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Проблеми трудового права
таких умов і, не розривати з ними 
трудового договору за скорочен-
ням чисельності працюючих або 
штату протягом 2-х років. При 
розірванні трудового договору з 
таким працівником з названих 
підстав або невиконанням робо-
тодавцем законодавства про 
працю, умов колективного чи 
трудового договору надана до-
тація має бути ним повернута в 
повному обсязі з урахуванням 
індексації на рівень інфляції. 

Перед укладенням трудово-

го договору (забезпеченням пер-
шим робочим місцем) з молоддю, 
яка отримала вищу або про-
фесійно-технічну освіту, між ба-
зовим центром зайнятості і робо-
тодавцем укладається договір 
про забезпечення таких праців-
ників першим робочим місцем з 
наданням роботодавцеві дотації. 
Договір набирає чинності з дня 
прийняття на роботу безробітно-
го з числа молоді за направлен-
ням базового центру зайня-
тості.
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ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ СТРАЙКАМ

Як соціальне явище, страйк 
становить собою доволі склад-
ний, багатоплановий процес, 
урегульований Законом України 
«Про порядок вирішення колек-
тивних трудових спорів (конфлік-
тів)» [3; 1998. – № 34. – Ст. 227]. 

У трудовому праві існує багато 
проблем, пов’язаних з реаліза-
цією права на страйк, а також із 
запобіганням їм. Питання їх по-
передження потребує поглибле-
ного дослідження з аналізом не 
тільки чинного законодавства Ук-
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раїни, а й відповідного зарубіж-
ного правового матеріалу та на-
копиченого досвіду в цій сфері.

Необхідність розробки кон-
кретних шляхів попередження 
страйків не викликає сумнівів, 
адже через них суспільство, ко-
жен його член, окреме підпри-
ємство, регіон і держава несуть 
величезні економічні й соціальні 
втрати. Разом із цими наслідка-
ми, вони ще є причиною мораль-
них збитків, страждань працівни-
ків, які припиняють роботу й бе-
руть участь у цих акціях.

Окремі питання щодо страй-
ків досліджували В.Я. Бурак,  
Н.Б. Болотіна, С.І. Запара,  
С.О. Іванов, І.Я. Кисельов,  
Є.П. Клівер, В.В. Лазор, М.Л. Лю-
тов, А.М. Слюсар, М.П. Стадник, 
Г.І. Чанишева та інші вчені, проте 
заходи попередження страйко-
вого руху залишилися поза ува-
гою дослідників.

Найголовнішим правовим 
засобом профілактики страйків 
є активний розвиток виробничих 
сил, виготовлення конкуренто-
спроможної продукції й удоско-
налення нормативно-правового 
регулювання заробітної плати. 
Універсальних засобів запобіган-
ню страйкам не існує. Поглибле-
не вивчення цієї акції непокори, 
досить поширеної у світі, свід-
чить, що й у розвинених країнах 
з високим рівнем матеріального 
забезпечення громадян страйки 
відбуваються.

Для попередження таких ак-
цій треба в законодавчому по-
рядку встановити розумні пара-
метри в розподілі прибутку під-
приємства. Саме на це звернув 
увагу О.І. Процевський, який вис-
ловлює думку про необхідність 
прийняття закону, що докорінно 
реформував би систему оплати 
праці відповідно європейським 
стандартам і закріпив би певні 
розумні параметри балансу інте-
ресів, чим підвищив би соціальні 
гарантії прав громадян [9, с. 41]. 
В.С. Венедіктов також зазначає, 
що одним з важливих організа-
ційно-правових заходів стосовно 
інтеграції до єдиного європей-
ського простору є приведення 
рівня заробітної плати, яку отри-
мують наймані працівники в Ук-
раїні, у відповідність до європей-
ських стандартів, оскільки сьо-
годні спостерігається надзвичай-
но велика диспропорція в цій ца-
рині [1, с. 12, 13].

