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Тема дисципліни: Трудові спори 

 

Семінарське заняття 18 

 

Тема: Порядок вирішення трудових спорів 

 

План 

1. Визначте та охарактеризуйте поняття «трудові спори», їх види, 

класифікація, причини виникнення 

2. Охарактеризуйте індивідуальні трудові спори 

3. Визначте і проаналізуйте порядок вирішення індивідуальних трудових 

спорів в КТС 

4. Проаналізуйте судовий порядок розгляду трудових спорів 

5. Охарактеризуйте колективні трудові спори та порядок їх вирішення 
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Ключові поняття 

Трудові спори, конфлікти, страйк, КТС, індивідуальні трудові спори, колективні 

трудові спори 

 

Рекомендовані реферати 

1.  Проблеми теорії та практики вирішення трудових спорів 

2. Нормативно-правове забезпечення вирішення колективних  

трудових спорів (конфліктів) 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 
 

1. Дайте визначення поняттю «колективний трудовий спір (конфлікт)» 

2. Дайте визначення поняттю «індивідуальний трудовий спір» 

3. Назвіть які існують види трудових спорів 

4. Назвіть сторони трудового спору на галузевому, територіальному рівнях 

5. Що таке страйк? 

 

Дослідницька робота 

1. Проблеми визначення поняття «індивідуальний трудовий спір» 

2. Особливості розгляду і вирішення індивідуальних трудових спорів  

в порядку цивільного судочинства 

 

Методичні рекомендації 

При опрацюванні першого питання перш за все потрібно зазначити, що 

розбіжності, що виникають між суб'єктами трудового права з приводу встановлення 

умов праці або укладення трудового договору, а також застосування норм трудового 

законодавства, прийнято називати трудовими спорами. Але трудові спори не можна 

зводити тільки до розбіжностей" між окремими працівниками і власником або 

уповноваженим ним органом. Поняття трудових спорів значно ширше: воно включає 

і непорозуміння між іншими суб'єктами трудового права, наприклад між трудовим 

колективом і власником або уповноваженим ним органом. 

Крім того, спори за своїм характером можуть бути пов'язані як із застосуванням 

норм трудового законодавства (правильним чи неправильним), так і з встановленням 

нових умов праці, ще не урегульованих нормами трудового права, наприклад у 

процесі укладення колективного договору тощо і тому трудові спори — це не просто 

розбіжності між сторонами, а лише ті з них, що передані на розгляд відповідного 

юрисдикційного органу, тобто органу, уповноваженого державою приймати 

обов'язкові для сторін рішення 
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За суб’єктами трудових спорів законодавець розділяє їх на два види – 

індивідуальні та колективні. 

Колективні трудові спори (конфлікти) в залежності від рівня конфліктуючих 

сторін, в свою чергу поділяються на такі, що можуть виникати на виробничому, 

галузевому, регіональному та національному рівнях. 

Основною групою трудових спорів є спори, які виникають з трудових 

правовідносин, тобто індивідуальні трудові спори. Стороною  у таких спорах 

переважно виступає працівник, трудові права якого порушені і тому ці спори носять 

позовний характер. При цьому непозовними спорами є спори з приводу розбіжностей 

у зв’язку з встановленням умов праці. 

Ознакою підвідомчості розгляду ці спори поділяються  на такі які 

розглядаються: а) в загальному порядку, що включає в себе послідовність  розгляду 

спорів в комісії по трудовим спорам (КТС) і місцевому суді. Якщо сторони не 

оскаржують рішень КТС, то розгляд спорів може закінчитися у комісії. б) в судовому 

порядку (при якому розгляд трудового спору розпочинається безпосереднім 

зверненням до суду, минаючи КТС);  в) в особливому порядку (при якому певні 

категорії спорів або трудові спори певних категорій працівників вирішуються 

відповідно до спеціальних правил, визначених законодавством, наприклад, розгляд 

спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників та ін.). 

