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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Недотримання трудових прав працівників, а також 

численні їх порушення зумовили виникнення великої кількості трудових 

спорів (конфліктів) за останні роки. Вказане негативно відображається на 

регулюванні трудових відносин і гальмує подальший розвиток національної 

економіки загалом. Так, середньомісячна кількість економічно активного 

населення віком 15–70 років
 

становила 17,9 млн осіб (дані наведено за 

результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань 

економічної активності в середньому за 2017 р.), з яких 16,2 млн були зайняті 

економічною діяльністю, а решта (1,7 млн) – безробітні, тобто особи, які не 

мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою 

державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення становив: у віці 15–

70 років – 56,1 %, а в працездатному віці – 64,5 %. Рівень безробіття (за 

методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років 

становив 9,5 %, а працездатного віку – 9,9 %. З огляду на це, необхідно 

відзначити, що з 17 млн працездатного населення України, яке Держстат 

нарахував на 1 січня 2019 року, на постійній основі працювали 7,7 млн осіб. 

Крім того, спостерігається тенденція до уповільнення розвитку ринку 

праці, якості умов праці, зменшення чисельності ефективних та сучасних 

робочих місць, що посилює процеси зовнішньої трудової міграції. Лише за 

2015–2017 роки оцінка трудових мігрантів з України становить 4 млн осіб. 

Значний вплив на ринок праці України здійснюють світові тенденції та тренди. 

Інтелектуалізація ринку праці, впровадження новітніх інноваційних технологій 

зумовлює звуження сфер людської трудової діяльності. 

Уповільнення процесів щодо вироблення якісної стратегії реформ у 

соціально-економічній сфері спричинено неефективністю правового 

регулювання трудових відносин, незадовільним станом базового закону – 

Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП), який було ухвалено ще 

10 грудня 1971 року. При цьому, протягом усього періоду його чинності 

парламент намагався ситуативно удосконалити зміст, що обумовило 

відставання норм цього нормативно-правового акту від реального стану ринку 

праці, трудових відносин. Це саме стосується і більшості актів трудового 

законодавства, які мали орієнтацію на рамкове рішення окремих проблем з 

питань праці. 

Закономірно, що ці та інші, пов’язані із ними, процеси стали не лише на 

заваді реальних реформ ринку праці, а призвели до формування неякісних 

механізмів реалізації права на працю, інших трудових прав, передумов до 

виникнення численних трудових спорів. Події останнього періоду на ринку 

праці вказують на тенденцію системного характеру порушень трудових прав, 

до зростання трудових спорів. 

У зв’язку із системним характером цього явища, нагальною є розробка 

фундаментальних науково-теоретичних векторів, засад та положень щодо 

сучасного нормативно-правового регулювання вирішення трудових спорів 
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(конфліктів) та формування обґрунтованих пропозицій щодо шляхів 

вирішення проблем у вказаній сфері. 

Теоретичні засади нормативно-правового регулювання вирішення трудових 

спорів (конфліктів) у теорії права в сучасних умовах частково були розроблені та 

удосконалені такими вченими-юристами, як: В. М. Андріїв, Я. І. Безугла, 

Н. Б. Болотіна, М. І. Боднарук, В. М. Божко, С. Я. Вавженчук, Т. М. Вахонєва, 

В. С. Венедіктов, С. В. Венедіктов, С. В. Вишновецька, Н. Д. Гетьманцева, 

Ю. М. Гришина, І. В. Дашутін, В. В. Жернаков, Д. В. Журавльов, Т. А. Занфірова, 

І. В. Зуб, І. П. Жигалкін, М. І. Іншин, М. М. Клемпарський, О. О. Коваленко, 

Р. І. Кондратьєв, В. Л. Костюк, І. В. Лагутіна, В. В. Лазор, Л. І. Лазор, С. С. Лукаш, 

А. Р. Мацюк, К. Ю. Мельник, Н. О. Мельничук, Л. В. Могілевський, 

О. В. Москаленко, О. М. Обушенко, О. Т. Панасюк, П. Д. Пилипенко, С. В. Попов, 

С. М. Прилипко, В. І. Прокопенко, О. І. Процевський, В. О. Процевський, 

В. Г. Ротань, А. М. Слюсар, Н. М. Стаховська, Б. І. Сташків, Н. М. Хуторян, 

Г. І. Чанишева, М. В. Чічкань, Ю. В. Чижмарь, С. М. Черноус, Р. І. Шабанов, 

І. І. Шамшина, В. І. Щербина, О. М. Ярошенко та інші. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі муніципального права та 

адміністративно-правових дисциплін у межах комплексної науково-дослідної 

теми «Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, 

адміністративних та трудових відносинах» (номер державної реєстрації: 

0113U001049), яка досліджується Навчально-науковим інститутом права 

ім. І. Малиновського національного університету «Острозька академія». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015; Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо усунення 

проблем правового регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів). 

Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання: 

– охарактеризувати історико-правові передумови правового 

регулювання вирішення трудових спорів; 

– визначити особливості становлення нормативно-правового 

регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів) на території українських 

земель у радянський період (1917–1991 роки); 

– дослідити специфіку розвитку законодавства про вирішення трудових 

спорів (конфліктів) в період незалежності України; 

– здійснити авторську класифікацію трудових спорів (конфліктів); 

– розкрити зміст права на судовий захист трудових прав; 

– конкретизувати поняття та ознаки нормативно-правового 

забезпечення вирішення індивідуальних трудових спорів; 
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– виокремити елементи нормативно-правового забезпечення вирішення 

трудових спорів у суді; 

– виділити ознаки нормативно-правового забезпечення вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів); 

– сформулювати доктринальні проблеми нормативно-правового 

забезпечення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); 

– здійснити теоретико-правовий аналіз практичних проблем 

нормативно-правового забезпечення вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів); 

– запропонувати тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

вирішення трудових спорів (конфліктів); 

– розробити конкретні пропозиції щодо шляхів запозичення 

зарубіжного досвіду правового регулювання вирішення трудових спорів 

(конфліктів). 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин щодо здійснення 

захисту трудових прав. 

Предметом дослідження є проблеми теорії та практики нормативно-

правового регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів). 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження 

дисертаційної роботи слугує комплекс сучасних як загальних, так і 

спеціальних теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ і 

процесів, котрі мають місце у суспільстві. Положення, висновки та 

рекомендації, що містяться у роботі, достатньою мірою аргументовані, 

науково обґрунтовані і достовірні. Наукове дослідження побудовано на 

застосуванні загального системно-структурного методу, основні елементи 

якого забезпечили високий ефект побудови моделей розв’язання поставлених 

завдань. В основі наукового аналізу правового регулювання вирішення 

трудових спорів (конфліктів) лежать, зокрема, такі методи: діалектичний, 

системний, порівняльно-правовий, логічні методи і прийоми. Нормативною 

основою роботи стали нормативно-правові акти національного законодавства 

радянського та сучасного періодів, проекти законів й інших нормативних 

документів, а також міжнародні та зарубіжні джерела щодо забезпечення 

вирішення трудових спорів (конфліктів). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів 

пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити 

проблеми правового регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів). За 

результатами дисертаційного дослідження, сформульовано авторські основні 

положення, зокрема: 

вперше: 

– комплексно виділено перелік основних тенденцій удосконалення 

досудового врегулювання індивідуальних трудових спорів, а саме: 1) розвиток 

інклюзивного суспільства, зокрема ринку праці; 2) формування новітніх 

підходів щодо запобігання правопорушенням у сфері праці, поваги до 
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трудових прав; 3) підвищення ефективності, дієвості, доступності діяльності 

КТС, з огляду на об’єктивні засади урахування потреб, інтересів працівників 

та роботодавців; 4) розвиток КТС як примирного юрисдикційного органу, що 

формуватиметься на паритетних засадах працівниками та роботодавцем; 

5) здійснення новітньої кодифікації трудового законодавства шляхом 

ухвалення парламентом Трудового кодексу України, який має закласти 

механізми попередження трудових правопорушень та трудових спорів 

(конфліктів); 6) розробка, проведення експертиз, слухань проекту Трудового 

процесуального кодексу, який має передбачати дієві механізми досудового 

врегулювання індивідуальних трудових спорів; 7) ухвалення парламентом 

Трудового процесуального кодексу як кодифікованого закону у сфері 

досудового вирішення трудових спорів (конфліктів); 

– сформульовано групу тенденцій удосконалення вирішення 

індивідуального трудового спору у суді, а саме: здійснення ефективної 

реформи ринку праці та новітньої судово-правової реформи; передбачення 

спрощеної процедури звернення до суду за захистом трудових прав, зокрема 

щодо підготовки та подачі позовної заяви, інших документів; передбачення 

дієвих механізмів доступності права на звернення до суду за захистом 

трудових прав для осіб з інвалідністю та інших соціально вразливих  категорій 

працівників; законодавче закріплення трудо-процесуальних процедур 

вирішення індивідуальних трудових спорів у судовому порядку; 

доопрацювання проекту Трудового кодексу шляхом внесення коректив щодо 

прозорості, доступності, відкритості вирішення індивідуальних трудових 

спорів у судовому порядку як складова ухвалення комплексної судово-

правової реформи на основі узгодження інтересів роботодавців, працівників та 

держави, з огляду на здобутки правової доктрини, напрацювань провідних 

шкіл трудового права, експертів та розробка проекту Трудового 

процесуального кодексу України; ухвалення Трудового та Трудового 

процесуального кодексів України, як результат консенсусу суспільства, 

держави, наукових шкіл соціального права; 

– обґрунтовано та з’ясовано основні ознаки класифікації трудових 

спорів (конфліктів): 1) наукове аргументування процесу щодо розподілу 

трудових спорів (конфліктів); 2) зумовленість доктринальними підходами 

науки трудового права, розвитком трудового законодавства (законодавства 

про працю); 3) спрямування на ідентифікацію окремих трудових спорів 

(конфліктів); 4) сприяння належному нормативно-правовому забезпеченню 

трудових спорів (конфліктів); 5) сприяння належному вирішенню трудових 

спорів (конфліктів); 6) сприяння захисту трудових прав та інтересів учасників 

правовідносин у сфері праці; 

– виведено повну класифікацію трудових спорів (конфліктів): трудові 

спори (конфлікти) у сфері зайнятості та працевлаштування; трудові спори 

(конфлікти) у сфері функціонування ринку праці; трудові спори (конфлікти) 

на етапі виникнення, зміни та припинення соціального партнерства 

(здійснення соціального діалогу); трудові спори (конфлікти) на етапі 
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укладення трудового договору (окремих видів трудових договорів); трудові 