Велика різниця між заробіт-
ною платою керівників підпри-
ємств і найманих працівників є 
порушенням основного принципу 
в регулюванні оплати праці, за-
кріпленого у ст. 24 Конституції, 
– права на рівну, без будь-якої 
дискримінації заробітну плату. 
Пропонуємо встановити розумне 
співвідношення в оплаті праці ро-
ботодавців і найманих працівни-
ків підприємств і внести відповід-
ні зміни до Закону України «Про 
оплату праці» [3; 1995. – № 17.  
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– Ст. 121], який закріплював би це 
співвідношення. 

Важливу роль у встановлен-
ні нормальних стосунків між ад-
міністрацією і найманими праців-
никами може відіграти виконання 
Рекомендації № 129 Міжнарод-
ної організації праці 1967 р. щодо 
взаємовідносин на підприємстві 
[10]. Цей правовий документ пе-
редбачає, що роботодавцям і 
працівникам належить визнати 
важливість атмосфери взаємо-
розуміння й довіри. З метою ство-
рення такого клімату, як зазна-
чається в Рекомендації, адміні-
страція має вживати певних за-
ходів для втілення в життя ефек-
тивної політики взаємовідносин 
з трудівниками та їх представни-
ками, періодично надавати най-
маним працівникам інформацію 
про стан підприємства, перспек-
тиви його розвитку тощо (п. 3). 

Держава, у свою чергу, по-
винна створити відповідні умови 
для підвищення ролі профспілок. 
Адже саме вони найбільше заін-
тересовані в тому, щоб соціаль-
но-трудові відносини на підпри-
ємствах, в установах чи органі-
заціях розвивалися в нормаль-
ному руслі згідно з вимогами чин-
ного законодавства. Своєчасне 
втручання профспілкових праців-
ників дозволить попередити ці 
акції протесту. Профспілкам вза-
галі слід активніше користувати-
ся правом, яким вони наділені на 
підставі ст. 45 Закону України 

«Про профспілки, їх права і га-
рантії діяльності» стосовно до-
ступу до інформації з приводу 
оплати праці найманих працівни-
ків у разі відповідного запиту 
профспілкових лідерів [3; 1999. 
– № 45. – Ст. 397]. Використання 
ними цього права дозволить за-
побігти зловживанням з боку 
власників своїм службовим ста-
новищем, що нерідко спостері-
гаємо на практиці. 

З урахуванням життєвих ре-
алій сьогодення, що склалися в 
державі, та з метою уникнення 
страйків в Об’єднанні профспіл-
кових організацій «Київська місь-
ка рада профспілок» створено 
юридичне управління, яке безко-
штовно надає правову допомогу 
членам профспілок безкоштовно 
у вигляді консультацій (у тому 
числі письмових) зокрема, щодо 
дій працівників у випадку виник-
нення страйкових ситуацій та ін. 
[2, с. 11].

У зв’язку з прийняттям зазна-
ченого Закону розширено коло 
суб’єктів із числа профспілкових 
органів, яким надано право ви-
магати звільнення з роботи керів-
ників за порушення прав працю-
ючих і законодавства про проф-
спілки. Відтепер це право можуть 
застосовувати не лише виборні 
органи первинних профспілкових 
організацій, а й вищі за статусом 
профспілкові органи та їх об’єд-
нання. 

Не випадково, що інколи 
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профспілкові представники пи-
шуть про існування «стіни непо-
розуміння» й відвертого ігнору-
вання з боку керівництва вимог 
найманих працівників, що прово-
кує створення страйкових ситуа-
цій [5, с. 9]. Подібні факти можна 
попереджувати розривом кон-
трактів з такими керівниками, а 
за наявності в діях останніх ознак 
злочину притягати їх до кримі-
нальної відповідальності. І хоча 
деякі публікації у ЗМІ свідчать 
про порушення таких криміналь-
них справ і внесення документів 
прокурорського реагування із 
цього приводу, все ж таки притяг-
нення подібних керівників підпри-
ємств до кримінальної відпові-
дальності обмежується виключ-
ними, поодинокими випадками.

