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ВСТУП 

 

Складний і суперечливий процес формування в Україні ринкової економіки 

викликає суттєві зміни у змісті трудових відносин і в правовому положенні їх 

сторін в зв'язку з впровадженням нових форм власності і методів ведення 

господарської діяльності. Будь-яка економіка, в тому числі ринкова, неможлива 

без застосування людської праці. Саме праця є основним, базовим елементом 

ринкової економіки. Інші компоненти: власність, організаційно-правові форми 

підприємництва, інвестиції, прибуток, податки - похідні від праці. Нерозуміння 

цієї аксіоми створює базу для соціальних конфліктів в основній сфері людської 

діяльності. 

Інтереси роботодавця і найманого ним працівника далеко не завжди 

збігаються, тому можливо зіткнення цих інтересів на будь-якій стадії здійснення 

і розвитку трудових правовідносин, що в свою чергу призводить до виникнення 

конфліктів. 

Як відомо, людське суспільство не може існувати без конфліктів. В 

цивілізованому суспільстві повинні створюватися всі необхідні умови якщо не 

для усунення причин конфліктів, то хоча б для пом'якшення їх наслідків. 

Конфліктна ситуація з'являється при розбіжності сторін до виникнення 

самого трудового спору. Предметом розбіжностей можуть виступати питання 

встановлення нових або зміни існуючих умов праці, застосування трудового 

законодавства та інших нормативно-правових актів, які містять норми трудового 

права, колективного договору, соціально-партнерської угоди, трудового 

договору.  

Проблемами юридичної сутності та питань вирішення індивідуальних 

трудових спорів в різні часи переймалися такі вітчизняні вчені та дослідники з 

пострадянських країн як В.С. Венедиктов, О.І. Процевський, В.І. Прокопенко, 

В.Г. Ротань, Н.М. Хуторян. Серед останніх наукових розвідок привертають увагу 

дослідження В.В. Лазора, в яких розглянуті проблеми правового регулювання 

трудових спорів та конфліктів в умовах формування ринкових відносин в Україні 
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та С.В. Лозового, де здійснена спроба розробити нові підходи до вирішення 

індивідуальних трудових спорів в Україні. Заслуговують уваги наукові доробки 

О.М. Ярошенка, Г. Чанишевої, А.М. Слюсаря, Л.В, Єременко та Н.В. Дараганова, 

втілені в чималу кількість актуальних статей, монографій та дисертацій. 

Метою даної роботи є всеохоплюючий аналіз нормативно-правового 

регулювання та наукової думки стосовно поняття, предмету індивідуального 

трудового спору, способів їх вирішення; виокремлення ознак індивідуального 

трудового спору; виявлення проблем законодавчого регулювання, зокрема, 

стосовно юрисдикції органів, що розглядають індивідуальні трудові спори; 

розмежування окремих категорій трудових спорів, порядку їх вирішення та 

проблем класифікації і характеристик. 

Задля досягнення заданої мети в роботі поставлено такі завдання: з’ясувати 

поняття та предмет індивідуального трудового спору; звернути увагу на питанні 

сторін та учасників індивідуальних трудових спорів; проаналізувати вітчизняне 

законодавство про працю та міжнародний досвід з питань вирішення 

індивідуальних трудових спорів, а також розмежувати їх окремі категорії; 

здійснити розмежування між органами, які уповноважені розглядати спори та 

охарактеризувати їх особливості. 

На сучасному етапі дана тема є досить актуальною, особливо з огляду на 

всезагальне прагнення до реформування трудового законодавства України, 

наближення його до європейських стандартів. 
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РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ 

 

Чинний Кодекс законів про працю України, вітчизняне трудове 

законодавство не містить чіткого визначення поняття індивідуального трудового 

спору.  Визначення поняття трудових спорів відноситься до тих, які породили 

безліч поглядів і дискусій не тільки серед вчених-правознавців, а й соціологів, 

політологів та представників інших суспільних наук. У зв’язку з цим з’являється 

необхідність розглядати це визначення не тільки шляхом виявлення 

відмінностей цих поглядів, але й навпаки, шляхом виявлення того, що об’єднує 

різних, як вітчизняних, так і зарубіжних, юристів і може сприяти у напрацюванні 

загального підходу до поняття “трудові спори”.  

Аналіз визначень понять трудових спорів свідчить, що всі вони складаються 

з різноманітних сполучень, як правило, тих же юридичних ознак, які не всі 

використовуються в кожному визначені. Якщо ці визначення розподілити за 

такими ознаками, то досить наочно виявляється схожість і розбіжність цих ознак 

у визначенні трудових спорів. Цих ознак небагато, а саме: 1) це розбіжності; 2) 

сторонами цих розбіжностей є певні суб’єкти трудового права; 3) ці розбіжності 

виникають у зв’язку з застосуванням законодавства про працю, трудових і 

колективних договорів або у зв’язку з встановленням нових чи зміни існуючих 

умов праці; 4) ці розбіжності вирішуються компетентними юрисдикційними 

органами у встановленому законом порядку [9, с. 55-57]. 

Науковці та дослідники трудового права мають власну точку зору стосовно 

даного питання. Так, В. П. Толкунова вважає, що трудовий спір – це надіслані на 

розгляд юрисдикційного органу суперечності суб’єктів трудового права з питань 

застосування трудового законодавства чи про встановлення нових умов праці в 

партнерському порядку [25, с. 263-265].  

В. І. Прокопенко теж зазначає, що трудові спори – це не просто розбіжності 

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



6 
 

юрисдикційного органу, уповноваженого державою приймати обов’язкові для 

сторін рішення [19, с. 449]. 

Разом з тим заслуговує уваги таке судження: по-перше, врегульованих 

розбіжностей немає. Якщо розбіжність врегульовано, то її просто не існує. Отже, 

не зовсім вірно визначати трудовий спір як неврегульовану розбіжність. По-

друге, спір виникає, якщо один із суб'єктів правовідносин вважає неправомірним 

застосування норм права іншою стороною або одна сторона відмовляється 

задовольнити вимоги з приводу встановлення або зміни умов праці, тобто є 

розбіжності в позиціях сторін. Отже, наявність розбіжності між сторонами 

правовідносини вже означає саму по собі наявність спору [21, с. 294-295]. 

У науці трудового права пропонується розгляд індивідуального трудового 

спору в трьох взаємопов'язаних аспектах: 

- розбіжність між працівником і роботодавцем з питань застосування 

трудового законодавства та інших нормативно-правових актів, що містять норми 

трудового права, колективного договору, угоди, локального нормативного акту, 

трудового договору (в тому числі про встановлення або зміну індивідуальних 

умов праці), які прийняті комісією по трудових спорах або судом); 

- форма захисту порушеного права, під якою розуміється порядок 

врегулювання розбіжностей; 

- інститут трудового права як сукупність правових норм, що регламентують 

порядок врегулювання розбіжностей, що виникли в процесі застосування 

найманої праці [10, с. 9]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що індивідуальним трудовим спором 

визнається суперечка між роботодавцем і особою, що раніше перебувала в 

трудових відносинах з цим роботодавцем, а також особою, яка виявила бажання 

укласти трудовий договір з роботодавцем, у разі відмови роботодавця від 

укладення такого договору. 

