення про страйк на 

безперервно діючому виробництві – за 15 днів. 

У цьому контексті варто наголосити, що Закон України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» містить декілька 

статей, які передбачають 19 різних строків: 3-денний строк для розгляду 

вимог найманих працівників; 30-денний – для прийняття відповідного 

рішення вищого органу управління; 3-денний – для попередження НСПП; 10-

денний – для створення трудового арбітражу; 3-денний, 5-денний і 10-денний 

– для створення примирної комісії; 15-денний – для вирішення трудового 

спору примирною комісією на національному рівні; 7-денний – для 

попередження власника про проведення страйку; 15-денний – для 

попередження його на безперервно діючому виробництві та ін.  

У свою чергу, при реалізації права на страйк виникає питання про його 

законність. Так, законними страйками є страйки, які проводяться з 

дотриманням усіх вимог законодавства стосовно порядку їх оголошення і 

проведення. 

 

3. Заборона проведення страйку 

 

Деякі категорії працівників навіть після проведення примирних 

процедур не мають право реалізувати власне право на страйк через 

                                                 
1 Трудове право України: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред.  П.Д. Пилипенка. – К.: 

Вид. дім «Ін Юре», 2003. – С. 466. 
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обмеження встановлені чинним законодавством. Можливість обмеження 

права на страйк окремим категоріям громадян випливає з принципу, 

закріпленому у ст. 23 Конституції України: «Кожна людина має право на 

вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і 

свободи інших людей». Іншими словами, реалізація права на страйк не може 

призвести до порушення прав інших громадян і до конфлікту їх інтересів. 

Стаття 24 Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. проголошує: 

«Забороняється проведення страйку за умов, якщо припинення працівниками 

роботи створює загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю або перешкоджає 

запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізоотіям 

чи ліквідації їх наслідків. Забороняється проведення страйку працівників 

(крім технічного та обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, 

Збройних Сил України, органів державної влади, безпеки та правопорядку. У 

разі оголошення надзвичайного стану Верховна Рада України або Президент 

України можуть заборонити проведення страйків на строк, що не перевищує 

одного місяця. Подальша заборона має бути схвалена спільним актом 

Верховної Ради України і Президента України. У разі оголошення воєнного 

стану автоматично наступає заборона проведення страйків до моменту його 

відміни» 

Як випливає з цієї статті зазначеного Закону, обмеження права на страйк 

стосуються таких осіб, які виконують життєво важливі функції, тобто їх 

робота пов’язана з такими видами діяльності, зупинка яких може викликати 

загрозу життю, здоров’ю, довкіллю, безпеці населення чи певної його 

частини, загальнонаціональним інтересам, і спричинити руйнацію 

вітчизняної економіки. До них належать служби електро-, газо- й 

водопостачання, пожежна охорона, охорона здоров’я, громадського 

правопорядку, АЕС та ін. Працівники цих галузей зобов’язані виконувати 

функції, необхідні для забезпечення населення основними продуктами 

харчування, життєво важливими послугами тощо.  

Також на виконання вимог ч. 1 ст. 24 Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» виключаються 

страйки працівників ядерних установок і пунктів зберігання ядерного палива, 

якщо в результаті проведення такої акції може статися порушення 

працездатності ядерної установки чи пункту зберігання (ст. 15 Закону 

України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»)1. Згідно 

ст. 18 Закону України «Про транспорт» обмежується страйкових рух на 

підприємствах транспорту, за винятком випадків невиконання 

адміністрацією підприємства умов тарифних угод, крім випадків, пов’язаних 

з перевезенням пасажирів, обслуговуванням безперервно діючих виробництв, 

а також якщо страйк становить загрозу життю і здоров’ю людей2. 

                                                 
1 Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 08.02.1995 р., № 39/95- ВР // 

Відом. Верховн. Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81. 
2 Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 р., № 232/94-ВР // Відом. Верховн. Ради України. – 1994. – № 

51. – Ст. 446. 
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Працівникам аварійно-рятувальних служб забороняється проведення таких 

акцій, про що йдеться в ст. 29 Гірничого закону України1. Окрім згаданих 

осіб співробітники дипломатичних служб також позбавлені права 

страйкувати (ст. 31 Закону України «Про дипломатичну службу»)2. 