Значну роль у забезпеченні 
дотримання законодавства про 
працю відіграють органи Держав-
ного департаменту по контролю 
за дотриманням трудового зако-
нодавства. Так, до одного року 
виправних робіт з відрахуванням 
15 % заробітку на користь держа-
ви за невиплату заробітної плати 
засуджено керівника підприємс-
тва «Акорд» Бердичівського 
району Житомирської області 
після розгляду порушеної проку-
ратурою кримінальної справи. 
Директор заощаджував на своїх 
працівниках, виплачуючи їм про-
тягом 2005 р. мінімальну заробіт-
ну плату, меншу за встановлений 
державою розмір, що й виклика-

ло страйкову ситуацію [6, с. 9].
Вищий же нагляд і контроль 

за дотриманням і правильним за-
стосуванням законів про працю 
на підприємствах, в установах та 
організаціях провадиться Гене-
ральним прокурором України й 
підпорядкованими йому прокуро-
рами.

У випадку страйків на транс-
порті залізничному, повітряному 
чи водному, що тягне за собою 
припинення діяльності аеропор-
тів, станцій, портів чи окремих ді-
лянок основних транспортних 
магістралей, на нашу думку, слід 
негайно сповіщати Генерального 
чи інших прокурорів України. 
Було б правильним на рівні нака-
зу Генерального прокурора Ук-
раїни закріпити таке положення. 
Саме на це звернено увагу в указі 
Президента України від 11 квітня 
2007 р., № 291/2007 «Питання 
Національної служби посеред-
ництва і примирення» [7], в якому 
передбачено, що ця служба (далі 
– НСПП) може звертатися до ор-
ганів прокуратури, правоохорон-
них чи державних з нагляду за 
додержанням законодавства про 
працю з пропозиціями щодо 
вжиття заходів, спрямованих на 
дотримання законодавства про 
працю, в тому числі стосовно по-
рядку вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів). Ре-
алізація цього права активізува-
тиме зусилля усіх цих органів і 
сприятиме попередженню конф-
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ліктних ситуацій у трудовій сфері, 
а значить, і запобіганню страй-
кам.

Ефективним правовим засо-
бом попередження страйку, як 
вбачається, є також призупинен-
ня рішення трудового колективу 
про його початок. Так, відповідно 
до указу Президента від 21 жовт-
ня 1992 р. «Про відкладення 
страйку в Іллічівському морсько-
му торговому порту» [8] з метою 
вирішення колективного трудо-
вого спору між незалежною 
профспілкою докерів та праців-
ників зазначеного порту і його 
адміністрацією правовими засо-
бами на підставі ст. 10 Закону 
СРСР «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів 
(конфліктів)» [4] і постанови Вер-
ховної Ради України від 12 верес-
ня 1991 р. «Про порядок тимча-
сової дії на території України ок-
ремих актів законодавства Союзу 
РСР» [3; 1991. – № 46. – Ст. 621]  
було постановлено: відкласти на 
2 місяці проведення страйку, при-
значеного незалежною проф-
спілкою докерів і працівників Іл-
лічівського морського торгового 
порту на 23 жовтня 1992 р. Слід 
зазначити, що страйк у порту не 
відбувся, сторони врегулювали 
конфлікт на стадії примирних 
процедур шляхом мирних пере-
говорів. Ці дії з боку Президента 
не означали якихось перешкод 
щодо проведення страйку, а 
мали на меті лише вирішення 

трудового конфлікту й підвищен-
ня гарантій працюючих.

Такі норми існують також у 
законодавстві про страйки за-
рубіжних країн. Наприклад, згід-
но із законодавством США Пре-
зидент країни вправі призупинити 
страйк на 2 місяці. Цей період от-
римав назву «строк для охолод-
ження». Така норма підтвердила 
свою ефективність і в Україні, 
хоча у чинному Законі України від 
3 березня 1998 р. «Про порядок 
вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів)» її немає. Зга-
дується лише про такі повнова-
ження Президента України у його 
ст. 24, за якою в разі оголошення 
надзвичайного стану Верховна 
Рада або Президент України мо-
жуть заборонити проведення 
страйків на строк, що не переви-
щує одного місяця. Подальша 
заборона має бути схвалена 
спільним актом Верховної Ради 
й Президента. У разі оголошення 
воєнного стану автоматично на-
стає заборона проведення страй-
ків до моменту його скасування. 
Подібних ситуацій в Україні ще 
не було і навряд чи вони виник-
нуть, тому ця стаття фактично не 
діє, а страйки в Україні відбува-
ються, що є реальністю.

