
які .мають о!'реuажну снлу над нормамн н~ціr:ІІ,ІJІІ,ноrо трудового 
пр;lва. Jlaшe ці д111 статті У•·одн нро псоп•.ащю породжують WІІ· 

рокніі nласт для наукового розгляду тn Пlдстав длs1 нового ана

лізу вже зроб.1сюtх внеповків тu рс•<омсuдаціfі. Xo•J практично 
суб'єкти трудовнх віднос~, уск.rшднеиих іноземним .елеме~~ом, 
змшшаться: обмеженими МІжнародними договорами мtж краІнОІО 

походження та країною виконання роботи, але uаука трудового 
uрава України отримує свіжий nош'rовх для свого розвитку, бо по
літrfЧПе наблпжеuн.я до Євроnейського Союзу створює умови дл.я 
тра!Ісформації виключно теоретичних досліджепь nитань гармоні
зації трудового законодавства України із законодавством Євроnей
ського Союзу у nрактичну nлощІшу. 

Радіоноnа-Водяшщька В. 0., 
канд. юрид. наук, ас . кафедри трудового права Національного 

уnіверситету •Юридична академія України 

імені Ярослава МудРого• 

(м. Харків, Україна) 

КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ, ЇХ ПЕРЕВАГИ 
ТА НЕДОЛШИ в СПСТЕl\П ЮРИСДИRЦІЙН11Х ОРГ AНrn 

Здійсн.ювавий Україною перехід до ринкової еконо:мікп, я:кuіі 

відбувається на фоні світової кризи, приnускає нестабільюсть 
у багатьох галузях суспільного життя. За цих умов особливо ак· 
туальво nостають nитання:, пов'язані із реалізацісІО громадянІІ
вом права на nрацю, закріnленого Конституцією України. Одвпм 
jз таких mгrань, зокрема, є вирішення індивідуальшrх трудовше 

сnорів, тоб1•о спорів, де сторонами є роботодавець та окремnй пра

цівпик. 

В індпвідуальюrх трудових оспорюють ся і захищаються 
суб'єктивві nрава чи законні інтереси коgкретного працівюtка. 

Хоч nрацівників може бути й декілька, проте в інднвідуальвом.у 

трудовому спорі кожен з них заявляє самостійні вимоги до робо· 
тодавцл з метою захисту своїх порушених, нсвизнuшrх, невпзвn· 

них або оспорюваuих трудових прав чи інтересів. 
За часів існуваннн СРСР комісія no трудових спорuх (КТС) 

була обов'язковим nервинпим органом розглядУ більшості індІІ· 

відуальних трудових сnорів, крім певного вичерnного Іtсре..'ІіКУ 
трудових сnорів, які КТС не мала права розглядати. Однак. сьо· 
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годні 11 с;ІІІІІ)ШІЮ'ІІІ 1111 тt•, що n <"І'. 22 1 l\3ull ItTC до 
' , - СІ Ш13ПВ'ІС• 

11,1 ЯК обоВ Я .ІІ(ОІШІІ liCJJl!IIIIIIШI OpГSl\1 110 рОЗГЛЯДу іІІДІf/НДУtІЛЬІІИХ 

р\'ДОВІІХ СІІОJНВ, ЩО JJІІІІІІІСnЮТЬ 110 nfдПрІtСМСТПDХ В 
т . . . . . , • устано х, 
ІЩМ:і~Стра_ЦІSІХ, 3~ lШШІ І 1(0 .. 1 rрудОВІ~Х Cf!OJJJD ДСJІЮІХ кат ГОрІІІ 
працшtrнк~ в (суддш, nроt<урорсько-слt~ч нх прtщіrтsщів, 11 тnкож 
nраців~тюв uавчал.ьн:tх, науІ<ових та щш~1х устонов лрокурату. 
рп. як1 мають класm шщt), враховуючи ковституціsше положеn
ня прО те, ЩО _правОСУДДЯ В Україні ЗДlЙСІІЮСТЬСЯ ІІИКЛЮЧПО суда· 
м11 , юрnсдпкц1я яких ПОШ11рюється на всі спори про захuст прав 

і свобод громадян. Отже, па сьогодnі прuцівuик може обирати _ 
звертатися йому безпосередньо до суду для вирішс1111я трудового 
спору, nідвідомчого КТС, або ж до КТС як первинного органу роз
глядУ таких спорів. 