Основними ознаками індивідуального трудового спору є розбіжності: 

- які не вдалося врегулювати; 
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- з питань застосування трудового законодавства та інших нормативних 

правових актів, що містять норми трудового права; 

- про які заявлено в орган з розгляду індивідуальних трудових спорів 

(комісія по трудовим спорам або суд). 

Предметом індивідуальних трудових спорів одні вчені вважають 

розбіжності між працівником і наймачем. Інші вчені предмет індивідуальних 

трудових спорів ототожнюють з окремими елементами трудових правовідносин, 

що належать до різних правових інститутів, наприклад, до оплати праці, до 

робочого часу, часу відпочинку, матеріальної або дисциплінарної 

відповідальності. 

Предметом індивідуальних трудових спорів можуть бути різні аспекти 

трудової діяльності: оплата праці (оплата понаднормових робіт, робота у вихідні 

або святкові дні); встановлення або зміну умов праці; законність застосування 

заходів дисциплінарної відповідальності та ін. 

Дослідниця І. О. Снігірьова вважає, що предметом індивідуального 

трудового спору є сутність заявлених працівником вимог, наприклад, вимоги про 

відновлення порушених прав, захисту законних інтересів або визнання 

суб'єктивних прав, які, на думку працівника, йому належать. Таким чином, 

предметом індивідуального трудового спору може бути вимога працівника про 

виплату заробітної плати, зняття дисциплінарного стягнення, поновлення на 

роботі, про оплату часу вимушеного прогулу, про визнання необґрунтованої 

відмови роботодавця укласти трудовий договір [27, c. 514]. 

На думку Т. А. Сошникова, предметом виникнення індивідуальних 

трудових спорів є вимоги працівників про відновлення суб'єктивних прав, 

порушених адміністрацією в ході застосування норм трудового законодавства, і 

нормативних положень колективних договорів, інших локальних актів, угод і 

умов трудових договорів [23, c. 338]. 

Узагальнюючи наведені вище точки зору, можна відзначити, що під 

предметом спору слід розуміти всю сукупність матеріальних і нематеріальних 

об'єктів, в зв'язку і з приводу яких виникають індивідуальні суперечки в тих 
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випадках, коли наймач, необґрунтовано порушуючи діючі норми трудового 

законодавства, умови колективного чи трудового договору, позбавляє 

працівника права на їх отримання або зневажає законні інтереси працівника, які 

в кінцевому рахунку також носять або матеріальний, або нематеріальний 

характер. 

Стосовно моменту виникнення індивідуального трудового спору, то 

трудовий спір виникає з моменту звернення до компетентного органу (чи до 

особи) і є більш вузьким поняттям, ніж розбіжність [18, с. 13-14]. 

Юридичним фактом, що лежить в основі виникнення юрисдикційних 

правовідносин, є офіційне звернення зацікавленої сторони за вирішенням 

трудового спору. Таким чином, відносини щодо захисту трудових прав громадян 

виникають на підставі правомірної дії - індивідуального акту (заяви) і 

відносяться до правомірної односторонньої дії, юридичного вчинку. 

До підстав зміни цих правовідносин відносяться: зміна змісту звернення до 

органів з розгляду індивідуальних трудових спорів; часткове визнання заявлених 

вимог. Підставами припинення правовідносин по розгляду індивідуальних 

трудових спорів є: відмова заявника (позивача) від заявлених вимог; укладення 

мирової угоди між учасниками індивідуального трудового спору; виконання 

рішення (постанови) юрисдикційного органу по суті спору [14, с. 54-55]. 

Деякі із зазначених дослідників пропонують виділити в трудовому праві 

трудове процесуальне право (право трудового процесу) як підсистему галузі. 

Загальним для її норм є те, що зазначені норми адресовані юрисдикційних 

органами сторонам суперечок, носять процедурно-процесуальний характер, 

спрямовані на забезпечення реалізації права суб'єктів соціально-трудових 

відносин на захист їх інтересів і свобод. Вхідні в дану підсистему правові норми 

також організовані за суб'єктним ознакою, як індивідуальне і колективне трудове 

право, що свідчить про правильність обраного критерію. Кожній з виділених 

частин трудового права властивий свій спосіб захисту трудових прав. це 

знаходить своє відображення в органах, що розглядають трудові спори, а 

відповідно, і в порядку їх дозволу. 
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РОЗДІЛ ІІ. СТОРОНИ І УЧАСНИКИ  

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО СПОРУ 

 

Як вже зазначалося, то індивідуальні трудові спори виникають між 

сторонами та вирішуються відповідним юрисдикційним органом. В такому разі 

постає необхідним визначити, хто є сторонами індивідуального трудового спору, 

в чому полягає відмінність між сторонами та учасниками індивідуальних 

трудових спорів. 

Як особливий різновид юридичних конфліктів індивідуальний трудовий 

спір має власну структуру, елементами якої, зокрема, є суб’єкти трудового спору. 

Сторонами (суб'єктами) будь-якого трудового спору виступають працівники 

(нинішні, потенційні, колишні) і роботодавці, які діють особисто чи через 

відповідних представників (профспілкові органи, керівників організацій та ін.) в 

залежності від виду трудового спору та конкретних обставин такого спору. 

За суб'єктом всі трудові спори поділяються на індивідуальні та колективні. 

Індивідуальні та колективні трудові спори розрізняються за суб'єктним складом 

і змістом предмета спору. Сторонами індивідуального трудового спору є 

роботодавець і працівник, а також в деяких випадках особа, якій відмовлено в 

укладенні трудового договору, і особа, яка раніше перебувала в трудових 

відносинах з цим роботодавцем. 

В індивідуальних трудових спорах захищаються суб'єктивні трудові права і 

законні інтереси конкретного працівника (нинішнього, потенційного, 

колишнього). Такі спори можуть виникнути, наприклад, щодо неправомірності 

переведення чи поновлення на роботі і оплату часу вимушеного прогулу, про 

зняття дисциплінарного стягнення і т. д. 