У свою чергу, працівникам, які мають право вдаватись до страйку, при 

реалізації права на страйк слід дотримуватися, виконувати, використовувати 

й застосовувати норми Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)», у тому числі норми про відповідальність як 

роботодавців, так і найманих працівників. 

 

4. Розгляд судом справ із визнання стайку незаконним. Наслідки 

визнання страйку незаконним 
 

Статті 22-24 Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» передбачають випадки, коли страйки 

визнаються незаконними. Відповідно до цих статей фактично кожне 

порушення Закону, в тому числі недотримання процедурних норм, може 

стати підставою для визнання цієї акції незаконною, наприклад, порушення 

строків попередження роботодавця з боку профспілкових органів (3 дні) про 

виникнення колективного трудового спору чи інших строків, передбачених 

законодавством, невиконання вимог про обов’язкове проведення примирних 

процедур тощо. 

Відповідно до українського законодавства процедура визнання страйку 

незаконним полягає у зверненні до суду. Так, рішення про визнання страйку 

незаконним приймає суд за заявою власника або уповноваженого ним органу 

(представника). 

Також згідно зі ст. 25 Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» Національна служба 

посередництва і примирення може звернутися відповідно до Верховного 

Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і 

Севастопольського міського судів у випадках, за яких забороняється 

проведення страйку. Звернення до суду за допомогою НСПП гарантує таким 

працівникам дотримання їх прав без проведення страйків. Але не завжди і 

спеціалісти цієї служби правильно орієнтуються в переліку осіб, яким 

заборонено страйкувати. Іноді звернення до суду є зайвим, адже при аналізі 

ситуації виявляється, що таким працівникам страйкувати не заборонено. 

Варто підкреслити, що до вступу рішення суду в законну силу діє 

принцип законності страйку. Участь у ньому, до його визнання в судовому 

порядку незаконним треба вважати поважною причиною відсутності 

працівника на робочому місці. Справа щодо визнання страйку незаконним 

повинна бути розглянута судом у 7-денний строк (ч. 2 ст. 23 Закону). 

                                                 
1 Гірничий закон України від 06.10.1999 р., № 1127-XIV // Відом. Верховн. Ради України. – 1999. –     № 50. – 

Ст. 433. 
2 Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 р., № 2728-III // Відом. Верховн. Ради України. – 

2002. – № 5. – Ст. 29. 
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Якщо суд прийняв рішення про визнання страйку незаконним,  учасники 

страйку зобов’язані припинити або відмінити оголошену акцію й розпочати 

роботу не пізніше наступної доби з дня вручення копії рішення суду органу 

(особі), що очолює страйк. Під час розгляду таких справ не завжди беруться 

до уваги зазначені вимоги. При постановленні рішень про визнання страйку 

незаконним не зазначаються у його резолютивній частині вимоги негайного 

виконання судового рішення й обов'язок учасників акції припинити або 

відмінити оголошений страйк і розпочати роботу у визначений строк. 

Чинним законодавством України не визначено порядку розгляду спорів, 

пов’язаних з визнанням страйків незаконними, та їх підсудності. З огляду на 

характер спірних правовідносин варто зауважити, що такі справи повинні 

розглядати суди за місцем знаходження підприємства, на якому оголошено 

страйк. У разі оголошення галузевого, територіального чи національного 

страйку власники або їх представники звертаються до суду за місцем 

знаходження органу (особи), що очолює страйк. 

Варто відзначити, що реалізація права на страйк має певні наслідки для 

працівників, які беруть у ньому участь. Наслідки участі працівників у 

страйку знаходяться у прямій залежності від визнання його законності. Якщо 

страйк незаконний, то участь у ньому розцінюється як порушення трудової 

дисципліни. У протилежному випадку участь у законному страйку – 

правомірна дія, яка не може бути підставою для притягнення страйкарів до 

дисциплінарної відповідальності. За працівниками, які законно страйкують, 

зберігається місце роботи й посада. Час участі у такому страйку не 

зараховується ні до загального, ні до безперервного трудового стажу. 

