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                      Шановні студенти!  Заняття буде проходити  на платформі Google meet  

(посилання на конференцію буде  надіслано в ваші групи в Вайбері в режимі реального часу).      

 

Тема: Колективні трудові спори.  

                                       План заняття 

1.Страйк, як засіб захисту трудових прав. 

2. Відповідальність за порушення законодавства про колективні 

трудові спори 

 
1.Відповідно до ст.17 ЗУ „Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів      (конфліктів)”  Страйк - це тимчасове 

колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід 

на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) підприємства, 

установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення 

колективного трудового спору (конфлікту).  

       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.  

       Відповідно до статті 44 Конституції України ті, хто працює, 

мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 

інтересів.  

   Порядок здійснення права на страйк встановлюється цим 

Законом.  

       Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не 

привели до вирішення колективного трудового спору (конфлікту) 

або власник чи уповноважений ним орган (представник) ухиляється 

від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході 

вирішення колективного трудового спору (конфлікту).  

    Відповідно до ЗУ „Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів) Рішення про оголошення страйку на 
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підприємстві приймається за поданням виборного органу первинної 

профспілкової організації (профспілкового представника) чи іншої  

 

організації найманих працівників, уповноваженої згідно із статтею 

3 цього Закону представляти інтереси найманих працівників, 

загальними зборами (конференцією) найманих працівників шляхом 

голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 

більшість найманих працівників або дві третини делегатів 

конференції. Рішення про оголошення страйку оформляється 

протоколом. 

       Страйк вважається галузевим чи територіальним, якщо на 

підприємствах, на яких оголошено страйк, кількість працюючих 

становить більше половини загальної кількості працюючих 

відповідної галузі чи території.  

       Нікого не може бути примушено до участі або до неучасті у 

страйку.  

Орган (особа), який очолює страйк, зобов'язаний письмово 

попередити власника або уповноважений ним орган (представника) 

не пізніш як за сім днів до початку страйку, а у разі прийняття 

рішення про страйк на безперервно діючому виробництві - за 

п'ятнадцять днів.  

 

Власник або уповноважений ним орган (представник) зобов'язаний у 

найкоротший строк попередити постачальників і споживачів, 

транспортні організації, а також інші заінтересовані підприємства, 

установи, організації щодо рішення найманих працівників про 

оголошення страйку.  

 

Місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому 

участь, визначається органом (особою), що керує страйком, за 
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погодженням із власником або уповноваженим ним органом 

(представником).  

 

Відповідно до ст.22 ЗУ „Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)” .      Незаконними визнаються 

страйки:  

 

а) оголошені з вимогами про зміну конституційного ладу, 

державних кордонів та адміністративно-територіального устрою 

України, а також з вимогами, що порушують права людини;  

 

б) оголошені без додержання найманими працівниками, профспілкою, 

об'єднанням профспілок чи уповноваженими ними органами 

положень статей 2, 4, 6, частин першої і п'ятої статті 12, частин 

першої, третьої і шостої статті 19 цього Закону;  

 

в) розпочаті з порушенням найманими працівниками, профспілкою, 

об'єднанням профспілок чи уповноваженими ними органами вимог 

статті 20, частин другої та третьої статті 24 цього Закону;  

 

г) які оголошені та/або проводяться під час здійснення примирних 

процедур, передбачених цим Законом.  

 

Відповідно до ст.24 ЗУ „Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)” .       

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.  
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Забороняється проведення страйку працівників (крім технічного та 

обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, Збройних 

Сил України, органів державної влади, безпеки та правопорядку.  

 

2. Відповідно до ст.29 ЗУ „Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)”. Особи, винні в порушенні 

законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), несуть 

дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну 

відповідальність згідно із законодавством. 

 

Відповідно до ст.31 ЗУ „Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)” . Особи, винні у виникненні 

колективних трудових спорів (конфліктів) або які затримують 

виконання рішень примирних органів, утворених відповідно до 

цього Закону, а також рішень органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування чи їх посадових осіб, несуть 

дисциплінарну, цивільно-правову, кримінальну або адміністративну 

відповідальність згідно із законодавством.  

 

Особи, які представляють інтереси сторін і які допустили 

порушення положень статей 5, 6, частин першої, третьої, 

четвертої і п'ятої статті 9, частини п'ятої статті 12, частини 

першої статті 13, частин третьої та четвертої статті 16, 

частин п'ятої, восьмої, дев'ятої статті 19, частини третьої 

статті 23, а також посадові особи, які допустили порушення 

положень частини другої статті 5, частини четвертої статті 16 

цього Закону, притягаються до дисциплінарної або 

адміністративної відповідальності згідно із законодавством. 

 

Відповідно до ст.31 ЗУ „Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)” 
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Особи, які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, 

або які не виконують рішення про визнання страйку незаконним, а 

так само особи, які перешкоджають припиненню незаконного 

страйку, притягаються до дисциплінарної або адміністративної 

відповідальності згідно із законодавством. До зазначених осіб не 

застосовуються порядок і гарантії, передбачені статтями 43 і 252 

Кодексу законів про працю України. 

 

Відповідно до ст.33 ЗУ „Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)”. 

Особи, які примушують працівників до участі у страйку або 

перешкоджають участі у страйку шляхом насильства чи погрозою 

застосування насильства, або шляхом інших незаконних дій, 

покарання за які передбачено законодавством, притягаються до 

кримінальної відповідальності згідно із законодавством. 

 

Відповідно до ст.34 ЗУ „Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)” 

 Збитки, заподіяні в результаті страйку іншим підприємствам, 

установам, організаціям чи громадянам, відшкодовуються за 

рішенням суду згідно із законодавством.  

 

Збитки, заподіяні власникові або уповноваженому ним органу 

(представнику) страйком, який був визнаний судом незаконним, 

відшкодовуються органом, уповноваженим найманими працівниками 

на проведення страйку, у розмірі, визначеному судом (у межах 

коштів і майна, що йому належать).  

 

Власник або уповноважений ним орган (представник), який порушив 

закони України, внаслідок чого склалися умови для страйку, і страйк 

закінчився повним чи частковим задоволенням вимог найманих 
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працівників, компенсує збитки учасникам страйку в розмірі, 

визначеному судом (у межах коштів і майна, що йому належать).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Викладач                                               Шиян О.М 