Серед вчених немає єдності думок щодо суб’єктів цих трудових спорів. Так, 

В. Венедіктов вважає, що вони виникають між “суб’єктами трудових і тісно з 

ними пов’язаних правовідносин” [13, с. 280]. В. Прокопенко відзначає, що 

трудові спори виникають між “суб’єктами трудового права” [20, с. 493]. В. Бурак 

та інші такими визначають “суб’єкти трудових правовідносин” [11, с. 20]. 
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Аналізуючи види трудових спорів та причини їх виникнення, не можна 

погодитись як з думкою про те, що сторонами трудових спорів є “суб’єкти 

трудових і тісно з ними пов’язаних правовідносин”, “суб’єкти трудового права”, 

так і з тим, що це тільки “суб’єкти трудових правовідносин”. Перше ствердження 

має дуже широкий зміст, а друге, на наш погляд, — занадто вузький. 

Дійсно, предметом трудового права є певна система суспільних відносин, 

які певною мірою пов’язані із застосуванням найманої праці. Головне місце в цій 

системі належить трудовим правовідносинам, які цементують і визначають усі 

інші правовідносини, що є виправданими і доцільними настільки, як цього 

вимагають інтереси розвитку трудових відносин. Так, саме трудові 

правовідносини обумовлюють відповідне правове регулювання відносин з 

працевлаштування, у професійній підготовці кадрів безпосередньо на 

підприємстві. У зв’язку з наявністю трудових правовідносин стає необхідним 

існування організаційно-управлінських та соціально-економічних 

правовідносин щодо встановлення і застосування колективних умов роботи. 

Гарантії щодо охорони праці, здоров’я і трудових прав працівників викликають 

потребу правового регулювання правовідносин з нагляду і контролю за 

охороною праці, по розгляду трудових спорів. 

У більшості з цих правовідносин суб’єктами є, з одного боку, окремий 

працівник чи трудові колективи, профспілкові органи, та роботодавець 

(роботодавці) в особі власника (власників) або уповноважених ним органу, — з 

іншого. Але крім вищевказаних суб’єктів є й інші. Так, у правовідносинах з 

нагляду і контролю за охороною праці та додержання законодавства про працю 

суб’єктами виступають роботодавець та його посадові особи, на яких 

покладається обов’язок забезпечити безпечні та здорові умови праці, 

додержання законодавства про працю, з одного боку, та певна система 

державних органів, які здійснюють відповідний нагляд і контроль, з іншого. Ці 

відносини регулюються нормами адміністративного права. У зв’язку з цим 

навряд чи розбіжності між роботодавцем і державними органами щодо 

застосування, наприклад, заходів адміністративного примусу за порушення 
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чинного законодавства про працю можна назвати трудовими спорами. Хіба 

можна погодитись з В. Толкуновою, яка вважає трудовим спором “оскарження 

дій санітарного інспектора, який закрив ділянку роботи, технічного або 

правового інспектора, який наклав штраф на посадову особу” [28, с. 9]. 

Не в усіх випадках можуть бути суб’єктами трудових спорів сторони 

правовідносин по забезпеченню зайнятості та працевлаштування громадян, які 

виникають у зв’язку з пошуком громадянином підходящої роботи і складають 

єдність взаємопов’язаних, але відносно самостійних, правовідносин, 

насамперед: між органом з працевлаштування і підприємством, установою, 

організацією (роботодавцем) та між органом з працевлаштування і 

громадянином, який звернувся до нього з заявою про працевлаштування. 

Недостатньо буде вважати суб’єктами трудових спорів тільки суб’єкти трудових 

правовідносин — працівника і роботодавця. У зв’язку з цим слід погодитись з 

тими юристами, які вважають суб’єктами трудових спорів, насамперед, власника 

або уповноваженого ним органу (роботодавця, роботодавців) і працівника, групу 

працівників (трудовий колектив) або профспілковий орган [9, с. 54-59]. 

Суб'єкти процесуальних правовідносин з розгляду трудових спорів інші, ніж 

в трудових правовідносинах. Якщо суб'єктів трудових правовідносин завжди два 

(працівник і роботодавець), то обов'язковим учасником процесуальних 

правовідносин є юрисдикційний орган, що представляє сторони трудових 

правовідносин (комісія з трудових спорів або держава в особі суду). 

Іншими учасниками процесуальних правовідносин можуть виступати 

представники працівників (професійні спілки в особі їх органів та інші 

представники працівників) і роботодавців (керівники організацій та ін.), що не 

характерно для трудових правовідносин, що допускає особисте виконання 

працівником трудової функції. 

Трудова процесуальна правоздатність є складовою частиною трудової 

правосуб'єктності і являє собою визнану нормами трудового законодавства 

здатність і можливість звертатися за захистом порушеного трудового права або 

законного інтересу в юрисдикційний орган. Трудова процесуальна 
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правоздатність у громадян щодо захисту своїх трудових прав, свобод і законних 

інтересів може з'явитися раніше виникнення у них трудових правовідносин, 

наприклад, в разі оскарження незаконної або необґрунтованої відмови в прийомі 

на роботу до суду [28, с. 24-65]. 

Кодекс законів про працю встановлює, що особливості розгляду трудових 

спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників 

навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, 

встановлюється законодавством [2]. Такою нормою вказані категорії працівників 

законодавець ніби відносить до спеціальних суб’єктів (сторін) розгляду 

індивідуальних трудових спорів. Таке виокремлення зазначених категорій 

працівників зумовлено особливістю законодавчого регулювання праці згаданих 

працівників (наявність спеціалізованих законів, дисциплінарних статутів тощо). 

Індивідуальні трудові спори у судах розглядаються за правилами 

цивільного судочинства та регулюються Цивільним процесуальним кодексом 

України. Так, відповідно до частини 2 статті 47 Цивільного процесуального 

кодексу неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а 

також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть особисто 

здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді у 

справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь, якщо 

інше не встановлено законом. Суд може залучити до участі в таких справах 

законного представника неповнолітньої особи або особи, цивільна дієздатність 

якої обмежена [3]. Таким чином, робиться висновок про те, що процесуальна 

дієздатність щодо розгляду індивідуальних трудових спорів виникає у 

працівника як сторони трудового спору з досягненням ним чотирнадцяти років, 

оскільки справи щодо трудових спорів виникають з відносин, у яких такі особи 

особисто беруть участь.  

Отже, трудову процесуальну правоздатність сторін спору слід відрізняти від 

процесуальних правовідносин з розгляду трудових спорів, які виникають з 

моменту звернення до відповідного юрисдикційний орган, дана ж правоздатність 

є передумовою останніх. 
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Відмежовуючи учасників від сторін індивідуального трудового спору, 

можна дійти висновку, що сторонами виступає працівник та роботодавець.  

Стосовно роботодавця, то чинне законодавство України по-різному 

визначає такого суб’єкта. Проте вважаємо більш вдалим визначення, що 

міститься в статті 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування». Так, роботодавцем визнається власник підприємства, 

установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм 

власності, виду діяльності та господарювання; фізична особа, яка використовує 

працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах 

працюють за наймом в Україні); власник розташованого в Україні іноземного 

підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної), філії та 

представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України [4]. 