Страйкарі позбавляються заробітної плати за час страйку незалежно від того, 

буде його визнано законним чи ні, але в разі потреби можуть отримувати 

матеріальну допомогу  на період цієї акції зі страйкового фонду, якщо такий 

створюється. 

Страйк, визнаний незаконним, повинен бути негайно припинений, а 

якщо рішення суду винесене до початку страйкових дій, працівникам 

належить утримуватися від його проведення. У протилежному випадку 

страйкарів можна притягти до дисциплінарної відповідальності. Комітет 

МОП зі свободи об'єднань зазначає, що ніхто не може бути покараний за 

проведення або спробу проведення законного страйку. Звільнення 

працівників через страйк, який є законною дією профспілок, розглядається як 

серйозна дискримінація у сфері праці. Ніхто не може бути позбавленим своїх 

свобод або зазнавати штрафних санкцій лише через факт організації або 

участі у мирному страйку1. 

Особливу увагу в Законі України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» приділено відповідальності осіб, які є 

організаторами цієї акції та особам, які не приступають до роботи після 

визнання страйку незаконним, а також, які перешкоджають припиненню 

                                                 
1 Жернігон Б, Одеро А., Гвідо Г. Принципи МОП щодо права на страйк // Бюл. НСПП. – 2002. –  № 11. – С. 

62. 
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незаконного страйку. Такі особи притягуються до дисциплінарної або 

адміністративної відповідальності згідно із законодавством.  

За участь у незаконному страйку (за умови відсутності на роботі понад    

3-х годин протягом робочого дня) можливе звільнення за прогул без 

поважних причин. Виняток із цього правила становлять випадки, якщо під 

час незаконного страйку працівники знаходяться на підприємстві, а прогул 

означає відсутність на підприємстві більше 3-х годин протягом робочого дня.  

Звільнення осіб, які брали участь у страйку, за іншими підставами (крім 

прогулу) не допускається. У разі незаконного звільнення працівник вправі 

звернутися до суду, який може поновити його на роботі зі стягненням 

заробітної плати за вимушений прогул, у тому числі й моральної шкоди.  

У ч. 2 ст. 34 Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» говориться, що у разі заподіяння збитків 

власникові незаконним страйком вони відшкодовуються органом, 

уповноваженим найманими працівниками на його проведення в розмірі, 

визначеному судом (у межах коштів і майна, що йому належать). Зазначена 

норма охороняє власність, майнові права роботодавця. 

В контексті матеріальних вимоги роботодавця при заподіянні його 

майну шкоди внаслідок проведення страйку, то вони, на мій погляд, 

виходячи з положень наведеної норми, можуть бути задоволені за рахунок 

профспілки чи страйкового фонду. 

У свою чергу, при визначенні шкоди слід виходити із загально-правових 

принципів притягнення до матеріальної відповідальності працівників у 

трудових відносинах. З нашого погляду, в цих випадках треба враховувати 

лише пряму дійсну шкоду відповідно до статей 130, 132-134 КЗпП України. 

При визначенні шкоди не отримані доходи не повинні враховуватися. 

 

Завдання для самоконтролю 

1. Розділіть поняття «страйк» від понять «голодування», «бойкот», 

«мітинг», «акція протесту», «саботаж». 

2. Розкрийте специфіку таких видів страйку як італійський страйк, 

символічний страйк, страйк солідарності. 

3. Охарактеризуйте міжнародні стандарти та зарубіжний досвід 

правового регулювання проведення страйку. 