спори (конфлікти) у сфері робочого часу; трудові спори (конфлікти) у сфері 

часу відпочинку; трудові спори (конфлікти) у сфері оплати праці, зокрема 

виплати заробітної плати; трудові спори (конфлікти) з питань дотримання 

трудової дисципліни; трудові спори (конфлікти) з питань дисциплінарної 

відповідальності; трудові спори (конфлікти) з питань матеріальної 

відповідальності працівника та роботодавця; трудові спори (конфлікти) з 

питань охорони праці; трудові спори (конфлікти) з питань соціального 

страхування працівників; трудові спори (конфлікти) з питань вирішення 

трудових спорів (конфліктів) у КТС та суді, зокрема Європейському суді з 

прав людини; трудові спори (конфлікти) з питань застосування примирно-

юрисдикційних процедур; трудові спори (конфлікти) з питань проведення 

страйку; трудові спори (конфлікти) з питань нагляду за дотриманням 

трудового законодавства; трудові спори (конфлікти) з питань контролю за 

дотриманням трудового законодавства; окремі трудові спори (конфлікти) з 

питань виконання трудового договору; окремі трудові спори (конфлікти) з 

питань припинення трудового договору; окремі спори (конфлікти) з питань 

укладення, виконання, припинення актів соціального партнерства; окремі 

спори (конфлікти) з питань ухвалення виконання та припинення локальних 

нормативних актів; окремі спори (конфлікти) з питань дотримання та 

чинності актів трудового законодавства; 

– встановлено, що основними тенденціями новітнього нормативно-

правового забезпечення вирішення індивідуальних трудових спорів є: 

1) розвиток інклюзивного ринку праці; 2) здійснення сучасної реформи 

правосуддя, з огляду на провідну мету щодо доступності та ефективного 

захисту права на працю та інших трудових прав; 3) розробка та ухвалення 

новітньої, науково обґрунтованої концепції кодифікації трудового 

законодавства; 4) розробка та ухвалення новітнього кодифікованого трудового 

та трудового процесуального законодавства, на основі відповідної концепції, 

враховуючи міжнародний та національний досвід, досягнення провідних шкіл 

трудового права; 5) впровадження постійних моніторингів щодо дотримання 

права на працю та інших трудових прав; 

– виокремлено такі основні тенденції удосконалення примирно-

юрисдикційних процедур щодо врегулювання колективних трудових спорів 

(конфліктів): 1) розробка та затвердження Національної стратегії 

попередження та врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), з 

урахуванням міжнародного та національного досвіду, досягнень шкіл 

соціального права; 2) впровадження стратегії постійних консультацій та 

обговорень механізмів запобігання виникнення колективних трудових спорів 

(конфліктів) на основі провідних правничих шкіл; 3) посилення кадрового 

складу примирних комісій та трудових арбітражів через долучення до них, 

насамперед, осіб з вищою правничою або економічною освітою, соціологів, 

психологів тощо; 4) посилення легітимізації рішень примирної комісії та 

трудового арбітражу через надання їм обов’язкового характеру для сторін 
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колективного трудового спору (конфлікту); 5) долучення до роботи НСПП 

представників всеукраїнських інститутів громадянського суспільства; 

6) запровадження практики публічних звітів НСПП; 

– визначено, що чинниками посилення тенденції щодо чисельності 

індивідуальних трудових спорів (конфліктів) є: відсутність якісних та 

системних реформ ринку праці; складність та нереформованість чинного 

трудового законодавства; неефективність права на працю та інших тісно 

пов’язаних із ним, трудових прав; складність та недосконалість 

механізмів реалізації, гарантування та правової охорони трудових прав;  

відсутність механізмів поваги до трудових прав, їх дотримання; наявність 

численних трудових правопорушень; відсутність ефективних примирних 

процедур; відсутність достатніх механізмів нагляду та контролю у сфері 

праці тощо; 

удосконалено: 

– деталізацію змісту основних ознак апеляційного оскарження рішень 

судів в індивідуальних трудових спорах, якими є: а) встановлення процедури 

оскаржень до апеляційного суду; б) взаємозв’язок рішень судів першої 

інстанції; в) передбачення підготовки та подачі апеляційної скарги, з 

урахуванням приписів норм трудового та цивільного процесуального права; 

г) урахування норм цивільного процесуального права; ґ) постанова 

апеляційного суду має бути обґрунтованою, законною та об’єктивною, 

відповідати принципу верховенства права, містити посилання на норми 

трудового та цивільного процесуального права; д) перегляд у касаційному 

порядку; 

– характеристику досудової процедури вирішення індивідуальних 

трудових спорів, яка спрямована на: 1) підвищення ефективності, дієвості та 

доступності права на працю та інших трудових прав; 2) посилення механізмів 

правової охорони та захисту системи трудових прав; 3) забезпечення 

механізмів примирення у відносинах працівника та роботодавця; 

4) забезпечення альтернативних порядків по відношенню до судового 

вирішення індивідуальних трудових спорів; 5) удосконалення вирішення 

індивідуальних трудових спорів КТС; 6) розвиток соціального діалогу між 

працівником та роботодавцем; 7) забезпечення ефективності трудових 

правовідносин між працівником та роботодавцем; 

– аналіз значення основних стадій вирішення індивідуального 

трудового спору про поновлення на роботі, про що сформульовано такі 

висновки: по-перше, виникнення трудового спору щодо незаконного 

звільнення та/або незаконного переведення на іншу роботу; по-друге, досудове 

врегулювання спору шляхом звернення до роботодавця з вимогою поновити 

на роботі; по-третє, звернення до суду з позовною заявою про поновлення на 

роботі; по-четверте, судовий розгляд та вирішення індивідуального трудового 

спору про поновлення на роботі по суті, винесення відповідного рішення; по-

п’яте, набрання чинності судовим рішенням, його виконання; по-шосте, 

оскарження судового рішення; 
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– доктринальне визначення категорії «конституційна скарга щодо 

рішень судів в індивідуальних трудових спорах» – це визначена процедура 

подачі до Конституційного Суду України у належний спосіб обґрунтованої та 

вмотивованої скарги щодо рішень судів в індивідуальних трудових спорах у 

порядку, передбаченому спеціальним законодавством; 

– аргументацію про необхідність розробки, проведення громадського, 

фахового професійного обговорення проекту Трудового процесуального 

кодексу України, який би містив правила щодо: 1) попередження трудових 

спорів (конфліктів); 2) розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС та 

трудових судах; 3) розгляду колективних трудових спорів через трудові 

арбітражі та/або шляхом проведення страйку. При цьому, трудовий спір 

(конфлікт) має бути вирішений судом першої інстанції протягом 40 робочих 

днів, апеляційної інстанції – 30 робочих днів, касаційної інстанції – 25 робочих 

днів; 

– характеристику нормативно-правового регулювання вирішення 

трудових спорів (конфліктів) в Республіці Австрія, якій властиві такі 

ознаки: 1) розвинена система соціального партнерства у трудовій сфері; 

2) обов’язковість укладення колективних угод, що якісно впливає на 

узгодження сторонами трудових відносин взаємних прав та обов’язків; 

3) функціонування у цій державі інституту медіації, який, втім, не 

відрізняється особливостями у сфері вирішення трудових спорів 

(конфліктів); 

– аргументацію щодо запозичення досвіду Франції, Федеративної 

Республіки Німеччина, Австрії та Польщі, у контексті функціонування 

інституту медіації, необхідно внести зміни до Кодексу Законів про працю 

України, або ж у разі прийняття нового Трудового кодексу України, 

передбачити у його змісті Розділ «Медіація», у якому зазначити такі 

положення: 1) визначити можливість проведення процедури медіації для 

вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів; 2) передбачити, за 

яких обставин можливе залучення медіатора для врегулювання конфлікту; 

3) регламентувати порядок залучення медіаторів; 4) урегулювати правовий 

статус медіатора, вимоги до медіатора, порядок підготовки медіаторів; 

5) встановити порядок проведення процедури медіації; 6) визначити, які 

рішення може прийняти медіатор за результатами застосування процедури 

медіації; 7) передбачити платний характер медіації; 

дістали подальшого розвитку: 

– аналіз основних ознак досудової процедури врегулювання 

індивідуального трудового спору, якими є: окрема процедура врегулювання 

індивідуального трудового спору; регламентація на підставі актів трудового 

законодавства; допуск вирішення індивідуального трудового спору, що 

безпосередньо не вирішений у відносинах працівника та роботодавця; 

ініціювання працівником, трудові права якого порушені; розгляд за 

правилами розгляду трудових спорів у КТС; рішення КТС може бути 

оскаржено до суду; 
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– визначення вирішення індивідуальних трудових спорів у суді як 

науково обґрунтованої системи стадій звернення до суду, розгляду та 

винесення ним рішень в індивідуальних трудових спорах відповідно та у 

порядку, передбаченому законодавством; 

– твердження про те, що звернення до Європейського суду з прав 

людини – це встановлена процедура звернення до Європейського суду з прав 

людини за захистом порушеного права на працю та/або іншого трудового 

права, з урахуванням процедур, визначених нормами Конвенції Ради Європи 

про захист прав людини і основоположних свобод; 

– поняття трудового арбітражу, під яким необхідно розуміти 

спеціальний юрисдикційний орган, який складається із залучених сторонами 

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

(конфлікту) з встановленого кола питань у порядку, передбаченому 

законодавством та спеціальними процедурами; 

– аргументація, що право на страйк спрямоване на: 1) розвиток, 

ефективність та дієвість права на працю та інших тісно пов’язаних із ним, 

трудових прав; 2) попередження правопорушень у сфері праці; 

3) попередження виникнення трудових спорів (конфліктів); 4) формування 

якісного соціального діалогу між роботодавцем та працівниками у сфері праці; 

5) захист права на працю та інших тісно пов’язаних із ним, трудових прав; 

6) розвиток новітнього трудового законодавства, яке було б спрямоване на 

попередження виникнення трудових спорів (конфліктів) тощо; 

– характеристика основних ознак права на страйк, зокрема: 1) воно є 

конституційним соціальним правом; 2) спрямовується на розвиток права на 

працю, захист трудових прав; 3) суб’єктами реалізації є працівники; 

4) передбачає тимчасове колективне та добровільне припинення роботи 

(виконання умов трудового договору); 5) гарантується на міжнародно-

правовому та конституційно-правовому рівнях; 6) механізми реалізації, 

гарантування та правової охорони визначаються на підставі норм Конституції 

та інших законів України; 7) характеризується наявністю спеціальних 

механізмів щодо реалізації, гарантування та правової охорони; 8) реалізація 

цього права провадиться з урахуванням положень законів у сфері праці; 

9) зазвичай, не впливає на стан дотримання інших трудових прав працівників; 

10) підлягає моніторингу, нагляду та контролю; 

– пропозиції щодо запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

правового регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені у дисертаційному дослідженні положення можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – з метою заповнення прогалин у науці 

трудового права щодо системних знань про теоретико-практичні проблеми 

нормативно-правового регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів); 

– правотворчій діяльності – при удосконаленні нормативно-правового 

регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів); 
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– правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дасть змогу підвищити рівень ефективності правовідносин у сфері вирішення 

трудових спорів (конфліктів); 

– навчальному процесі – під час вивчення навчальної дисципліни 

«Трудове право», при написанні підручників, навчально-методичних 

посібників, при проведенні семінарських занять зі студентами й у процесі 

написання ними рефератів, курсових і дипломних робіт. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 

права. Усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на основі 

особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки належать автору. 