За характером та предметом спору можна виділити: - спори про застосування 

норм трудового законодавства, колективного і трудового договору; - спори про 

встановлення нових умов праці, не урегульованих законодавством або іншими 

нормативними актами; спори, пов'язані з відмовою у прийнятті на роботу. 

Колективні трудові спори виникають з організаційно -  управлінських  і 

соціально -  економічних  відносин у сфері праці. Конфліктуючою стороною у них 

переважно виступає трудовий колектив одного або декількох підприємств. 

Предметом спору можуть бути  розбіжності  як з приводу встановлених умов праці 

так і в зв’язку  із застосуванням чинного законодавства.  

Розгляд колективного трудового спору (конфлікту) здійснюється з питань 

встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та 

виробничого побуту (п. "а" і "б" ст. 2 Закону), здійснюється примирною комісією, а у 

разі неприйняття рішення у строки, встановлені ст. 9 Закону, — трудовим арбітражем. 

Спори про виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, а 

також про невиконання вимог законодавства про працю (п. "в" і "г" ст. 2 Закону) 

розглядаються трудовим арбітражем. 

Примирна комісія — це орган, призначений для вироблення рішення, що може 

задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту), який складається 

із представників сторін (ч. 1 ст. 8 Закону України "Про порядок вирішення колектив-

них трудових спорів (конфліктів)"). 
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Примирна комісія утворюється за ініціативою однієї зі сторін на виробничому 

рівні - у 3-денний, на галузевому чи територіальному рівні - у 5-денний, на 

національному рівні - у 10-ден-ний строк з моменту виникнення колективного 

трудового спору (конфлікту) з однакової кількості представників сторін. 

Порядок призначення представників до примирної комісії визначається 

кожною із сторін колективного трудового спору (конфлікту) самостійно. 

Колективні трудові спори (конфлікти) розглядаються виробничою примирною 

комісією у 5-денний, галузевою та територіальною примирними комісіями - у 10-

денний, примирною комісією на національному рівні - у 15-денний строк з моменту 

утворення комісій. За угодою сторін ці строки можуть бути продовжені. 

Рішення примирної комісії оформляється протоколом та має для сторін 

обов'язкову силу і виконується в порядку і в строки, встановлені цим рішенням. 

Після прийняття рішення щодо вирішення колективного трудового спору 

(конфлікту) примирна комісія припиняє свою роботу. 

Трудовий арбітраж - це орган, який складається із залучених сторонами 

фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору 

(конфлікту). 

Трудовий арбітраж утворюється з ініціативи однієї зі сторін або незалежного 

посередника у 3-денний строк у разі: 

 неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо вирішення 

колективного трудового спору (конфлікту) про встановлення нових або зміну 

існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, а також про 

укладення чи зміну колективного договору, угоди; 

 виникнення колективного трудового спору (конфлікту) про виконання 

колективного договору, угоди або окремих їх положень, про невиконання вимог 

законодавства про працю. 

Причини виникнення трудових спорів можуть носити суб'єктивний, 

об'єктивний, організаційно-правовий та організаційно-господарський характер. 

До причин суб'єктивного характеру слід віднести: недостатню правову 

свідомість працівників; правову необізнаність як працівників, так і керівників 

підприємств, установ, організацій; помилки однієї із сторін у спорі про наявність чи 

відсутність фактичних обставин, з якими закон пов'язує виникнення, зміну чи 

припинення певних правовідносин. 

До причин об'єктивного характеру слід віднести суперечності між відносно 

стабільними нормами права і динамічними конкретними життєвими ситуаціями, до 

яких вони застосовуються. 

До причин організаційно-правового характеру слід віднести причини, пов'язані 

з наслідками в нормотворчій діяльності, прогалини у чинному законодавстві, 

двозначністю трактування окремих норм, відсутністю кодифікації всіх існуючих 

норм трудового права. 
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До причин організаційно-господарського характеру належать негативні явища 

сучасної економіки України: розрив господарських зв'язків, відсутність достойної 

кількості власних енергоносіїв, спад виробництва та масові вивільнення працівників, 

заборгованість із виплат заробітної плати, руйнування соціальної структури та інше. 