Стосовно того, хто такий працівник, то найвлучнішим визначенням, на 

нашу думку, є таке «фізична особа, яка працює на підставі трудового договору 

на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує 

найману працю» [5].  

Щодо учасників індивідуального трудового спору, то дана категорія є більш 

ширшою за сторін, оскільки охоплює і сторін трудового спору і інших суб’єктів. 

Так, окрім роботодавця та працівника, учасниками індивідуального трудового 

спору можуть бути:  

1) юрисдикційні органи, що вирішують трудовий спір (КТС та/або суд); 

2) інші учасники (профспілки, органи зайнятості населення, органи охорони 

праці, органи контролю та ін.). 

Таким чином, аналіз суб'єктного складу правовідносин з розгляду трудових 

спорів дозволив виявити множинність як юрисдикційних органів, розглядають і 

вирішують трудовий спір, так і сторін трудового спору. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ  

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ 

 

3.1. Розгляд індивідуальних трудових спорів у комісіях по трудових 

спорах 

 

В індивідуальних трудових спорах оспорюються і захищаються суб’єктивні 

права конкретного працівника, його законний інтерес, і хоча працівників може 

бути й декілька, проте в індивідуальному трудовому спорі кожен з цих 

працівників заявляє самостійні вимоги до роботодавця з метою захисту своїх 

порушених, невизнаних або оспорюваних трудових прав чи інтересів. При цьому 

з точки зору підвідомчості всі індивідуальні трудові спори поділяються на 

декілька груп: спори, які розглядаються в комісії по трудових спорах; спори, які 

розглядаються у судовому порядку; спори, які розглядаються в особливому 

порядку. І кожен з цих видів розгляду, зокрема й розгляд індивідуальних 

трудових спорів у комісії по трудовим спорам, має свою, притаманну лише 

цьому виду специфіку. 

За часів існування СРСР роль комісії по трудовим спорам (КТС) була 

достатньо вагомою – КТС була обов’язковим первинним органом розгляду 

більшості індивідуальних трудових спорів, крім певного вичерпного переліку 

трудових спорів, які КТС не мала право розглядати [22, с. 333-339.]. 

На сьогодні ситуація змінилася. І, незважаючи на те, що в статті 224 Кодексу 

законів про працю досі КТС визначена як обов’язковий первинний орган по 

розгляду індивідуальних трудових спорів, що виникають на підприємствах, в 

установах, організаціях, за винятком трудових спорів деяких категорій 

працівників (суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників 

навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини), 

враховуючи конституційне положення про те, що правосуддя в Україні 

здійснюється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у державі, судам підвідомчі всі спори про захист 
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прав і свобод громадян. Отже на сьогодні працівник має право вибору – 

звертатися йому безпосередньо до суду для вирішення трудового спору, 

підвідомчого КТС, або ж спочатку він звернеться до КТС як первинного органу 

розгляду цих спорів. 

КТС є виборним органом трудового колективу й обирається загальними 

зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, 

організації з числом працюючих не менш як 15 осіб. Зі змісту ст. 223 КЗпП 

випливає, що порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень КТС 

визначаються загальними зборами/конференцією трудового колективу 

підприємства, установи, організації. Норма щодо кількості робітників у складі 

комісії, які мають становити не менше половини її складу, стосується лише тих 

суб’єктів, які мають статус підприємств і не стосується установ та організацій. 

Право звернення до КТС надано лише працівнику. За вирішенням трудових 

спорів до КТС вправі звертатися всі постійні, тимчасові, сезонні, штатні, 

позаштатні працівники, які перебувають у трудових відносинах, незалежно від 

того, чи є вони членами профспілкової організації, чи ні. 

Істотним для отримання права звернення до КТС є: по-перше, наявність 

укладеного трудового договору між суб’єктами індивідуального трудового 

спору: по-друге, звернення до КТС у встановлений законодавством термін. 

КТС, у межах своїх повноважень, розглядають спори з таких питань, як: 

оплата праці, зокрема при виконанні надурочних робіт і робіт у нічний час, при 

виконанні робіт різної кваліфікації, при багатоверстатному обслуговуванні, при 

суміщенні професій (спеціальностей), при невиконанні норм виробітку, 

простоях, виготовленні браку тощо; застосування встановлених норм виробітку 

і відрядних розцінок; зміна істотних умов праці; переведення на іншу роботу; 

компенсація, зокрема за роботу у вихідні, святкові й неробочі дні, при 

відрядженнях, при переведенні чи направленні на роботу в іншу місцевість тощо; 

виплата вихідної допомоги, винагороди за вислугу років, преміальних; надання 

щорічної відпустки встановленої тривалості і виплата грошової компенсації за 

частину щорічної відпустки чи за невикористану відпустку при звільненні; 
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накладення дисциплінарних стягнень; видача та використання спецодягу, 

спецвзуття, засобів індивідуального захисту тощо. 

Законодавство про працю детально не визначає процедуру захисту трудових 

прав у КТС. У зв’язку з цим, на нашу думку, реалізація норм трудового права має 

відбуватися за правилами цивільного процесуального законодавства. Так, у 

нормах Цивільного процесуального кодексу України [3] закріплений принцип 

процесуальної аналогії (аналогії закону), що припускає використання в 

регламентації діяльності КТС норм цивільного процесуального законодавства за 

аналогією в частині, що не врегульована трудовим законодавством. При цьому, 

дійсно, застосовуючи аналогію закону ми визначаємо застосований у 

«донорській» нормі закону загальний принцип права, звіряємо, чи можна його 

застосувати в іншій ситуації, і лише після цього реалізується аналогія закону [17, 

с. 63]. 

Згідно вимог ст. 226 КЗпП КТС зобов’язана розглянути трудовий спір у 

десятиденний строк з дня подання заяви. При цьому порушення цих строків не 

може призводити до несприятливих наслідків для працівника, зокрема і щодо 

його звернення до суду. 

Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву та 

представників власника або уповноваженого ним органу. За бажанням 

працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник 

профспілкового органу або, за вибором працівника, інша особа, у тому числі й 

адвокат. Повноваження на підписання заяви від імені працівника, на відмову від 

заявлених вимог, на оскарження рішення КТС, на пред’явлення рішення КТС до 

виконання й одержання сум, мають бути чітко визначені в довіреності або 

письмовій заяві працівника, поданій до КТС. 