Ідеї та розробки, що належать співавторам публікацій здобувачем не 

використовувалися. Власні теоретичні розробки здобувача в опублікованих у 

співавторстві наукових працях становлять більше 50 %. 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми 

загалом, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювалися 

на кафедрі муніципального права та адміністративно-правових дисциплін 

Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного 

університету «Острозька академія», а також були оприлюднені на 

всеукраїнських та міжнародних конференціях, зокрема на: ІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Правове забезпечення соціальної безпеки в 

умовах євроінтеграційних процесів» (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування національного 

та міжнародного права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 

2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 

2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Верховенство права 

у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 8–9 

лютого 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

пріоритети» (м. Одеса, 18–19 січня 2019 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Право як ефективний̆ суспільний̆ регулятор» 

(м. Львів, 15–16 лютого 2019 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

висвітлено в 33 наукових працях, зокрема: одноосібній монографії, 

шістнадцяти статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України, 

п’ятьох статтях – у наукових виданнях іншої держави, а також у одинадцяти 

тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, п’яти розділів, логічно об’єднаних у 19 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 

437 сторінок, з них основного тексту – 364 сторінки. Список використаних 

джерел налічує 425 найменувань і займає 46 сторінок. Додатки розміщено на 

5 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 

та методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 

теоретичні та практичні результати, а також вказано про апробацію 

результатів дослідження і наявність публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Історико-правові основи вирішення трудових спорів 

(конфліктів)» складається з чотирьох підрозділів та присвячений визначенню 

теоретичних основ генезису правового регулювання вирішення трудових 

спорів на території нинішньої України за різних періодів, а також з’ясуванню 

ознак кожного з них. 

У підрозділі 1.1 «Історико-правові передумови зародження правового 

регулювання вирішення трудових спорів» відзначено, що Київська Русь не 

знала нелюдського у своєму ставленні до особистої свободи рабовласницького 

ладу, хоча окремі його риси у вигляді холопства і мали місце, відповідно, 

відношення до людської праці та свобод завжди займало почесне місце, а 

отже, і з часом стало основою українського трудового права та 

унормовувалося. 

Організація державно-владних відносин за часів України-Русі містила 

передумови для створення виборних представницьких владних структур. 

Всюди діяли збори (віче) громадян землі (князівства), на яких не тільки 

вирішувалися найважливіші поточні справи, що мали загальне значення, а й 

формувалися певні державні структури. Наприклад, вирішувалося питання, 

кого з князів і на яких умовах запрошувати для здійснення певних 

управлінських функцій тощо. При цьому, саме віче укладало з князем 

відповідний договір, у якому фіксувалися його права та обов’язки. 

У період феодалізму для суспільних відносин характерним є відсутність 

уваги до трудової діяльності, тобто об’єктом договору стала не здатність 

людини до праці, а сама людина, яка себе віддала владі господаря. Так, період 

Середньовіччя (XIII–XIV ст.ст.) характеризувався цеховою організацією 

економіки, відносини праці в якій мали природний характер звичаїв зі 

збереженням взаємин між майстрами як роботодавцями та учнями як 

працівників, що набувало патріархального характеру. 

Встановлено, що виникнення правового регулювання найманої праці не 

потрібно ототожнювати із виникненням правового регулювання вирішення 

трудових спорів. Однак при цьому, виникнення правового регулювання 

найманої праці стало важливою передумовою становлення інституту 

вирішення трудових спорів. Формування правового регулювання відносин у 

сфері праці остаточно засвідчило необхідність у наданні працівникам та 

роботодавцям права у захисті їхніх прав. 

У підрозділі 1.2 «Виникнення та розвиток нормативно-правового 

регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів) на території 

українських земель у дореволюційний період (до 1917 р.)» підкреслено, що 
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головними чинниками новацій у цей період були: 1) демократичні суспільно-

політичні зміни; 2) поглиблення процесів щодо проголошення та визнання 

соціально-економічних прав; 3) активізація працівників щодо відстоювання 

прав та інтересів. 

Теоретико-правовий аналіз положень вищезазначених нормативно-

правових актів дав підстави констатувати, що у процесі розгляду історичної 

ретроспективи розвитку трудових правовідносин у вищезазначений період, 

відбувався складний етап виникнення фабрично-трудового законодавства, яке 

було спрямовано, передусім, на: 1) нормативно-правове забезпечення умов 

праці; 2) формування правових механізмів правовідносин між робітниками та 

роботодавцями; 3) формування механізмів здійснення нагляду у сфері праці 

крізь призму діяльності фабричних інспекцій; 4) формування нормативно-

правового забезпечення вирішення трудових спорів (конфліктів). 

Зазначено, що станом на початок ХХ ст. вже існували передумови для 

виникнення інституту трудових спорів, а також його правового врегулювання. 

Наявні у той час форми захисту працівниками трудових прав слугували 

первинним недосконалим зразком нинішніх. З огляду на це, історична епоха є 

важливою у контексті виникнення та розвитку нормативно-правового 

регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів) на території українських 

земель. 

У процесі дослідження виникнення та розвитку нормативно-правового 

регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів) на території українських 

земель у дореволюційний період, встановлено, що цей інститут виник на 

українських землях у першій половині ХІХ століття. Водночас, найбільшого 

розвитку він досягнув у процесі Жовтневої революції, яка мала суттєвий вплив 

на визначення обсягу прав працівників та їх взаємовідносини із 

роботодавцями. Пріоритетними все ще були інтереси роботодавців, але, при 

цьому, з’явилися дієві механізми, які надавали працівникам змогу захистити 

свої права. 

У підрозділі 1.3 «Становлення нормативно-правового регулювання 

вирішення трудових спорів (конфліктів) на території українських земель у 

радянський період (1917–1991 рр.)» підкреслено, що утвердження на території 

українських земель радянської влади, інституційна розбудова системи органів 

влади, зокрема юрисдикційних органів, декларування державної політики на 

утвердження основоположних соціально-економічних прав, зумовили складні 

процеси формування та розвитку нормативно-правового забезпечення 

вирішення трудових спорів (конфліктів), зокрема дієвих механізмів правової 

охорони і захисту трудових прав. 

Основні новели того періоду характеризувалися такими рисами: по-

перше, норми Закону спрямовувалися на вирішення колективних трудових 

спорів (конфліктів), з огляду на концепцію примирних процедур; по-друге, 

норми Закону регламентували вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів) з питань застосування чинного законодавства про працю, 

укладення та виконання умови колективних договорів і угод в частині 
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встановлення нових або зміни наявних соціально-економічних умов праці та 

побуту між трудовими колективами (колективами підрозділів) і 

адміністрацією підприємства, установи, організації або галузевими 

(міжгалузевими) органами управління; по-третє, норми Закону 

запроваджували систему спеціальних примирних процедур, які покликані були 

сприяти збалансування інтересів держави, роботодавців та працівників; по-

четверте, визначали механізми реалізації права на страйк. 

Констатовано такі особливості радянського періоду у досліджуваному 

контексті: 1) систематизація та кодифікація трудового законодавства 

Української РСР (1971 р.) сприяли утвердженню нових підходів до 

нормативно-правового забезпечення вирішення трудових спорів (конфліктів); 

2) удосконалення системи юрисдикційних органів, покликаних вирішувати 

трудові спори (конфлікти); 3) удосконалення юридичних процедур, 

покликаних вирішувати трудові спори (конфлікти); 4) формування 

нормативно-правового забезпечення вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів); 5) визначення юридичних примирних процедур вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів); 6) визначення засад реалізації 

права на страйк. 

У підрозділі 1.4 «Розвиток законодавства про вирішення трудових 

спорів (конфліктів) в період незалежності України» акцентовано, що 

конституційні механізми захисту права на працю, інших трудових прав 

передбачають: 1) право особи на звернення до суду як основоположного, 

конституційного юрисдикційного органу; 2) право на звернення до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 3) право на 

звернення до міжнародних юрисдикційних органів; 4) право на самозахист. 

Конституція України у системі нормативно-правового забезпечення 

вирішення трудових спорів (конфліктів) характеризується такими рисами: 

1) виступає конституційно-правовим базисом нормативно-правового 

забезпечення вирішення трудових спорів (конфліктів); 2) виступає 

конституційно-правовим базисом вирішення трудових спорів (конфліктів); 

3) закріплює конституційні механізми правової охорони і захисту права на 

працю, інших трудових прав; 4) закладає конституційно-правові основи 

розвитку процесуального законодавства. 

Основоположними новелами Закону України «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» стали: по-перше, визначення умов 

та порядку виникнення колективного трудового спору (конфлікту); по-друге, 

легальне визначення поняття «колективний трудовий спір (конфлікт) як 

«розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин щодо: 

а) встановлення нових або зміни наявних 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; по-третє, законодавче 

закріплення порядку розгляду колективних трудових спорів (конфліктів) 

примирною комісією; по-четверте, законодавче закріплення порядку розгляду 



13 

колективних трудових спорів (конфліктів) трудовим арбітражем; по-п’яте, 

визначення засад правового статусу Національної комісії посередництва та 

примирення; по-шосте, визначення порядку організації та проведення страйку; 

по-сьоме, визначення відповідальності за порушення законодавства про 

колективні трудові спори (конфлікти). 

Основними позитивними ознаками проекту ТК є, зокрема: 1) більш 

осучаснена мета, предмет та принципи майбутнього ТК; 2) пропоновані 

приписи щодо більш дієвого правового регулювання відносин у сфері праці; 

3) зосереджена увага на питаннях щодо правової охорони та захисту права на 

працю та інших трудових прав; 4) акцентовано увагу на питаннях щодо 

нагляду у сфері праці. 

Натомість, проект ТК містить низку недоліків концептуального плану: 

1) не перебуває у системному зв’язку із реформою ринку праці; 2) не 

визначено правовий статус, зокрема повноваження юрисдикційних органів у 

сфері праці; 3) не визначаються питання процедур правової охорони трудових 

прав; 4) не визначається процедура вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів); 5) не зосереджено увагу на правовому статусі окремих суб’єктів 

трудового права тощо. 

Розділ 2 «Теоретико-правові засади вирішення трудових спорів 

(конфліктів)» складається з чотирьох підрозділів та присвячений аналізу 

конституційних засад захисту трудових прав, специфіки права на судовий 

захист трудових прав, ознак нормативно-правового забезпечення вирішення 

трудових спорів (конфліктів), а також розкриттю видів трудових спорів 

(конфліктів) і змісту кожного з них. 