Поряд з причинами виникнення трудових спорів існують також приводи їх 

виникнення, які слід відрізняти від причин. Приводом є подія, що передує 

виникненню спору, але не породжує його сама по собі. Приводом для виникнення 

трудових спорів можуть бути різні дії або бездіяльність одного із суб'єктів трудових 

правовідносин, наприклад, видання наказу власником або уповноваженим ним 

органом про накладення дисциплінарного стягнення чи звільнення, невиплата 

заробітної плати працівнику тощо. 

Студентам при підготовці до другого питання слід зазначити, що індивiдуальнi 

трудовi спори — це протиріччя мiж працiвником i власником (уповноваженим ним 

органом), що виникли в процесі трудових і пов’язаних з ними правовiдносин.  

Індивідуальні трудові спори - непорозуміння між працівником і власником 

(уповноваженим ним органом), що виникли в трудових правовідносинах. Чинне 

трудове законодавство передбачає два органи, які мають право розглядати трудові 

спори. Це комісії з трудових спорів (КТС) і районні (міські) суди. КТС обирається 

загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, 

організації з числом працюючих не менш як 15 осіб.  

Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються 

загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, 

організації. Кількість робітників у складі комісії з трудових спорів підприємства не 

може бути меншою від половини її складу. 

Чинним трудовим законодавством установлено перелік спорів, що можуть 

розглядатися в КТС і що розглядаються в судах. Наприклад, відповідно до ст. 224 

Кодексу законів про працю України КТС є обов'язковим первинним органом із 

розгляду трудових спорів, за винятком спорів, що безпосередньо розглядаються в 

судах, або спорів деякої категорії працівників. 

При підготовці відповіді на третє питання слід зазначити, що чинне трудове 

законодавство передбачає два органи, якi мають право розглядати трудовi спори. Це 

- комiсiї з трудових спорiв (КТС) i місцеві (колишні районнi (мiськi) суди. КТС 

обираються загальними зборами (конференцiєю) трудового колективу пiдприємства, 

установи, органiзацiї з кiлькiстю працюючих не менше ніж 15 осiб. 

Порядок обрання, чисельнiсть, склад i строк повноважень комiсiї визначаються 

загальними зборами (конференцiєю) трудового колективу пiдприємства, установи, 

органiзацiї. Кiлькiсть робiтникiв у складi комiсiї з трудових спорiв пiдприємства не 

може бути меншою вiд половини її складу. 

Чинним трудовим законодавством установлено перелiк спорiв, що 

розглядаються в КТС i в судах. Наприклад, вiдповiдно до ст. 224 Кодексу законiв про 
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працю КТС є обов’язковим первинним органом iз розгляду трудових спорiв, за 

винятком спорiв, що безпосередньо розглядаються в судах або спорiв деяких 

категорiй працiвникiв. 

При підготовці відповіді на четверте питання передусім слід пам’ятати, що 

право на судовий захист - одна із найважливіших гарантій охорони трудових прав 

трудящих. Тому чим доступніша можливість його використання, тим краще 

забезпечується законність у сфері трудових правовідносин. 

В районних (міських) судах розглядаються трудові спори за заявою працівника 

або власника чи уповноваженого ним органу, коли вони не згодні -і рішенням КТС 

підприємства чи його підрозділу; прокурора, коли він вважає, що рішення комісії по 

трудових спорах суперечить чинному законодавству. 

Перелік трудових спорів, що підлягають безпосередньому розглядові у 

районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах зазначений в статті 232 

КЗпП. 

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, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу 

(розпорядження) про звільнення. 

Порядок вирішення колективних трудових спорів (п’яте питання) 

регулюється Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)». При опрацюванні даного питання студентам слід зазначити, що 

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. 
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