Засідання КТС веде головуючий, яким може бути голова КТС, його 

заступник, секретар КТС або інший член КТС. Засідання КТС вважається 

правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних до її 

складу членів комісії. На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується 

головою або його заступником і секретарем. Працівник і власник або 
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уповноважений ним орган мають право заявити мотивований відвід будь-якому 

члену комісії. Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів комісії, 

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

вирішенні питання про відвід. Проте тут постає проблема. Якщо в цивільному 

процесуальному законодавстві питання відводу досить чітко і ясно 

регламентовано, існує вичерпний перелік підстав для відводу, то нормами 

трудового законодавства такі підстави та порядок заявлення відводів не 

встановлено. Це може призвести до зловживання своїми правами як з боку 

працівника, так і з боку роботодавця. 

Зважаючи на те, що реалізація норм трудового права щодо діяльності КТС 

має відбуватися за правилами цивільного процесуального законодавства, 

засідання КТС, на нашу думку, складається з декількох частин. 

По-перше, це підготовча частина, яка проводиться для вирішення питання 

про можливість або неможливість розгляду заяви на даному засіданні КТС. У 

призначений час головуючий відкриває засідання КТС і повідомляє про те, яка 

заява підлягає розгляду. Після того КТС перевіряє явку сторін спору, інших осіб, 

запрошених на її засідання для розгляду даної заяви, перевіряє представлені по 

цій заяві документи. На підставі явки на засідання КТС запрошених осіб та 

надання належних документів, КТС робить висновок про можливість або 

неможливість проведення засідання по розгляду заяви працівника по суті. 

Підставами для відкладення розгляду є неявка належним чином інформованих 

працівника або його представника (без наявності письмової заяви працівника 

щодо розгляду заяви за його відсутністю). Непредставлення роботодавцем 

необхідних для розгляду заяви документів не повинні визнаватися законними 

підставами для відкладення розгляду в КТС. У цьому випадку КТС повинна 

розглядати заяву по наявних документах. Підготовча частина засідання КТС 

закінчується прийняття рішенням про розгляд заяви по суті. 

По-друге, це розгляд заяви працівника по суті, який починається з доповіді 

головуючого або іншого члена КТС, що ознайомився з заявою, яка надійшла від 
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працівника. Після цього головуючий з’ясовує у працівника/його представника, 

чи підтримує він свої вимоги, а у представника роботодавця чи визнає він 

заявлені працівником вимоги, та пропонує працівникові й представникові 

роботодавця врегулювати своєю угодою виниклі розбіжності. Укладена на 

засіданні КТС угода є обов’язковою для виконання. Відмова працівника від 

поданої заяви дозволяє КТС винести рішення про повернення заяви 

працівникові, що позбавляє його права повторно звернутися до КТС по цьому ж 

питанню. Визнання представником роботодавця заявленим працівником до КТС 

вимог призводить до винесення КТС рішення про їх задоволення без 

дослідження інших доказів. У тих випадках, коли сторони індивідуального 

трудового спору наполягають на розгляді заяви по суті, КТС досліджує наявні 

докази. 

Спочатку пояснення по суті заявлених вимог дає працівник, який звернувся 

із заявою до КТС, або його повноважний представник. Потім пояснення дає 

представник роботодавця, присутній на засіданні КТС. Після цього КТС 

досліджує представлені сторонами докази – опитує викликаних свідків, 

оголошує представлені документи. КТС має право доручати спеціалістам 

проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від 

власника або уповноваженого ним органу представлення необхідних 

розрахунків та документів. Проблемою є те, що на сьогодні законодавством не 

передбачено відповідальність роботодавця за відмову в наданні необхідних КТС 

документів та розрахунків. По закінченні розгляду заяви по суті головуючий 

пропонує сторонам індивідуального трудового спору викласти свою позицію з 

урахуванням досліджених на засіданні КТС доказів. 

По-третє, це прийняття КТС рішення. 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 



19 
 

спору; прізвища членів комісії; прізвища власника або представників 

уповноваженого ним органу; результати голосування; мотивоване рішення 

комісії. 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. 

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, 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. 

Згідно п. 5 ст. 17 Закону України «Про виконавче провадження» [6], 

посвідчення КТС, що видаються на підставі відповідних рішень цих комісій, є 

виконавчими документами, що підлягають виконанню державною виконавчою 
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службою. Цим же законом (ст. 22) встановлені і строки пред’явлення рішення 

КТС до виконання: рішення КТС можуть бути пред’явлені до виконання 

протягом трьох місяців з дня видачі посвідчення на примусове виконання 

рішення. Отже, державний виконавець виконує рішення КТС у примусовому 

порядку лише на підставі посвідчення КТС, пред’явленого не пізніше 

тримісячного строку до районного, міського (міста обласного значення), 

районного у місті відділу державної виконавчої служби. У разі незгоди з 

рішенням КТС працівник чи власник або уповноважений ним орган можуть 

оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм виписки з 

протоколу засідання комісії чи його копії (ст. 228 КЗпП). 

 

 

3.2. Розгляд індивідуальних трудових спорів у судах 

 

Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у суді регламентується 

КЗпП України і Цивільним процесуальним кодексом України. Не варто забувати 

також, що Україна як європейська держава визначила для себе 

євроінтеграційний шлях розвитку.  

Після набуття членства у Раді Європи, Україна ратифікувала основні акти 

цієї установи - Європейську Конвенцію про захист прав та основоположних 

свобод людини і Європейську соціальну хартію (1996 рік). Як наслідок, 

громадяни України здобули право звертатися за захистом своїх прав (зокрема і у 

сфері трудового законодавства) до Європейського суду з прав людини. Тому 

сьогодні громадяни України, які вважають, що їх права були порушеними та не 

знайшли належного захисту на національному рівні, можуть звернутися до 

Страсбурзького суду з індивідуальною заявою [13]. 

Досить важливу роль у питанні вирішення судами індивідуальних трудових 

спорів відіграє Постанова Пленуму Верховного суду України «Про практику 

розгляду судами трудових спорів» № 9 від 6 листопада 1992 року [8]. 
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Проте відсутність в Україні трудової юстиції та безсистемний підхід 

законодавця до регламентації питання визначення юрисдикції судів з розгляду 

трудових спорів призвело до того, що на сьогоднішній день останні можуть 

розглядатися у різних судових юрисдикціях. При цьому аналіз судової практики 

вказує на існування юрисдикційного конфлікту, що проявляється у вирішенні 

схожих за предметом трудових спорів судами різної спеціалізації [16, с. 105-108]. 

Кодекс законів про працю містить положення, згідно з яким у районних, 

районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори 

за заявами працівника чи власника або уповноваженого ним органу, коли вони 

не згодні з рішенням комісії по трудових спорах підприємства, установи, 

організації (підрозділу) [2, ст. 231]. Таке формулювання ніби робить із суду 

останню інстанцію для вирішення індивідуального трудового спору, головне 

місце залишаючи за позасудовими засобами вирішення.  