У підрозділі 2.1 «Конституційні засади захисту трудових прав» 

зауважено, що серед пріоритетів проведення в Україні системних реформ  

та перетворень, ключове місце відведено соціальним реформам, зокрема 

реформі ринку праці. Передусім, це зумовлено тим, що чинний Кодекс 

законів про працю України, як базовий закон у сфері праці, спрямований 

на регламентацію трудових відносин «всіх працівників, сприяючи 

зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню 

ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі 

матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової 

дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства, на 

нагальну життєву потребу кожної працездатної людини. У зв’язку з цим, 

він не відповідає вимогам сьогодення, зокрема тенденціям розвитку 

суспільства та держави у сфері праці. Найважливішими передумовами 

здійснення реформи ринку праці та механізмів реалізації, гарантування та 

захисту системи трудових прав є: невідповідність стану розвитку 

суспільства та держави; неефективність ринку праці; неефективність та 

суперечливість актів трудового законодавства; неефективність та 

декларативність права на працю та інших трудових прав; неефективність 

механізмів захисту трудових прав; недосконалість механізмів нагляду та 

контролю у сфері праці тощо. 
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Обґрунтовано, що конституційні засади захисту трудових прав – це 

сукупність визначених на підставі Конституції України основоположних та 

керівних положень, які спрямовані на належне функціонування системи 

трудових прав, зокрема ефективних механізмів їх захисту у порядку, 

передбаченому законом. 

Ураховуючи сучасні тенденції та напрями розвитку ринку праці, потребу 

у підвищенні ефективності, дієвості та доступності системи трудових прав 

необхідно, щоб механізми їх захисту були законодавчо закріплені у 

майбутньому Трудовому кодексі України. 

У підрозділі 2.2 «Право на судовий захист трудових прав» підкреслено, 

що в нинішніх умовах право на судовий захист перебуває на стадії 

становлення, що зумовлено низкою чинників: відсутність ефективної, 

комплексної судово-правової реформи; неефективність та недієвість 

організованих в Україні судово-правових реформ, які переважно мали 

формально-декларативний характер; відсутність належного, ефективного та 

професійного кадрового забезпечення судової гілки влади; відсутність 

ефективного конституційного та законодавчого забезпечення; недоступність 

судового захисту; недоступність права на справедливий суд; складність 

механізмів реалізації, гарантування та правової охорони права на судовий 

захист; неефективність та складність процедури звернення до суду; складність 

та недієвість процедури розгляду судом спорів, відсутність окремої процедури 

розгляду трудових спорів (конфліктів) тощо. 

Встановлено, що право на судовий захист має низку конституційних, 

організаційно-правових гарантій. По-перше, права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом. При цьому, кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Це означає, 

що конституційне право на судовий захист базується на засадах 

універсальності, доступності, відкритості, розумності, професійності тощо. 

Крім того, право на судовий захист, в окремих випадках, може зумовлювати 

досудові процедури (наприклад, звернення до КТС, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини тощо). По-друге, юрисдикція судів 

поширюється на будь-який юридичний спір. Це означає, що спір правового 

характеру пов’язаний із захистом прав та свобод людини, зокрема соціально-

економічних. По-третє, суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та 

керується верховенством права. По-четверте, основними засадами судочинства 

є: 1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

2) забезпечення доведення вини; 3) змагальність сторін та свобода в наданні 

ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 

4) підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором; 5) забезпечення 

обвинуваченому права на захист; 6) гласність судового процесу та його повне 

фіксування технічними засобами; 7) розумні строки розгляду справи судом; 

8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених 

законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення; 
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9) обов’язковість судового рішення. По-п’яте, судочинство провадиться 

суддею одноосібно, колегією суддів чи судом присяжних. По-шосте, суд 

ухвалює рішення іменем України, яке є обов’язковим до виконання. При 

цьому, держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному 

законом порядку, а контроль за його виконанням здійснює суд. 

У підрозділі 2.3 «Поняття та ознаки нормативно-правового 

забезпечення вирішення трудових спорів (конфліктів)» зазначено, що 

ключовими проблемами нормативно-правового забезпечення вирішення 

трудових спорів (конфліктів) є: 1) відсутність системної стратегії щодо 

реформування трудових відносин, яка б передбачала не лише механізми 

запобігання, а також вирішення спорів (конфліктів) у сфері праці; 2) наявність 

застарілого, архаїчного та суперечливого трудового законодавства, яке 

унеможливлює активні реформаторські кроки; 3) відсутність якісних 

законодавчих механізмів вирішення правових спорів у сфері праці; 

4) відсутність якісних та чітких механізмів гармонізації трудового та 

процесуального законодавства; 5) наявність складних, суперечливих 

нормативно-правових механізмів реалізації, правової охорони та захисту права 

на працю та інших трудових прав; 6) неефективність трудо-правового статусу 

юрисдикційних органів у сфері праці; 7) відсутність належних механізмів 

профспілкового впливу на стан дотримання трудових прав; 8) відсутність 

ефективного нагляду та контролю у сфері праці. 

Доведено, що нормативно-правове забезпечення вирішення трудового 

спору (конфлікту) – це складна процедура нормативно-правового регулювання 

вирішення трудового спору (конфлікту), з метою забезпечення неухильного 

дотримання трудових прав суб’єктів правовідносин з питань праці. 

У підрозділі 2.4 «Класифікація трудових спорів (конфліктів)» 

відзначено, що науково-теоретичне дослідження класифікації трудових спорів 

(конфліктів) спрямоване: по-перше, на виокремлення істотних ознак та 

особливостей окремих трудових спорів (конфліктів); по-друге, визначення 

можливих заходів, спрямованих на попередження виникнення трудових спорів 

(конфліктів); по-третє, належне нормативно-правове забезпечення вирішення 

окремих трудових спорів (конфліктів); по-четверте, дієве вирішення окремих 

трудових спорів (конфліктів), захист трудових прав та інтересів учасників 

правовідносин у сфері праці. 

Зазначено, що національним законодавством передбачено два види 

розгляду трудових спорів непозовного характеру: 1) колективні трудові спори, 

що розглядаються в загальному порядку примирними органами (примирною 

комісією, трудовим арбітражем із залученням незалежних посередників). 

Якщо вказані органи не допомогли у вирішенні спору, сторони вдаються до 

крайнього засобу вирішення спору – страйку; 2) трудові спори, які 

розглядаються примирними органами, а у випадку не вирішення – в судовому 

порядку. 

Констатовано, що класифікація трудових спорів (конфліктів) – це 

науково-обґрунтований процес розподілу трудових спорів (конфліктів) на 
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окремі категорії, з огляду на їх предметні особливості та інші ознаки. 

Основними ознаками класифікації трудових спорів (конфліктів) є: 1) науково 

обґрунтований процес щодо розподілу трудових спорів (конфліктів); 

2) основоположні ознаки та критерії класифікації трудових спорів (конфліктів) 

зумовлені доктринальними підходами науки трудового права, розвитком 

трудового законодавства (законодавства про працю); 3) спрямована на 

ідентифікацію окремих трудових спорів (конфліктів); 4) сприяє належному 

нормативно-правовому забезпеченню трудових спорів (конфліктів); 5) сприяє 

належному вирішенню трудових спорів (конфліктів); 6) сприяє захисту 

трудових прав та інтересів учасників правовідносин у сфері праці. 

Розділ 3 «Нормативно-правове регулювання вирішення 

індивідуальних трудових спорів» складається з п’яти підрозділів та 

присвячений дослідженню особливостей нормативно-правового забезпечення 

вирішення індивідуальних трудових спорів, а також характеристиці 

особливостей нормативно-правового забезпечення вирішення спорів про 

поновлення на роботі та процедур оскарження рішень суду в індивідуальних 

трудових спорах. 

У підрозділі 3.1 «Поняття та ознаки нормативно-правового 

забезпечення вирішення індивідуальних трудових спорів» встановлено, що 

нормативно-правове вирішення індивідуальних трудових спорів спрямоване 

на: формування сучасної, ефективної та доступної системи механізмів захисту 

трудових прав; забезпечення ефективності, сталості та стабільності трудового 

договору як основного правочину у сфері праці; попередження трудових 

правопорушень; вироблення сучасної, ефективної концепції вирішення 

індивідуальних трудових спорів, що дасть змогу якісно збалансувати інтереси, 

потреби працівників і роботодавців з питань праці; розвиток новітнього 

трудового законодавства, його кодифікацію. 

Виявлено, що основними ознаками індивідуального трудового спору є: 

а) неврегульовані розбіжності між сторонами трудового договору (в окремих 

випадках, особи – майбутнього працівника); б) тісно пов’язані із захистом 

трудових прав та інтересів; в) виникають з приводу застосування норм актів 

трудового законодавства, актів соціального партнерства, локальних 

нормативних актів, трудового договору; г) виникають з приводу або 

встановлення, зміни чи припинення умов праці; ґ) розбіжності мають бути у 

належний спосіб оформлені відповідно до встановлених норм та правил; 

д) оформлені розбіжності (зазвичай, у вигляді заяви, іншого процесуального 

документа) та передані на розгляд юрисдикційного органу; е) вирішуються 

відповідно до положень КЗпП України та відповідного процесуального 

законодавства; є) характерною є специфічна процедура обчислення 

процесуальних строків. 

Змістовний теоретико-правовий аналіз положень КЗпП України дає 

змогу констатувати, що: 1) наявна модель врегулювання індивідуальних 

трудових спорів не відповідає динаміці соціально-економічних змін та потреб 

формування ринку праці; 2) врегулювання спорів у КТС потребує 
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удосконалення через паритетне врахування не лише інтересів працівників, а 

також роботодавця; 3) здійснення належного кадрового забезпечення КТС; 

4) удосконалення процедури врегулювання трудових спорів у суді крізь 

призму запровадження чіткої системи правил та процедур у межах трудового 

та трудового процесуального законодавства. 

У підрозділі 3.2 «Нормативно-правове регулювання вирішення трудових 

спорів у КТС» відзначено, що КТС – це примирний юрисдикційний орган, 

спрямований забезпечувати досудове врегулювання індивідуальних трудових 

спорів. КТС, як юрисдикційний орган, покликаний забезпечити належну 

правову охорону, а також захист трудових прав працівників. 

КТС характеризується, зокрема, тим, що: трансформується у примирний 

юрисдикційний орган; КТС забезпечує певний баланс потреб, інтересів та 

запитів працівника і роботодавця; передбачає, що КТС застосовуватиме 

досудові примирні процедури; КТС забезпечуватиме більш чіткий, динамічний 

та дієвий розгляд індивідуального трудового спору на основі принципу 

верховенства права; КТС здійснюватиме свої повноваження на професійній 

основі. 