 

Практичні завдання 

1. 2/3 ПП «Сталь-інвест» після закінчення робочого дня виходили під 

адміністративну будівлю підприємства з плакатами та закликами до 

звільнення головного бухгалтеру. Один з працівників, кинувши каміння, 

розбив вікно, а інший нецензурно лаяв директора підприємства, троє почали 

голодування. Інші працівника поводились мирно. Керівник підприємства 

вирішив подати позов до суду про визнання страйку незаконним, а двох 

працівників, які порушували громадський спокій, звільнив за п. 3 ст. 41 

КЗпП, голодуючим було винесено догану. 

Проаналізуйте ситуацію. 
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Що таке страйк? 

Чим відрізняється страйк від інших акцій соціального протесту? 

Чи правомірні дії директора? 

 

2. Місцевий суд прийняв і розглянув позовну заяву публічного 

акціонерного товариства про визнання страйку незаконним лише за участю 

представника позивача, а представники страйкуючих допитувалися судом як 

свідки. При розгляді місцевим судом справи відповідачами були визнані 

головуючий і секретар зборів найманих працівників. 

Місцевий суд розглянув справу за позовом акціонерного товариства до 

страйкового комітету – представником працівників публічного акціонерного 

товариства, які припинили роботу з метою вирішення колективного 

трудового спору. 

До кого та до якого суду подається позов про визнання страйку 

незаконним? 

Хто притягається до участі у справі про визнання страйку незаконним? 

 

3. Працівники припинили роботу у зв’язку з тривалою невиплатою 

заробітної плати й порушення законодавства про працю. Суд визнав страйк 

незаконним з підстав проведення примирних процедур з порушенням Закону. 

На час розгляду справи працівникам заробітна плата не була виплачена. 

Яка відповідальність за організацію страйку, визнаного судом 

незаконним? 

Чи застосовуються до організаторів страйку порядок і гарантії, 

передбачені ст. 43 і ст. 252 КЗпП? 

Як здійснюється відшкодування збитків, заподіяних страйком? 

 

Рекомендовані нормативно-правові акти та література 
1. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // 

ВВР України. – 1998. – № 34. – Ст.227. 

2. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 

08.02.1995 р., № 39/95- ВР // Відом. Верховн. Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81. 

3. Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 р., № 2728-III // Відом. 

Верховн. Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 29. 

4. Про порядок виявлення порушень сторонами соціально-трудових відносин норм 

чинного законодавства України про колективні трудові спори (конфлікти): Положення, затв. 

наказом НСПП від 09.12.2005 р., № 184 // Колективні трудові спори: Монографія / За заг. ред. 

В.М. Руденка. – К.: Юрінком Інтер. – 2006.  

5. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 р., № 232/94-ВР // Відом. Верховн. Ради 

України. – 1994. – № 51. – Ст. 446. 

6. Гірничий закон України від 06.10.1999 р., № 1127-XIV // Відом. Верховн. Ради 

України. – 1999. – № 50. – Ст. 433. 

7. Голов А.Г. Забастовка не метод разрешения коллективного трудового спора. 

Забастовка – это метод устрашения работодателя // Юрид. мир. – 1997. – Апр.  

8. Жернігон Б, Одеро А., Гвідо Г. Принципи МОП щодо права на страйк // Бюл. НСПП. 

– 2002. – № 11.  

9. Краткий политический словарь./ Абаренков В.П., Аверкин А.Г., и др.; Сост. и общ. 

ред. Л.А. Оникова, Н.В. Шишлина.- 4-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1989. – 509 с.  



 126 

10. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення 

на сучасному етапі: Монографія. – Луганськ: Вид-во «Література», 2004.  

11. Лютов Н.Л. Забастовки и другие промышленные акции работников // Труд за 

рубежом. – 2001. – № 4. 

12. Международное трудовое право: учебное пособие / Н.Л. Лютов,  П.Е. Морозов; под 

общ. науч. ред. К. Н. Гусова. – Москва: Проспект, 2011.  

13. Миронов В.К. Право на забастовку как новый институт трудового права стран 

Восточной Европы // Вестн. МГУ: Серия 11: Право. – 1998. – № 2.  

14. Нуртдинова А.Ф. Забастовка: проблемы применения законодательства // Юрид. мир. 

– 1997. – № 4. – С. 13. 