Проте зважаючи, що кожен громадянин має право на захист своїх 

порушених прав у суді, Кодекс законів про працю визначає види індивідуальних 

трудових спорів, які підлягають безпосередньому розглядові у районних, 

районних у місті, міських чи міськрайонних судах. До них відносяться спори за 

заявами: 

- працівників підприємств, установ, організацій, де комісії по трудових 

спорах не обираються; 

- працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення 

трудового договору, зміну дати і формулювання причини звільнення, оплату за 

час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи  (за винятком 

спорів про дострокове звільнення від виборної платної посади членів 

громадських та інших об'єднань громадян за рішенням органів, що їх обрали та 

трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників 

навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини); 

- керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, 

відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного 

бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також 
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службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і 

службових осіб центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну 

політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами; 

керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на 

посади державними органами, органами місцевого самоврядування, а також 

громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян, з питань 

звільнення, зміни дати і формулювання причини звільнення, переведення на 

іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладання дисциплінарних 

стягнень (з тими самими винятками); 

- власника або уповноваженого ним органу про відшкодування 

працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, 

організації; 

- працівників у питанні застосування законодавства про працю, яке 

відповідно до чинного законодавства попередньо було вирішено власником або 

уповноваженим ним органом і виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації 

(підрозділу) в межах наданих їм прав; 

- працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання ними 

роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи. 

Спори «потенційних працівників» також розглядаються судами, зокрема 

про відмову у прийнятті на роботу:  

1) працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого 

підприємства, установи, організації; 

2) молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і в 

установленому порядку направлені на роботу на дане підприємство, в установу, 

організацію; 

3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину з 

інвалідністю, а одиноких матерів (батьків) - при наявності дитини віком до 

чотирнадцяти років; 

4) виборних працівників після закінчення строку повноважень; 
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5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу; 

6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно до 

чинного законодавства зобов'язаний укласти трудовий договір [2, ст. 232]. 

У суді підлягають розглядові індивідуальні трудові спори працівників усіх 

підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду 

діяльності й галузевої приналежності, у тому числі членів кооперативів, їх 

об’єднань, членів інших громадських організацій, які перебували з ними в 

трудових відносинах, осіб, які працюють за трудовим договором із фізичними 

особами. Необхідно враховувати, що спори, пов’язані з відстороненням 

працівників від роботи за постановою прокурора або слідчого, не підлягають 

судовому розгляду в порядку цивільного судочинства, а вирішуються в порядку, 

встановленому для оскарження постанов цих органів. Після скасування такої 

постанови трудовий спір вирішується в загальному порядку. 

За трудовими спорами встановлена альтернативна підсудність. Позови, що 

випливають з трудових правовідносин, можуть подаватися також за місцем 

проживання позивача, позови про поновлення трудових прав можуть 

пред’являтися позивачем за місцем його проживання або за місцем знаходження 

відповідача. Позови про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров’я, а також втратою годувальника, можуть пред’являтися 

позивачем за його місцем проживання чи за місцем заподіяння шкоди. Позови 

про відшкодування шкоди, заподіяної майну громадян або юридичних осіб, 

можуть пред’являтися також за місцем заподіяння шкоди 

Строки, протягом яких працівники можуть звернутися до суду з позовом 

про захист своїх прав, також встановлені в Кодексі законів про працю. Так, 

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 про звільнення або з дня видачі трудової книжки. У разі 

порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до 
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суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження 

будь-яким строком. Для звернення власника або уповноваженого ним органу до 

суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної 

підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня 

виявлення заподіяної працівником шкоди. 

Облік виконаної міри праці й визначення розміру належної працівнику за це 

винагороди належить до компетенції роботодавця. Інколи працівник протягом 

тривалого часу може не знати, що роботодавець порушує його право. Якщо 

працівник дізнався про це і впродовж трьох місяців звернувся в органи з 

вирішення трудового спору, то грошова вимога має бути задоволена за весь час. 

Якщо роботодавець доведе, що працівник знав про порушення свого права й 

упродовж трьох місяців не звернувся, аби його захистили, то грошові вимоги 

працівника не будуть задоволені. Якщо працівник доведе, що він не знав про 

порушення свого права, то орган, який розглядатиме цей спір, має право винести 

рішення про виплату працівникові належних грошових сум без обмеження будь-

яким строком. 

Суд зобов’язаний вживати передбачені законом заходи до всебічного, 

повного й об’єктивного з’ясування обставин справи, роз’ясняти особам, які 

беруть участь у справі, їх права й обов’язки і сприяти у здійсненні їх прав. Кожна 

сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу 

своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами й іншими особами, які 

беруть участь у справі. Коли сторонам та іншим особам, які беруть участь у 

справі, важко потребувати докази суд за їх клопотаннями сприяє у витребуванні 

таких доказів. 

Рішення з трудових справ виноситься судом на підставі всебічного вивчення 

всіх матеріалів трудової справи, показання сторін, інших учасників процесу. В 

рішенні суду з трудової справи формулюється висновок суду щодо задоволення 

позову чи відмові у задоволенні позову. При задоволенні позовних вимог суд 

формулює, які дії необхідно провести відповідачу по виконанню рішення суду. 

Суд, постановляючи рішення про стягнення грошових сум з юридичних осіб, 
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зазначає в резолютивній частині рішення конкретну грошову суму, що підлягає 

стягненню 

При розгляді у судах індивідуальних трудових спорів позивачі, тобто особи, 

які вважають своє право порушеним, мають певні встановлені законодавством 

пільги. До таких пільг можна віднести звільнення від сплати судового збору у 

справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі [7, ст. 5]. Таке 

рішення законодавця є досить правильним з точки зору захищеності незаконно 

звільнених працівників, що говорить про гарантованість соціальних прав. 

Нині Україна прямує до встановлення так званої адвокатської монополії. 

Так, вже з 1 січня 2019 року право представляти осіб у судах першої інстанції 

буде належати лише адвокатам. Проте така монополія не є абсолютною. Зокрема, 

у частині 2 статті 60 ЦПК встановлено, що  під час розгляду спорів, що 

виникають з трудових відносин, представником може бути особа, яка досягла 

вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність [3, ст. 60]. Тобто, і в 

цьому разі законодавець робить певний виняток для осіб, чиї трудові права 

порушено, надаючи їм ширші можливості для вибору представника в суді. 

Таким чином, залежно від виду трудового спору та його характеру для 

кожної особи визначається порядок вирішення трудових спорів. Для 

індивідуальних трудових спорів про застосування законодавства про працю 

передбачено два способи вирішення: 1) загальний порядок, коли спір спочатку 

розглядається в комісії з трудових спорів, а у разі незгоди працівника або 

власника з рішенням КТС – у судовому порядку; 2) безпосередньо в районному, 

районному у місті, міському чи міськрайонному судах. 