Досудова процедура вирішення індивідуального трудового спору – це 

вирішення індивідуального трудового спору, що ініціюється працівником у 

КТС на основі принципу верховенства права шляхом застосування досудових 

примирних процедур у порядку та на умовах, передбачених трудовим 

законодавством. Основними ознаками досудової процедури врегулювання 

індивідуального трудового спору є: 1) окрема процедура врегулювання 

індивідуального трудового спору; 2) регламентація на підставі актів трудового 

законодавства; 3) допустимість вирішення індивідуального трудового спору, 

що безпосередньо не вирішений у відносинах працівника та роботодавця; 

4) ініціювання працівником, трудові права якого порушені; 5) розгляд за 

правилами розгляду трудових спорів у КТС; 6) рішення КТС може бути 

оскаржено до суду. 

У підрозділі 3.3 «Нормативно-правове забезпечення вирішення трудових 

спорів у суді» зазначено, що відповідно до ст. 55 Конституції України, права і 

свободи людини і громадянина захищаються судом. У такий спосіб, Основний 

Закон України декларує право на судовий захист як одне із найбільш 

основоположних, універсальних, конституційних прав людини. В умовах 

правової держави, дії принципу верховенства права, право на судовий захист, 

містить право на звернення до суду за захистом своїх порушених прав. Чинний 

КЗпП України (ст. 2) до системи трудових прав відносить право «на право 

звернення до суду для вирішення трудових спорів, незалежно від характеру 

виконуваної роботи або займаної посади». Не зважаючи на формальність 

підходу законодавця до визначення такого права, це право є важливим 

чинником ефективності системи трудових прав. 

Констатовано, що в нинішніх умовах вирішення індивідуальних 

трудових спорів у судовому порядку є таким, що потребує якісного та 

змістовного посилення, з огляду на: відсутність ефективного ринку праці; 
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відсутність ефективної та якісної судової гілки влади; складність, 

неузгодженість, громіздкість актів трудового законодавства; складність 

процедур щодо ініціювання та подання звернень за захистом порушених, 

невизнаних, оспорюваних трудових прав; неузгодженість норм трудового та 

цивільно-процесуального законодавства; складність, неефективність 

цивільного (адміністративного) судочинства; відсутність спеціальних 

процедур ініціювання, подання звернень за захистом порушених трудових 

прав, які б ураховували важливість та соціальну природу трудових спорів 

(конфліктів); відсутність ефективних та дієвих механізмів розгляду трудових 

спорів та винесення рішень за їх сутністю; неефективність та складність 

процедур оскарження рішень суду у трудових спорах тощо. 

У підрозділі 3.4 «Особливості нормативно-правового забезпечення 

вирішення спорів про поновлення на роботі» з’ясовано, що основними 

ознаками вирішення індивідуального трудового спору про поновлення на 

роботі є: передбачення виникнення індивідуального трудового спору, 

пов’язаного із незаконним звільненням та/або незаконним переведенням 

працівника; передбачення дотримання сторонами низки стадій судового 

вирішення трудового спору; передбачення винесення сторонами 

індивідуального трудового спору на розгляд суду з вимогою поновлення на 

роботі; передбачення дотримання спеціальних трудо-процесуальних процедур; 

передбачення дотримання встановлених цивільно-процесуальних 

(адміністративно-процесуальних) процедур; передбачення винесення судом 

відповідного рішення; наявність можливості оскаржень рішення суду; 

передбачення негайного виконання рішення суду у встановленому законом 

порядку. 

Підсумовано, що основними стадіями вирішення індивідуального 

трудового спору про поновлення на роботі є: по-перше, виникнення трудового 

спору щодо незаконного звільнення та/або незаконного переведення на іншу 

роботу; по-друге, досудове врегулювання спору шляхом звернення до 

роботодавця з вимогою поновити на роботі; по-третє, звернення до суду з 

позовною заявою про поновлення на роботі; по-четверте, судовий розгляд та 

вирішення індивідуального трудового спору про поновлення на роботі по суті, 

винесення відповідного рішення; по-п’яте, набрання чинності судовим 

рішенням, його виконання; по-шосте, оскарження судового рішення. 

Тенденціями удосконалення вирішення індивідуального трудового спору 

про поновлення на роботі є: здійснення ефективної реформи ринку праці та 

новітньої судово-правової реформи; розробка спеціальних трудо-правових 

процедур розгляду та вирішення судом спорів про поновлення на роботі, 

враховуючи позиції експертів, досягнень провідних шкіл трудового права; 

доопрацювання проекту Трудового кодексу шляхом внесення коректив щодо 

прозорості, доступності, ефективності розгляду та вирішення спорів про 

поновлення на роботі; розробка проекту Трудового процесуального кодексу 

України на основі закріплення спеціальних трудо-правових процедур розгляду 

та вирішення судом спорів про поновлення на роботі, враховуючи позиції 
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експертів, досягнень провідних шкіл трудового права; ухвалення Трудового та 

Трудового процесуального кодексів України як чинник ефективного 

врегулювання індивідуальних трудових спорів про поновлення на роботі. 

У підрозділі 3.5 «Нормативно-правове забезпечення процедур 

оскарження рішень суду в індивідуальних трудових спорах» зазначено, що до 

основних видів оскарження рішень судів в індивідуальних трудових спорах 

можна віднести такі, як: 1) апеляційне оскарження; 2) касаційне оскарження; 

3) конституційне оскарження; 4) звернення до Європейського суду з прав 

людини. 

Доведено, що апеляційне оскарження рішень судів в індивідуальних 

трудових спорах – це визначена науково обґрунтована процедура оскаржень 

до апеляційного суду рішень судів першої інстанції в індивідуальних трудових 

спорах у порядку, передбаченому законодавством. 

Тенденціями удосконалення апеляційного оскарження судових рішень у 

трудових спорах є: а) удосконалення та спрощення механізмів апеляційного 

оскарження; б) розробка та законодавче забезпечення спеціальних процедур 

апеляційного розгляду справ у трудових спорах; в) запровадження чітких, 

прозорих вимог щодо рішень апеляційного суду; г) запровадження дієвого 

моніторингу виконання рішень апеляційного суду. 

Натомість тенденціями удосконалення правового регулювання 

касаційного оскарження судових рішень у трудових спорах є: 

а) удосконалення та спрощення механізмів касаційного оскарження; 

б) розробка та законодавче забезпечення спеціальних процедур касаційного 

розгляду справ у трудових спорах; в) запровадження чітких, прозорих вимог 

щодо рішень касаційного суду; г) запровадження дієвого моніторингу 

виконання рішень касаційного суду. 

Конституційна скарга щодо рішень судів у індивідуальних трудових 

спорах – це визначена процедура подачі до Конституційного Суду України у 

належний спосіб обґрунтованої та вмотивованої скарги щодо рішень судів в 

індивідуальних трудових спорах у порядку, передбаченому спеціальним 

законодавством. Основними ознаками є: а) встановлена процедура подачі 

конституційної скарги; б) стосується рішень судів в індивідуальних трудових 

спорах; в) передбачає підготовку та подачу конституційної скарги, з 

урахуванням норм спеціального законодавства; г) конституційне провадження 

провадиться з урахуванням норм конституційно-процесуального права; 

ґ) рішення Конституційного Суду України має бути обґрунтованим, законним 

та об’єктивним, відповідати принципу верховенства права, містити посилання 

на норми трудового та цивільного процесуального права, конституційного 

права; д) рішення Конституційного Суду України набувають чинності у 

встановленому порядку. 

Тенденціями удосконалення правового регулювання процедур щодо 

подання конституційних  скарг є: а) удосконалення та спрощення механізмів 

підготовки та подання конституційних скарг; б) розробка та законодавче 

забезпечення спеціальних процедур розгляду конституційних скарг; 
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в) запровадження чітких, прозорих вимог щодо рішень Конституційного Суду 

України за наслідками розгляду конституційних скарг; г) запровадження 

дієвого моніторингу виконання рішень Конституційного Суду України за 

наслідками розгляду конституційних скарг. 

Акцентовано, що нині в Україні поки що відсутня судова практика 

подання конституційних скарг у трудових спорах. Очевидно, що процес 

утвердження конституційної юрисдикції в Україні сприятиме активізації 

звернень громадян до Конституційного Суду України за захистом трудових 

прав. 

ЄСПЛ не розглядає заяв, спрямованих проти приватних осіб чи 

громадських інституцій. Відповідачем у такому спорі виступає Україна 

внаслідок порушення, на думку заявника-позивача, органом владних 

повноважень прав, які охороняє Конвенція. Крім того, ЄСПЛ, відповідно до 

частин 2, 3 статті 35 Конвенції, не розглядає: 1) анонімних скарг; 2) тих, які 

вже розглядалися ЄСПЛ; 3) скарг, які є предметом розгляду інших 

міжнародних органів; 4) будь-які скарги, що несумісні з положеннями 

Конвенції, явно необґрунтовані чи такі, які є зловживанням правом на подання 

заяви. 

Тенденціями удосконалення рішень ЄСПЛ у справах захисту трудових 

прав є: а) формування організаційно-правових та інформаційно-правових 

механізмів підтримки громадян, які звертаються до ЄСПЛ; б) удосконалення 

механізмів дотримання та виконання рішень ЄСПЛ; в) удосконалення 

механізмів імплементації рішень ЄСПЛ уповноваженими органами влади та 

місцевого самоврядування; г) удосконалення механізмів дотримання рішень 

ЄСПЛ при винесенні національними судами судових рішень; ґ) запровадження 

державного та громадського інституційного моніторингу дотримання рішень 

ЄСПЛ. 

Розділ 4 «Нормативно-правове регулювання вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)» складається з трьох підрозділів, 

у яких проаналізовано теоретичні та практичні аспекти поняття та ознак 

нормативно-правового забезпечення вирішення колективних трудових спорів, 

охарактеризовано нормативно-правове забезпечення вирішення трудових 

спорів (конфліктів) примирно-юрисдикційними органами, визначено зміст 

нормативно-правового забезпечення права на страйк та механізмів його 

реалізації. 

У підрозділі 4.1 «Поняття та ознаки нормативно-правового 

забезпечення вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 

відзначено, що за сутністю, нормативно-правове забезпечення вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів) характеризується тим, що: є 

результатом нормотворчої діяльності уповноважених органів державної влади 

та місцевого самоврядування, а також суб’єктів правовідносин соціального 

партнерства, зокрема соціального діалогу; має відповідати потребам та 

інтересам суб’єктів соціального партнерства на локальному, територіальному, 

галузевому, національному рівнях; в основі лежить принцип верховенства 
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права; передбачає за пріоритет застосування примирних процедур; 

провадиться крізь призму норм Конституції, міжнародних договорів України, 

інших актів трудового законодавства, актів соціального партнерства, 

локальних нормативних актів. 