На нашу думку, слід надати 
право Президентові України при-
зупиняти страйки строком до 2-х 
місяців у відповідних виняткових 
випадках. Мета такого акта з 
боку Президента має полягати в 
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тому, щоб роботодавці мали змо-
гу вирішити ситуацію з урахуван-
ням інтересів сторін без прове-
дення цієї акції. Така норма, як 
вбачається, не впливатиме нега-
тивно на повноваження працюю-
чих, але стримуватиме їх від не-
продуманих дій, з одного боку, а 
з другого – сприятиме мирному 
вирішенню конфлікту. Акти Пре-
зидента, маючи авторитет у сус-
пільстві і відповідну юридичну 
силу, вважаємо, не можуть бути 
оскаржені в судових органах. 

Отже, пропонуємо ст. 24 за-
значеного Закону від 3 березня 
1998 р. доповнити ч. 4 такого 
змісту: «Президент має право 
призупинити проведення страйку 
строком до 2-х місяців у винятко-
вих випадках, коли проведення 
страйку загрожує значними втра-
тами й загостренням ситуації в 
трудових колективах».

Особливе місце в ліквідації 
протистояння сторін відіграє На-
ціональна служба посередниц-
тва і примирення, створена за 
принципом аналогічних зарубіж-
них служб. З кожним роком з от-
риманням певного досвіду зміню-
ються пріоритети в роботі НСПП. 
Якщо на початку діяльності служ-
ба надавала перевагу розв’язан-
ню колективних трудових спорів 
(конфліктів), недопущенню страй-
ків, то згодом її співробітники 
дійшли висновку, що вирішити 
спір складніше, ніж його попере-
дити. Тому в подальшому акцен-

ти в роботі служби змістилися в 
напрямку запобігання виникнен-
ню колективних трудових спорів 
(конфліктів) і недопущення пере-
ростання розбіжностей у вимо-
ги. 

Використання страйкової 
форми інколи зовсім і не зумов-
лено необхідністю. До того ж ця 
акція часто застосовується всу-
переч умовам національного за-
конодавства й можливостям 
розв’язання проблеми. Як свід-
чать бесіди представників НСПП 
зі страйкарями, часто після три-
валих, але безрезультатних 
щодо їх мети страйків, що завда-
ли величезних збитків підприєм-
ству й державі, самі їх учасники 
змушені визнавати неефектив-
ність застосування цієї акції про-
тесту й шукати інших, більш ре-
зультативних шляхів розв’язання 
колективних трудових спорів. 
Ефективність діяльності НСПП 
щодо попередження страйків за-
свідчують приклади з практики. 

Зауважимо, що всі пропози-
ції НСПП, які знаходять своє від-
биття у звітах, мають рекоменда-
ційний характер. У той же час в 
інших країнах рішення такої 
служби в деяких випадках є 
обов’язковими для сторін. За на-
явності певних економічних і фі-
нансових умов, коли підприєм-
ства здатні ліквідувати заборго-
ваність, у разі ігнорування влас-
ником її рішення, воно може бути 
виконано в примусовому порядку 
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за сприянням органів виконавчої 
служби. Однак ми переконані в 
тому, що рішення НСПП повинні 
бути тільки рекомендаційними, 
інакше це означало б втручання 
цього органу в діяльність підпри-
ємств. 

Так званих рецептів запобі-
ганню страйкам історії відомо чи-

мало: це й накладення безпосе-
редньої заборони на їх проведен-
ня, й установлення перешкод, що 
ускладнюють їх організацію,  
і т. д. Але демократичне вирішен-
ня проблеми лежить в іншій пло-
щині, правда, це вже стане пред-
метом інших публікацій авторки 
цієї статті.
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