Слід також відмітити, що порядок подачі документів та вирішення трудових 

спорів є максимально спрощений на користь, звичайно, 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. 
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РОЗДІЛ IV. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ 

 

Відповідно до частини 1 статті 235 Кодексу законів про працю України, у 

разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу 

роботу, у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону 

України "Про запобігання корупції" іншою особою, працівник повинен бути 

поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. Стаття 

221 вказаного Кодексу визначає, що трудові спори розглядаються комісіями з 

трудових спорів та районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними 

судами [2]. 

Аналізуючи судову практику, можна зробити висновок, що більшість 

трудових спорів становлять спори про поновлення на роботі працівника, 

звільненого з ініціативи роботодавця на підставі ст. 40 (розірвання трудового 

договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу), ст. 41 

(додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних 

умов) Кодексу законів про працю України. Найбільш поширеною підставою 

звільнення працівника роботодавцем є зміни в організації виробництва і праці, 

зокрема ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання 

підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату 

працівників (п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України).  

Особливістю розгляду вказаної категорії спорів є те, що суд повинен 

встановити дійсні обставини справи, а також в обов’язковому порядку наявність 

причинного зв’язку скорочення чисельності чи штату працівників з 

реорганізацією, перепрофілюванням або іншими змінами в організації 

виробництва і праці. Так, на відміну від ліквідації, реорганізація підприємства не 

завжди є підставою для розірвання трудового договору з його працівниками, і ці 

поняття суд має відмежовувати. Зокрема, не є підставою для розірвання 
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трудового договору факт реорганізації, який не супроводжувався скороченням 

чисельності або штату працівників. 

Крім того, у справах про поновлення на роботі осіб у зв’язку з ліквідацією 

підприємства насамперед судом перевіряються всі докази і встановлюється, чи 

справді мала місце ліквідація підприємства, чи завершена його діяльність, чи все-

таки відбулася реорганізація підприємства або зміна його власника [26, с. 76]. 

Дуже часто на практиці проблемним постає питання щодо виконання 

рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного 

працівника. Однією з особливостей виконання рішень про поновлення на роботі 

працівника є те, що воно повинно бути виконано негайно. Така норма, зокрема, 

закріплена у частині 5 статті 235 Кодексу законів про працю України [2]. Негайне 

виконання судового рішення полягає в тому, що воно набуває ознак здійснення і 

підлягає виконанню не з часу набрання ним законної сили, що передбачено для 

більшості судових рішень, а негайно, з часу його оголошення в судовому 

засіданні, чим забезпечується швидкий і реальний захист життєво важливих прав 

та інтересів громадян і держави [30, с. 362.].  

Іншою досить поширеною категорією індивідуального трудового спору є 

спори з приводу виплати заробітної плати. 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 працедавців 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 законодавства [29, с. 365-366].  
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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 [15, с. 

437-441]. 

Значна кількість спорів на етапі укладення трудового договору виникає у 

зв’язку з відмовою у прийнятті на роботу. Загальновизнано, що роботодавець і 

працівник на момент укладення трудового договору є рівноправними, адже ніхто 

не вправі зобов’язувати їх укладати трудовий договір. З іншого боку, 

законодавство про працю містить певні гарантії для працівників та забороняє 

необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу. Відповідно до ст. 22 КЗпП 

України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих 

або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору 

залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної 

приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, 

членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру 
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занять, місця проживання не допускається. Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану 

здоров’я працівника можуть встановлюватись законодавством України.  

Згідно з частиною другою ст. 232 КЗпП України та п. 6 постанови Пленуму 

Верховного суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 

06 листопада 1992 р. № 9 безпосередньо в районних, районних у місті, міських 

чи міськрайонних судах розглядаються також спори про відмову у прийнятті на 

роботу: 

1) працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого 

підприємства, установи, організації;  

2) молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і в 

установленому порядку направлені на роботу на дане підприємство, в установу, 

організацію;  

3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-

інваліда, а одиноких матерів (батьків) – при наявності дитини віком до 

чотирнадцяти років;  

4) виборних працівників після закінчення строку повноважень;  

5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу; 

6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно до 

чинного законодавства зобов’язаний укласти трудовий договір. Наприклад, коли 

у випадках, передбачених законодавством, власник або уповноважений ним 

орган зобов’язаний приймати в порядку працевлаштування інвалідів і 

неповнолітніх, направлених на роботу в рахунок броні; осіб, які були звільнені в 

зв’язку з направленням на роботу за кордон, призовом на строкову чи 

альтернативну військову службу і повернулись після закінчення цієї роботи чи 

служби), або які вважають, що їм відмовлено в укладенні трудового договору 

всупереч гарантіям, передбаченим ст. 22 КЗпП України.  

З наведених положень можна зробити висновок, що на сьогодні відмова 

роботодавця в укладенні трудового договору може бути визнана неправомірною 

у двох випадках. По-перше, якщо роботодавець зобов’язаний укласти трудовий 

договір з конкретним працівником в силу прямої законодавчої заборони 



30 
 

відмовляти в укладенні договору такому працівнику. По-друге, якщо мотиви 

відмови роботодавця укласти трудовий договір з працівником є протизаконними 

та порушують загально-правовий принцип недискримінації.  

Водночас для того, щоб успішно оскаржити необґрунтовану відмову у 

прийнятті на роботу та виграти справу в суді необхідно довести ряд обставин, 

зокрема, що роботодавець робив оголошення про наявність вільних вакансій у 

спеціальних засобах масової інформації, що між роботодавцем і кандидатом на 

посаду дійсно мали місце переговори щодо укладення трудового договору, але в 

укладенні його особі було відмовлено з незаконних мотивів [31, с. 266-271]. 

Досить поширеною категорією індивідуальних трудових спорів є справи 

про притягнення працівників до матеріальної відповідальності. Одним із 

головних елементів матеріальної відповідальності, зокрема, коли мова йде про 

повну матеріальну відповідальність, є вина працівника.  

 Варто наголосити, що обов’язок доказування наявності вини працівників та 

її форми у кожному конкретному випадку покладається законодавством на 

роботодавця або уповноважений ним орган. А у випадку конфлікту у даному 

питанні спір підлягає вирішенню за загальним судовим порядком шляхом 

подання позову працівником до системи місцевих судів загальної юрисдикції. 

Законодавством передбачається спрощений порядок притягнення працівників до 

обмеженої матеріальної відповідальності. Його сутність полягає в тому, що 

роботодавець наділений всіма повноваженнями у питаннях визначення розміру 

завданої шкоди, встановлення винних у завданні шкоди осіб (працівників), 

визначення форми та ступеня вини та стягнення шкоди з працівників. 