В нинішніх умовах, коли в Україні відбувається досить складний процес 

становлення соціального партнерства, основною проблемою є недосконалість 

трудового законодавства, механізмів захисту трудових прав, спостерігається 

гостра тенденція зростання чисельності колективних трудових спорів 

(конфліктів). До ключових передумов, пов’язаних із зростанням кількості 

колективних трудових спорів (конфліктів), віднесено: нереформованість ринку 

праці; недосконалість механізмів соціального партнерства, зокрема 

соціального діалогу; відсутність належного нормативно-правового 

забезпечення функціонування соціального партнерства, зокрема соціального 

діалогу; недосконалість наявної моделі врегулювання колективних трудових 

спорів (конфліктів); неефективність примирних процедур; недосконалість 

механізмів реалізації права на страйк; відсутність ефективного нагляду та 

контролю у сфері праці тощо. 

Встановлено, що вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) 

спрямоване на: 1) забезпечення правової охорони та захисту трудових прав та 

інтересів на локальному, територіальному, галузевому та національному 

рівнях; 2) попередження та запобігання правопорушень у сфері праці; 

3) забезпечення соціального партнерства та миру на локальному, 

територіальному, галузевому та національному рівнях; 4) підвищення 

ефективності, дієвості та доступності нормативно-правового регулювання 

відносин у сфері праці. 

У підрозділі 4.2 «Нормативно-правове забезпечення вирішення 

трудових спорів (конфліктів) примирно-юрисдикційними органами» 

підтримано конструктивний досвід зарубіжних держав щодо врегулювання 

колективних трудових спорів (конфліктів). По-перше, конструктивним є 

досвід США (Закон Тафта-Хартлі (1947 р.) щодо функціонування 

Федеральної служби посередництва і примирення, яка одержала статус 

незалежного агентства, а базою для її формування стала раніше діюча 

Служба примирення США. Основними завданнями цієї Служби є: 

врегулювання спорів за допомогою примирення і посередництва; надання 

послуг із посередництва і примирення у будь-якому трудовому спорі, галузі 

промисловості, якщо існує запит хоча б однієї зі сторін спору або  ж якщо 

висловлено бажання вирішити спір мирним шляхом; у випадку, якщо 

фахівцям Служби не вдається привести сторін спору до укладення мирової 

угоди, Директор може їм запропонувати запросити нейтральних 

посередників, здатних вирішити спір без оголошення страйку, локауту; 

обраний сторонами метод врегулювання повинен вважатися основною 

процедурою в угоді про початок розгляду вимог, що виникли у зв’язку з 

неправильним тлумаченням чинного колективного договору; підтримка 

ініціатив виробничих рад або комітетів підприємств, спрямованих на 
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стабілізацію виробничої діяльності, поліпшення умов праці, забезпечення 

його безпеки, формування прийнятних взаємозв’язків між працівниками і 

керівниками різних рівнів. По-друге, у Швеції примирні (посередницькі) 

функції виконує Державне бюро посередництва і арбітражу. При отриманні 

відомостей про трудовий конфлікт, бюро зобов’язане призначити 

посередника для вирішення спору. Якщо сторони не дійшли згоди, то 

посередник має право запропонувати направити спір на розгляд арбітражу. 

Констатовано про необхідність внести зміни до Кодексу законів про 

працю України, які б запроваджували спрощені процедури та строки 

вирішення індивідуального трудового спору (конфлікту). При цьому, 

з’ясовано, що трудовий спір (конфлікт) має бути вирішений судом першої 

інстанції протягом 50 робочих днів, апеляційної інстанції – 30 робочих днів, 

касаційної інстанції – 35 робочих днів. 

Встановлено, що примирна комісія – це спеціальний юрисдикційний 

орган, призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони 

колективного трудового спору (конфлікту) з встановленого кола питань у 

порядку, передбаченому законом і спеціальними процедурами, та який 

складається із представників сторін. 

Обґрунтовано, що НСПП – це спеціально сформований примирно-

дорадний орган, діяльність якого спрямована на сприяння поліпшенню 

трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів 

(конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, 

здійснення посередництва. Основними особливостями є: має чітко визначений 

у законодавчому порядку правовий статус; формується з експертів, фахівців з 

питань врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів); покликаний 

сприяти взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання 

колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними; рішення має 

рекомендаційний характер; фінансується за рахунок коштів Державного 

бюджету України. 

У підрозділі 4.3 «Нормативно-правове забезпечення права на страйк та 

механізмів його реалізації» встановлено, що право на страйк – це 

конституційне право, що передбачає можливість працівників тимчасово 

колективно та добровільно припинити роботу, з метою вирішення 

колективного трудового спору (конфлікту) у порядку, передбаченому законом. 

Серед причин неефективності страйків, вразливість права на страйк, що 

пов’язано з: відсутністю ефективної та дієвої реформи ринку праці; наявністю 

складного, застарілого трудового законодавства, яке не сприяє ефективності 

системи трудових прав; відсутністю ефективних та доступних юрисдикційних 

механізмів врегулювання трудових спорів (конфліктів); відсутністю 

ефективної взаємодії з іншими трудовими правами; відсутністю ефективного 

законодавчого забезпечення права на страйк; складністю механізмів реалізації, 

гарантування, правової охорони; неефективністю механізмів захисту трудових 

прав; відсутністю якісних механізмів захисту трудових прав в умовах страйку 

тощо. 
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Тенденціями удосконалення права на страйк є, зокрема: 1) формування 

у суспільстві поваги до трудових прав працівників; 2) формування якісно 

новітніх, конструктивних, доступних підходів до реалізації, гарантування та 

правової охорони права на страйк; 3) необхідність законодавчо визначити 

правовий режим локауту; 4) законодавчо обмежити проведення страйку в 

окремих сферах суспільного життя; 5) розробка нового проекту Трудового 

кодексу як консолідуючого закону у сфері праці, в якому має бути закладено 

новітню концепцію ефективності, доступності права на страйк, інших 

трудових прав на основі узгодження інтересів роботодавців, працівників та 

держави, зважаючи на здобутки правової доктрини, напрацювань провідних 

шкіл трудового права, експертів; 6) ухвалення Верховною Радою України 

Трудового кодексу України як основоположного кодифікованого закону у 

сфері праці, зокрема здійснення права на страйк; 7) розробка проекту 

Трудового процесуального кодексу України як складова ухвалення концепції 

врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), зокрема шляхом 

проведення страйку, на основі узгодження інтересів роботодавців, 

працівників та держави; 8) ухвалення Верховною Радою України Трудового 

процесуального кодексу України як правового базису реалізації та 

гарантування права на страйк, механізмів його правової охорони та захисту; 

9) посилення моніторингу за дотриманням права на страйк, інших трудових 

прав. 

Розділ 5 «Концептуальні основи оптимізації нормативно-правового 

регулювання трудових спорів (конфліктів)» складається з трьох підрозділів, 

у яких проаналізовано міжнародно-правові стандарти вирішення трудових 

спорів (конфліктів), тенденції подальшого розвитку законодавства про 

вирішення трудових спорів (конфліктів), а також сформульовано напрями 

імплементації у національне трудове законодавство досвіду держав-членів ЄС 

щодо нормативно-правового регулювання вирішення трудових спорів. 

У підрозділі 5.1 «Міжнародно-правові стандарти вирішення трудових 

спорів (конфліктів)» з’ясовано, що міжнародні стандарти вирішення трудових 

спорів (конфліктів) – це загальні вимоги, норми та правила, закріплені 

міжнародними актами, які встановлюють мінімальний правовий рівень 

забезпечення вирішення трудових спорів (конфліктів) та становлять своєрідну 

змістовну модель правового регулювання вирішення таких спорів. Міжнародні 

стандарти вирішення трудових спорів (конфліктів) містяться в універсальних 

актах ООН з прав людини, а також у низці конвенцій та рекомендацій МОП. 

Аргументовано, що стандарти, визначені в актах міжнародного 

законодавства, які врегульовують окремі питання, пов’язані із вирішенням 

трудових спорів (конфліктів), закріплені у таких аспектах: 1) стандарти, 

визначені в Загальній декларації прав людини; 2) стандарти, визначені в 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права; 3) стандарти, 

визначені в Конвенції МОП № 87 щодо свободи асоціацій та права на 

організацію 1948 року; 4) стандарти, визначені в Конвенції № 154 про 

сприяння колективним переговорам 1981 року; 5) стандарти, визначені в 
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Конвенції МОП № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію 

1948 року; 6) стандарти, визначені в Конвенції МОП № 98 про застосування 

принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів 

1949 року; 7) стандарти, визначені в Конвенції МОП № 135 про захист прав 

представників працівників на підприємстві та можливості, що їм надаються 

1971 року. 

Констатовано, що міжнародними стандартами встановлено положення 

як колективного захисту трудових прав та інтересів, так і розгляду 

індивідуальних скарг працівників. Аналіз положень міжнародних стандартів 

вирішення трудових спорів (конфліктів) дає підстави виокремити такі 

принципи розгляду скарг працівників: сумлінності; розмежування 

процедури вирішення індивідуальних та колективних скарг; залучення 

працівників до розгляду скарг та вирішення спорів (конфліктів); дотримання 

встановленої процедури розгляду скарг та утримання від дій, що можуть 

ускладнити розгляд; співпраці роботодавців та представників працівників у 

сфері кадрової політики на підприємстві; ефективного та об’єктивного 

розслідування поданих скарг; недопустимості обмеження права працівників 

звернутися зі скаргою безпосередньо до юрисдикційного органу щодо 

вирішення спору. 

У підрозділі 5.2 «Тенденції подальшого розвитку законодавства про 

вирішення трудових спорів (конфліктів)» зазначено, що питання тенденцій 

подальшого розвитку законодавства про вирішення трудових спорів 

(конфліктів) загалом привертає увагу вітчизняних дослідників, з огляду на те, 

що: по-перше, враховуючи проблемність чинного законодавства про працю, не 

втрачають актуальності питання, пов’язані із його подальшим 

удосконаленням; по-друге, в Україні вирішення трудових спорів (конфліктів) 

здійснюється у інший спосіб, аніж у багатьох європейських державах, які 

слугують орієнтиром для України, тому удосконалення законодавства про 

вирішення трудових спорів (конфліктів), з урахуванням сучасних тенденцій 

правового регулювання цього питання, також регулярно розглядається на 

науковому рівні. 

Тенденціями подальшого розвитку законодавства про вирішення 

трудових спорів (конфліктів) є: 1) тенденція розвитку соціального 

партнерства; 2) тенденція створення спеціальних судів з вирішення трудових 

спорів (конфліктів); 3) тенденція застосування процедури медіації при 

вирішенні трудових спорів. 

Найбільш абстрактною є тенденція створення спеціальних судів з 

вирішення трудових спорів (конфліктів). Нині можливість створення таких 

судів в Україні розглядалася лише на науковому рівні. Тобто, поки що існують 

лише теоретичні підстави для її реалізації. Цей напрям був виокремлений, з 

огляду на ефективність діяльності таких установ в інших державах, а також на 

доречність використання такого досвіду в нашій державі. 