15. Трудове право України: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред.  

П.Д. Пилипенка. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2003.  

16. Ярошенко О.М. Проблемні моменти законодавчого регулювання трудових спорів // 

Вісн. Акад. прав. наук України: Зб. наук. пр. – 2005. – № 1 (40).  

 



 127 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. Трудові спори як основна категорія трудового процесуального 

права. 

2. Поняття та склад трудових процесуальних правовідносин як ядра 

трудового процесуального права 

3. Метод трудового процесуального права 

4. Співвідношення трудового процесуального права з іншими 

галузями права 

5. Система принципів трудового процесуального права 

6. Характеристика галузевих принципів трудового процесуального 

права 

7. Специфіка джерел трудового процесуального права 

8. Роль Постанов Пленуму Верховного Суду України у системі 

джерел трудового процесуального права 

9. Поняття індивідуальних трудових спорів. 

10. Класифікація та причини виникнення індивідуальних трудових 

спорів. 

11. Сторони індивідуальних трудових спорів.  

12. Представництво в індивідуальних трудових спорах 

13. Медіація як примирний засіб вирішення індивідуальних трудових 

спорів 

14. Система юрисдикційних органів, уповноважених вирішувати 

індивідуальні трудові спори 

15. Правовий статус комісії з трудових спорів 

16. Право на звернення до суду за захисту трудових прав 

17. Строки звернення до органів, уповноважених вирішувати 

індивідуальні трудові спори. 

18. Судові витрати в індивідуальних трудових спорах. 

19. Докази та доказування при вирішенні індивідуальних трудових 

спорів. 

20. Специфіка розгляду індивідуальних трудових спорів про оплату 

праці. 

21. Специфіка розгляду індивідуальних трудових спорів про 

поновлення на роботі. 

22. Специфіка розгляду індивідуальних трудових спорів про 

оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без укладення 

трудового договору. 

23. Особливості вирішення індивідуальних трудових спорів 

громадян, які працюють за межами своїх держав. 

24. Зарубіжний досвід вирішення індивідуальних трудових спорів. 

25. Специфіка та юридична сили рішення комісії з трудових спорів. 

26. Зміст рішення судів загальної юрисдикції з індивідуальних 

трудових спорів. 
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27. Оплата вимушеного прогулу як наслідок винесення рішення з 

окремих категорій справ в індивідуальних трудових спорах. 

28. Відшкодування моральної шкоди в індивідуальних трудових 

спорах. 

29. Обмеження повороту виконання рішень з індивідуальних 

трудових спорів. 

30. Специфіка виконання рішень із індивідуальних трудових спорів, 

винесених комісією із трудових спорів. 

31. Специфіка виконання рішень із індивідуальних трудових спорів, 

винесених судами. 

32. Поняття та класифікація колективних трудових спорів. 

33. Сторони колективних трудових спорів. 

34. Роль Національної служби посередництва та примирення у 

вирішенні колективних трудових спорів. 

35. Підстава виникнення колективних трудових спорів. 

36. Зарубіжний досвід вирішення колективних трудових спорів. 

37. Правовий статус примирної комісії як органу вирішення 

колективних трудових спорів. 

38. Формування примирної комісії.  

39. Правовий статус незалежного посередника. 

40. Розгляд примирною комісією колективного трудового спору. 

41. Юридична сила рішення примирної комісії. 

42. Правовий статус трудового арбітражу як органу вирішення 

колективних трудових спорів. 

43. Формування трудового арбітражу.  

44. Правовий статус трудового арбітру. 

45. Розгляд трудовим арбітражем колективного трудового спору. 

46. Юридична сила рішення трудового арбітражу. 

47. Поняття страйку та його види. 

48. Умови проведення страйку з метою вирішення колективного 

трудового спору. 

49. Заборона проведення страйку.  

50. Специфіка вирішення колективного трудового спору Верховним 

Судом України. 

51. Розгляд судом справ із визнання стайку незаконним.  

52. Наслідки визнання страйку незаконним. 
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