У випадку настання обмеженої матеріальної відповідальності роботодавцю 

достатньо обрахувати розмір шкоди за наявними у нього документами 

бухгалтерського обліку та протягом двох тижнів з дня, коли роботодавець виявив 

(або повинен був виявити) завдану шкоду, видати наказ або розпорядження про 

притягнення винного працівника до матеріальної відповідальності. Саме даний 

наказ/розпорядження буде підставою для стягнення з працівника завданої ним 

шкоди.  
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Однак, кожному роботодавцеві слід пам’ятати, що звернення даного 

наказу/розпорядження про притягнення працівника до відповідальності можливе 

лише після семи днів з моменту ознайомлення працівника з даним розпорядчим 

документом. Даний строк можна вважати строком для оскарження дій 

роботодавця, якщо працівник вважає факт притягнення його до відповідальності 

незаконним або якщо він незгоден із визначеним розміром завданої шкоди. 

Оскарження здійснюється у загальному судовому порядку, для якого 

встановлений загальний строк позовної давності у трудовому праві – три місяці 

з моменту, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушене 

право, тобто у даному випадку з дня ознайомлення його з 

наказом/розпорядженням про притягнення до матеріальної відповідальності. 

Майже нерозривно із позовними вимогами про поновлення на роботі, йдуть 

вимоги про відшкодування середньомісячного заробітку за час вимушеного 

прогулу.  

Законодавство про працю не містить визначення ані вимушеного прогулу, 

ані оплати за час вимушеного прогулу, проте дані терміни неодноразово 

вживаються у Кодексі законів про працю України. Проте в Кодексі та в 

Постанові Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами 

трудових спорів» № 9 від 06.11.1992 року містяться підстави виникнення 

вимушеного прогулу та його оплати. Так, вимушений прогул може мати місце у 

випадках:  

1) незаконного звільнення [2, ст. 82]; 

2) незаконного переведення на іншу роботу [2, ст. 82];  

3) затримки видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого 

ним органу [2, ст. 235];  

4) затримки виконання рішення про поновлення на роботі [2, ст. 236];  

5) відмови у прийнятті на роботу [8, п. 6];  

6) несвоєчасного укладення трудового договору [8, п. 6];  

7) якщо неправильне формулювання причин звільнення в трудовій книжці 

перешкоджало працевлаштуванню працівника [2, ст. 235];  
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8) затримки розрахунку [8, п. 32];  

9) незаконного виключення члена кооперативу чи підприємства [8, п. 35].  

З аналізу перелічених підстав випливає, що вимушеності прогулу надають 

протиправні дії або бездіяльність роботодавця (власника підприємства, 

установи, організації, кооперативу або уповноваженого ним органу), внаслідок 

яких працівник позбавляється права виконувати трудові обов’язки та отримувати 

за це заробітну плату. 

Правова природа явища вимушеного прогулу каже про те, що він має місце 

лише у чітко визначених нормативними актами про працю випадках. Проте при 

вимушеному прогулі головну роль відіграють саме винна поведінка власника 

підприємства, установи, організації, або уповноваженого ним органу, тобто 

роботодавця, які надають відсутності особи на роботі поважності. В такому разі 

має місце перешкоджання працівнику у здійсненні ним покладених трудових 

функцій. 

Варто відмітити те, що трудові спори, що відносяться до різних видів 

трудових відносин, мають свою “процесуальну” специфіку. Вони різні по 

предмету, складності доведення та видам використовуваних доказів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Отже, з урахуванням положень чинного трудового законодавства та 

висловлених міркувань можна сформулювати такі висновки щодо 

індивідуального трудового спору: 

1) це протиріччя між роботодавцем і працівником (нинішнім, колишнім, 

потенційним); 

2) ця суперечність є неврегульованою в процесі безпосередніх переговорів 

між зацікавленими сторонами (їх представниками); 

3) зазначені розбіжності виникають у зв'язку із застосуванням трудового 

законодавства та інших нормативно-правових актів, що містять норми трудового 

права, і різних договорів про працю (колективного договору, соціально-

партнерської угоди, трудового договору); 

4) конфлікт сторін перенесено на розгляд уповноваженого органу, який 

вправі розглядати індивідуальні трудові спори (КТС або суду). 

При визначенні підвідомчості кожного індивідуального трудового спору 

слід спочатку з'ясувати, якого різновиду спір, потім виявити його характер і далі 

встановити, з яких правовідносин сфери трудового права він випливає. 

Залежно від виду трудового спору та його характеру для кожної особи 

визначається порядок вирішення трудових спорів. Для індивідуальних трудових 

спорів про застосування законодавства про працю передбачено два способи 

вирішення: 1) загальний порядок, коли спір спочатку розглядається в комісії з 

трудових спорів, а у разі незгоди працівника або власника з рішенням КТС – у 

судовому порядку; 2) безпосередньо в районному, районному у місті, міському 

чи міськрайонному судах. 

Базуючись на аналізі зарубіжного досвіду, є достатні підстави говорити про 

необхідність запровадження у вітчизняній практиці альтернативних способів 

вирішення індивідуальних трудових спорів, спрямованих на їх мирне 

розв’язання. 
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Слід відмежовувати учасників індивідуального трудового спору від сторін 

спору, котрими є відповідно працівник та роботодавець, між якими, власне, і 

виникає індивідуальний трудовий спір. Учасниками ж, окрім сторін, виступають 

також: юрисдикційні органи, до повноважень яких віднесено розгляд і 

вирішення трудового спору та інші суб’єкти. 

Кожна категорія індивідуальних трудових спорів характеризується 

власними ознаками. Головними з яких є складність, суб’єктний склад, 

юрисдикційність, строки та порядок вирішення, доведення, порядок перегляду 

та виконання рішення. Найпоширенішими є індивідуальні трудові спори щодо 

незаконного звільнення та порушення оплати праці. 

Чимало вчених наполягають на заснуванні в Україні інституту трудової 

процесуальної юстиції. Так, існує необхідність розробки нової комплексної 

системи вирішення трудових спорів, яка б передбачала як позасудовий, так і 

судовий порядки захисту права на працю. При цьому ця система повинна 

передбачати для учасників трудових правовідносин право вибору способу 

вирішення трудових спорів. Така система має спонукати сторони до вироблення 

компромісних рішень, не обмежуючи можливість реалізації права на судовий 

захист. 

Сучасний стан вирішення індивідуальних трудових спорів в Україні 

характеризується наявністю великої кількості проблем, до яких можна віднести:  

- синдром «пострадянської країни», коли серед працівників переважає 

думка, що звернення до відповідних органів не принесе бажаного результату, а 

можливо і погіршить існуючу ситуацію; 

- «правовий нігілізм» населення; 

- застарілість та недосконалість законодавчого регулювання стосовно 

позасудових заходів вирішення індивідуальних трудових спорів. 
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