Нині інститут вирішення трудових спорів (конфліктів) є таким, правове 

регулювання якого характеризується низкою проблем та застарілим 
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законодавством. Втім, наявні законодавчі передумови для його подальшого 

динамічного розвитку. Виділені напрями свідчать про те, що існують як 

загальносвітові, так і внутрішньодержавні тенденції подальшого розвитку 

законодавства про вирішення трудових спорів (конфліктів). Загальносвітові 

обумовлені тим, у який спосіб ефективно здійснюється врегулювання цього 

інституту в інших державах. Реалізація внутрішньодержавних залежить від 

прийняття нового трудового законодавства у нашій державі. Є підстави 

стверджувати, що більшість із виділених тенденцій можуть бути реалізовані 

вже найближчим часом. 

У підрозділі 5.3 «Нормативно-правове регулювання вирішення трудових 

спорів (конфліктів) у державах-членах ЄС: напрями запозичення зарубіжного 

досвіду у національне трудове законодавство» вказано, що досвід Франції в 

аспекті функціонування спеціальних судів із захисту трудових прав, 

характеризується такими особливостями: 1) судочинство у трудових справах 

здійснюється спеціально створеними для цього судовими установами, які 

дістали назву прюдомальних судів; 2) діяльність прюдомальних судів 

урегульовується нормами трудового законодавства Франції, а саме 

судочинство здійснюється за правилами цивільного процесу; 3) судочинство у 

трудових спорах здійснюють спеціально обрані для цього особи, які 

представляють інтереси як працівників, так і роботодавців; 4) сам процес 

розгляду справ у трудових спорах є близьким до процедури розгляду 

цивільних справ у нашій державі. 

До особливостей нормативно-правового регулювання медіації у 

трудових спорах у Федеративній Республіці Німеччина належать, зокрема: 

1) процедура медіації є єдиною для усіх сфер, зокрема й для проваджень у 

трудових спорах; 2) правове регулювання медіації у трудових спорах 

здійснюється за допомогою норм Закону про медіацію, який є єдиним для усіх 

сфер; 3) на стадії досудового розгляду справи сам суддя може запропонувати 

застосування процедури медіації для примирення сторін; 4) у разі 

застосування медіації, провадження у справі призупиняється. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, яке полягало в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного законодавства та здобутків у правовій 

доктрині, розкрити шляхи вирішення теоретичних та практичних проблем 

нормативно-правового регулювання трудових спорів (конфліктів). За 

результатами дослідження сформульовано, зокрема, такі висновки: 

1. Формування історико-правових передумов правового регулювання 

вирішення трудових спорів (конфліктів) у дорадянський період пов’язано із 

такими чинниками: 1) виникнення економічних, трудових відносин та ринку 

праці; 2) поява перших актів, спрямованих на нормативно-правове 

забезпечення вирішення трудових спорів (конфліктів); 3) формування 
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механізмів правової охорони та захисту трудових прав; 4) поширення 

юрисдикції судів на сферу праці; 5) поява юрисдикційних органів у сфері 

праці: фабричні (фабрично-заводські) комісії та примирні камери; 

6) визначення робітників та адміністрації (власників) підприємств учасниками 

примирних процедур; 7) розвиток примирних процедур вирішення трудових 

спорів (конфліктів); 8) формування механізмів нагляду та контролю у сфері 

праці. 

2. Основними етапами правового регулювання вирішення трудових 

спорів (конфліктів) у дорадянський період (до 1917 р.) є: 

1) 1835–1886 рр. – етап виникнення правового регулювання вирішення 

трудових спорів (конфліктів); 

2) 1886–1913 рр. – етап утвердження правового регулювання вирішення 

трудових спорів (конфліктів); 

3) 1913–1917 рр. – етап розвитку правового регулювання вирішення 

трудових спорів (конфліктів). 

3. З огляду на тенденції правового регулювання відносин у сфері праці 

протягом радянської доби, політико-ідеологічні, партійні та інші чинники, 

правове регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів) 

характеризується такими етапами: 

1) 1-й етап (1917–1922 рр.) – формування радянської моделі правового 

регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів), ураховуючи 

кодифікаційні процеси щодо розвитку трудового законодавства, інституційне 

формування юрисдикційних органів у сфері праці; 

2) 2-й етап (1922–1937 рр.) – розвиток радянської моделі правового 

регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів), ураховуючи незначні 

демократичні засади розвитку трудового законодавства з поступовою 

партійно-політичною формалізацією права на працю та інших трудових прав; 

3) 3-й етап (1937–1971 рр.) – становлення радянської моделі правового 

регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів), ураховуючи процеси 

звуження демократичних засад розвитку трудового законодавства, 

перетворення права на працю на трудову повинність, становлення правових 

механізмів вирішення трудових спорів (конфліктів); 

4) 4-й етап (1971–1991 рр.) – модернізація радянської моделі правового 

регулювання трудових спорів (конфліктів), удосконалення юрисдикційних 

органів та юридичних процедур щодо вирішення трудових спорів (конфліктів), 

виділення особливостей розв’язання колективних трудових спорів 

(конфліктів). 

4. Основними етапами правового регулювання вирішення трудових 

спорів (конфліктів) у період незалежності Української держави є: 

І етап (1991–1996 рр.) – етап формування демократичних засад 

нормативно-правового забезпечення вирішення трудових спорів (конфліктів) 

на основі удосконалення успадкованої від радянської доби відповідної моделі, 

що супроводжувалося процесом формування системи юрисдикційних органів 

та процедур; 
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ІІ етап (1996–1998 рр.) – етап становлення демократичної, 

конституційної моделі нормативно-правового забезпечення вирішення 

трудових спорів (конфліктів), зокрема запровадження процедур вирішення 

трудових спорів (конфліктів), кодифікаційних процесів щодо розвитку 

новітнього трудового законодавства, що супроводжувалося процесом 

становлення системи юрисдикційних органів та процедур; 

ІІІ етап (1998–2016 рр.) – етап становлення процедур вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів), удосконалення процедур 

вирішення індивідуальних трудових спорів, зокрема механізмів судового 

захисту права на працю, інших трудових прав, що супроводжувалося процесом 

удосконалення системи юрисдикційних органів та процедур; 

ІV етап (2016 р. – дотепер) – етап удосконалення демократичної, 

конституційної моделі нормативно-правового забезпечення вирішення 

трудових спорів (конфліктів), зокрема продовження кодифікаційних процесів 

щодо розвитку новітнього трудового законодавства. 

5. Нормативно-правове забезпечення вирішення трудового спору 

(конфлікту) – це складна процедура нормативно-правового регулювання 

вирішення трудового спору (конфлікту), з метою забезпечення неухильного 

дотримання трудових прав суб’єктів правовідносин з питань праці. 

6. Основними ознаками нормативно-правового забезпечення 

вирішення трудового спору (конфлікту) є: 1) спрямування на дієвість, 

ефективність та доступність вирішення трудового спору (конфлікту); 

2) сприяння сталості, стабільності права на працю та іншим трудовим 

правам; 3) передбачення формування ефективних процедур захисту 

трудового права; 4) ґрунтування на принципі верховенства права; 

5) передбачення верховенства засад та норм Конституції України; 

6) ґрунтування на домінуванні законодавчого регулювання відповідних 

питань; 7) домінування юрисдикційних форм та механізмів вирішення 

трудового спору (конфлікту); 8) сприяння примирно-юрисдикційних 

процедур вирішення трудового спору (конфлікту). 

7. Загальними етапами вирішення трудового спору (конфлікту) є: 

1) фіксація трудового правопорушення та виникнення трудового спору 

(конфлікту); 2) звернення до уповноваженого юрисдикційного органу; 

3) розгляд трудового спору (конфлікту) та винесення рішення уповноваженим 

юрисдикційним органом; 4) застосування процедур оскарження рішення 

юрисдикційного органу; 5) виконання рішення відповідного юрисдикційного 

органу; 6) здійснення права на страйк. 

8. Класифікація трудових спорів (конфліктів) – це науково 

обґрунтований процес розподілу трудових спорів (конфліктів) на окремі 

категорії, з огляду на їх предметні особливості та інші ознаки. 

Основними критеріями класифікації трудових спорів (конфліктів) є: 

а) умови та підстави виникнення; б) предмет трудового спору (конфлікту); 

в) суб’єктний склад трудового спору (конфлікту); г) рівень нормативно-

правового забезпечення вирішення трудового спору (конфлікту); ґ) статус 
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юрисдикційного органу; д) характер юрисдикційного вирішення; е) процедура 

юрисдикційного вирішення тощо. 

9. Індивідуальний трудовий спір – це неврегульовані розбіжності між 

працівником та роботодавцем з питань застосування норм актів трудового 

законодавства, актів соціального партнерства, локальних нормативних актів, 

трудового договору або встановлення, зміни чи припинення умов праці, 

оформлені та передані на розгляд уповноваженого юрисдикційного органу 

відповідно та у порядку, передбаченому законодавством. 

10. Основними ознаками нормативно-правового забезпечення вирішення 

індивідуальних трудових спорів є: 1) пріоритетність законодавчого 

регулювання вирішення індивідуальних трудових спорів (конфліктів); 

2) спрямованість на формування сучасних процедур вирішення індивідуальних 

трудових спорів (конфліктів); 3) передбачення механізмів захисту права на 

працю та інших, тісно пов’язаних із ним прав; 4) наявність досудових, судових 

та спеціальних процедур вирішення індивідуальних трудових спорів 

(конфліктів). 

11. Досудова процедура вирішення індивідуального трудового спору – 

це вирішення індивідуального трудового спору, що ініціюється працівником у 

КТС на основі принципу верховенства права, шляхом застосування досудових 

примирних процедур у порядку та на умовах, передбачених трудовим 

законодавством. 

12. Вирішення індивідуального трудового спору у суді спрямоване на: 

1) забезпечення належної правової охорони та захисту трудових прав та 

інтересів у суді; 2) забезпечення ефективного функціонування судової гілки 

влади; 3) забезпечення професійного, неупередженого, об’єктивного та 

справедливого розв’язання трудового спору у суді; 4) здійснення судового 

контролю за дотриманням трудових прав та інтересів. 

13. Основними ознаками вирішення індивідуального трудового 

спору у суді є: спрямування на захист права на працю та інших трудових 

прав; передбачення виникнення індивідуального трудового спору, 

вирішення якого знаходиться у компетенції суду; передбачення винесення 

сторонами індивідуального трудового спору на розгляд суду; 

передбачення дотримання встановлення трудо-процесуальних процедур; 

передбачення дотримання встановлених цивільно-процесуальних 

(адміністративно-процесуальних) процедур; передбачення винесення 

судом відповідного рішення; допуск можливості оскарження рішення 

суду; передбачення виконання рішення суду у встановленому законом 

порядку. 

14. Вирішення судом індивідуальних трудових спорів про поновлення на 

роботі – це науково обґрунтована система стадій розгляду та вирішення судом 

трудових спорів, пов’язаних із поновленням на роботі працівника, відповідно 

та у порядку, передбаченому законодавством. 

15. Процедура оскарження рішень судів в індивідуальних трудових 

спорах спрямована на: 1) ефективний захист права на працю та інших 
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трудових прав; 2) перевірка законності відповідних рішень судів; 3) винесення 

справедливих, об’єктивних та неупереджених відповідних рішень судів; 

4) допустимість міжнародної (європейської) перевірки законності відповідних 

рішень судів. 

16. Касаційне оскарження рішень судів у індивідуальних трудових спорах 

– це визначена процедура оскаржень до касаційного суду рішень судів першої 

інстанції (апеляційних судів) у індивідуальних трудових спорах у порядку, 

передбаченому законодавством. Основними ознаками є: а) встановлення 

процедури оскаржень до касаційного суду; б) взаємозв’язок рішень судів першої 

інстанції (судів апеляційної інстанції); в) урахування приписів норм трудового та 

цивільного процесуального права; г) провадження з урахуванням норм 

цивільного процесуального права; ґ) обґрунтованість, законність та 

об’єктивність, відповідність принципу верховенства права, наявність посилання 

на норми трудового та цивільного процесуального права; д) можливість 

перегляду через подання конституційної скарги та звернення до ЄСПЛ. 

17. Відзначено про потребу доопрацювання проекту Трудового кодексу 

України, передбачити у ньому примирно-юрисдикційні процедури вирішення 

індивідуальних та колективних трудових спорів (конфліктів), з урахуванням 

Національної стратегії реформування ринку праці, посилення дієвості, 

прозорості та доступності вирішення трудового спору (конфлікту). Надати 

чинності потрібно відповідному кодексу з 1 січня 2022 року. При цьому, 

трудовий спір (конфлікт) має бути вирішений судом першої інстанції протягом 

45 робочих днів, апеляційної інстанції – 35 робочих днів, касаційної інстанції – 

25 робочих днів. 

Крім того, доречно закріпити норми щодо запровадження трудових судів 

(для вирішення індивідуальних трудових спорів) та трудових арбітражів (для 

вирішення колективних трудових спорів) на підставі Трудового 

процесуального кодексу України. 

18. Основними ознаками нормативно-правового забезпечення вирішення 

колективних трудових спорів є: пріоритетність законодавчого регулювання 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); спрямованість на 

вирішення трудових спорів (конфліктів), які виникають із: встановлення нових 

або зміни наявних соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 

укладення чи зміни колективного договору, угоди; виконання колективного 

договору, угоди або окремих їх положень; невиконання вимог законодавства 

про працю; характеризується запровадженням спеціальної процедури 

оформлення вимог, виникнення колективного трудового спору (конфлікту); 

характеризується наявністю спеціальних юрисдикційних органів; 

характеризується специфікою процедур та етапів вирішення колективного 

трудового спору (конфлікту); допускає здійснення права на страйк. 

19. Доречно розробити та затвердити Національну стратегію 

реформування ринку праці (до 01.09.2020 р.), на підставі якої розробити 

дієві механізми попередження виникнення трудових спорів (конфліктів), 

виробити засади (принципи) вирішення трудових спорів та конфліктів), з 
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урахуванням міжнародних (європейських) стандартів, конструктивних 

досягнень провідних шкіл соціального права, експертів, учених, інших 

зацікавлених осіб. 

20. Стандарти, визначені в актах міжнародного законодавства, які 

безпосередньо врегульовують вирішення трудових спорів (конфліктів): 

1) стандарти, визначені в Конвенції МОП № 158 «Про припинення трудових 

відносин з ініціативи роботодавця» 1982 року; 2) стандарти, визначені в 

Рекомендації МОП № 166 «Рекомендація щодо припинення трудових відносин 

з ініціативи роботодавця» 1982 року; 3) стандарти, визначені в Рекомендації 

МОП № 130 «Про розгляд скарг на підприємстві з метою їх вирішення» 

1967 року. 

21. Тенденціями вирішення трудових спорів, з огляду на зміст проектів 

Трудового кодексу України, є: 1) тенденція демократизації законодавства про 

вирішення трудових спорів; 2) тенденція зміни статусу комісії з трудових 

спорів з органу трудового колективу на орган соціального діалогу; 

3) тенденція скорочення терміну для звернення до комісій з трудових спорів. 

22. Запозичення досвіду європейських держав щодо нормативно-

правового регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів) необхідно 

здійснювати за такими напрямами: 1) запозичення досвіду щодо 

функціонування спеціальних судів з вирішення трудових спорів; 2) досвід 

щодо функціонування інституту медіації; 3) встановлення обов’язкового 

характеру укладення колективних договорів. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Бонтлаб В. В. Проблеми теорії та практики нормативно-правового 

регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів). – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу проблем 

теорії та практики нормативно-правового регулювання вирішення трудових 

спорів (конфліктів). У роботі з’ясовано специфіку генезису нормативно-

правового регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів) на території 

українських земель, які знаходилися під юрисдикцією інших держав та в 

умовах незалежності України. Визначено конституційні засади захисту 

трудових прав. Досліджено поняття та ознаки нормативно-правового 

забезпечення вирішення трудових спорів (конфліктів), а також види трудових 

спорів (конфліктів). 
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Проаналізовано нормативно-правове регулювання вирішення трудових 

спорів у КТС та у суді. Виділено особливості нормативно-правового 

забезпечення вирішення спорів про поновлення на роботі. Здійснено 

характеристику нормативно-правового забезпечення вирішення трудових 

спорів (конфліктів) примирно-юрисдикційними органами, а також 

нормативно-правового забезпечення права на страйк та механізмів його 

реалізації. 

Визначено зміст міжнародно-правових стандартів вирішення трудових 

спорів (конфліктів). Сформовано тенденції подальшого розвитку 

законодавства про вирішення трудових спорів (конфліктів). Виокремлено 

обґрунтовані шляхи імплементації позитивного європейського досвіду у 

національне трудове законодавство у контексті правового регулювання 

вирішення трудових спорів (конфліктів). 

Ключові слова: правове регулювання, трудові відносини, трудові спори, 

вирішення трудових конфліктів, праця, трудове законодавство. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Бонтлаб В. В. Проблемы теории и практики нормативно-правового 

регулирования решения трудовых споров (конфликтов). – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. –

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 

проблем теории и практики нормативно-правового регулирования решения 

трудовых споров (конфликтов). В работе выяснена специфика генезиса 

нормативно-правового регулирования решения трудовых споров 

(конфликтов) на территории украинских земель, которые находились под 

юрисдикцией других государств и в условиях независимости Украины. 

Определены конституционные принципы защиты трудовых прав. 

Исследовано понятие и признаки нормативно-правового обеспечения 

решения трудовых споров (конфликтов), а также виды трудовых споров 

(конфликтов). 

Обосновано, что основными признаками нормативно-правового 

обеспечения решения трудового спора (конфликта) являются следующие: 

1) направляется на действенность, эффективность и доступность решения 

трудового спора (конфликта); 2) способствует устойчивости, стабильности 

права на труд и других трудовых прав; 3) предусматривает формирование 

эффективных процедур защиты трудового права; 4) основывается на принципе 

верховенства права; 5) предусматривает верховенство принципов и норм 

Конституции Украины; 6) основывается на доминировании законодательного 

регулирования соответствующих вопросов; 7) доминирование 
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юрисдикционных форм и механизмов решения трудового спора (конфликта); 

8) содействие примирительно-юрисдикционных процедур разрешения 

трудового спора (конфликта). 

Проанализированы нормативно-правовое регулирование решения 

трудовых споров в КТС и в суде. Выделены особенности нормативно-правовое 

обеспечение разрешения споров о восстановлении на работе. Осуществлено 

характеристику нормативно-правового обеспечения решения трудовых споров 

(конфликтов) примирительно-юрисдикционными органами, а также 

нормативно-правового обеспечения права на забастовку и механизмов его 

реализации. 

Аргументировано, что общими этапами решения трудового спора 

(конфликта) являются следующие: 1) фиксация трудового правонарушения и 

возникновения трудового спора (конфликта); 2) обращение в уполномоченный 

юрисдикционный орган; 3) рассмотрение трудового спора (конфликта) и 

вынесения решения уполномоченным юрисдикционным органом; 

4) применение процедур обжалования решения юрисдикционного органа; 

5) исполнение решения соответствующего юрисдикционного органа; 

6) осуществление права на забастовку. 

Разрешение коллективных трудовых споров (конфликтов) направлено 

на: 1) обеспечение правовой охраны и защиты трудовых прав и интересов на 

локальном, территориальном, отраслевом и национальном уровнях; 

2) предупреждение и предотвращение правонарушений в сфере труда; 

3) обеспечение социального партнерства и мира на локальном, 

территориальном, отраслевом и национальном уровнях; 4) повышение 

эффективности, действенности и доступности нормативно-правового 

регулирования отношений в сфере труда. 

Определено содержание международно-правовых стандартов решения 

трудовых споров (конфликтов). Сформированы тенденции дальнейшего 

развития законодательства о разрешении трудовых споров (конфликтов). 

Выделены обоснованные пути заимствования положительного европейского 

опыта в национальное трудовое законодательство в контексте правового 

регулирования решения трудовых споров (конфликтов). 

Ключевые слова: правовое регулирование, трудовые отношения, 

трудовые споры, решения трудовых конфликтов, труд, трудовое 

законодательство. 

 

SUMMARY 

 

Bontlab V. V. Problems of the theory and practice of regulatory 

regulation of the settlement of labor disputes (conflicts). – Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 
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The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of problems 

of the theory and practice of normative legal regulation of the settlement of labor 

disputes (conflicts). The specific genesis of the normative legal regulation of the 

settlement of labor disputes (conflicts) in the territory of the Ukrainian lands, which 

were under the jurisdiction of other states and in the conditions of the independence 

of Ukraine, is investigated. The constitutional principles for the protection of labor 

rights have been determined. The concepts and features of normative legal support 

for the settlement of labor disputes (conflicts), as well as types of labor disputes 

(conflicts) are investigated. 

The regulatory legal regulation of the settlement of labor disputes in the CLD 

and in the court is analyzed. The peculiarities of the legal support of resolving 

disputes on resumption at work are highlighted. Characterization of regulatory legal 

support for the settlement of labor disputes (conflicts) by the conciliation bodies, as 

well as regulatory legal support for the right to strike and mechanisms for its 

implementation have been carried out. 

The content of international legal standards for resolving labor disputes 

(conflicts) has been determined. The tendencies of further development of 

legislation on the settlement of labor disputes (conflicts) have been formed. The 

ways of borrowing positive European experience into national labor legislation in 

the context of the legal regulation of the settlement of labor disputes (conflicts) are 

singled out. 

Key words: legal regulation, labor relations, labor disputes, resolution of 

labor conflicts, labor, labor legislation. 
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