Проте, у юридичній літературі вшшкають питання щодо до· 
цільності функціонування комісії з трудових сnор1в взагалі. Так 
Л азор В. В. вважає за педоліl< існуючий порядок формуванnя КТС, 
за якого трудовий колектив може й пе формувати на nідприєм
стві, уставові, організації комісію по трудовим спорам. Це стало 

причиною того, що на 80% ниві діючих nідприємств КТС не ство
рюються, а якщо й створюються, то не функціонують. Ь:рім того, 

як вже зазначалося, комісії по трудових спорах не є обов'язковою 

івстанцією при вирішенuі іпдпвідуальшІ:х трудових спорів. На 
думку Чанишевої Г. І. та Фадеенко А., більшість трудових спорів 

розглядаеться безпосередньо одРазу в судах, також через те, що 

працівники не вірять у сnраведливе вирішеШІЯ спору на вироб

ництві і побоюються розправи з боку роботодавця. Також icuyc 
позиція, що В:ТС nринпжус роль судових оргаЮв щодо виріІш•нuя 

індивідуальних трудових спорів бо Конституцією України зnкрі· 
плево, що всі громадяни мають nраво відстоюват11 свої порушені 

права саме у судовому порядку. 

У той же час, розгляд трудових спорів у КТС має іі nевні пере· 
ваги, порівпяпо з судовим розглядом, причому не лише для робо· 
тодавця, але й для наіімапоrо працівника. Наприклад, трудовий 
cnip в КТС розглядається безпосередньо на місці виникнення спо
ру - на підщшсмствах, установах, організаціях, що є С}"М'ЄВОЮ 
ЄІ<ономією часу. Розrляд спору на місці з економічної точки зору 
є найбільш вигідним, оскільки суд - це завжди матерtальні ви
трати (витрати па інформаційно-техпічпе забезпечеІІня; витрати, 
nов'язані з явкою до суду: витрати, пов'язані із залучення свідків, 
спеціалістів, перекладачів тощо). Розгляд трудового спору У ІСТС 
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. ю тобто і білмu зручним для сторіn епо-
с простішнм an llp01~11J~~p;m.~i тсрміrщ розгляду слор~ в КТС, яка 
р\' ІІЇ>І< ('JІОру 11 судІ. О ~ сліn у nr>СЯ'І'ІІДР.ННJfіІ СтрОК 3 ДНЯ 

• ' ЛSІІІ\'ТІІ •rpyДOBJi/1 • ,. " • 
~юбоu. stЗ:\Jlll розr : . T•tJ<O'K у rнtзі прІtЙШІ'М'Я н:тс РlШСН-

прnцlВІІІІКОМ • • ' 
nод:ншя заяАІt буn• -яку сторопу спору, воно може 

аштоuувnтиме "" 
нsІ, sще ПР. пл. . Зnрубіжшtіl: досnід пощtзус, що прнмнрли
бута оскаржРnО в _r-y;r,t. ~ . •• засобом соціІlЛЬного уnравління 

•. ВІІРlШЄНПЯ' (' ДlЄBJJ ... , -
во-третен~:е а також узгодження інтересів У r-фe_ri праці и трудо-
:~:~:~~сю;. Із внщевкnзапого вп;_t~О, що у пnуцІ ~P!.дonoro права 
• · ''1' ЩОДО rrоціЛЬПОС'Тl 1СІІУВІ11ІПЯ KOl\UCJl З тру3дОВИХ ІСП\'С ДВІ ПОЗПЦJ " • П 

· • "'К оргаяу що .може виріruуватп трудовІ спори. рихшrь-сnорlВ, "' • V 

nршо·1· В"аЖ&ЮТЬ ЩО д~\U'SШ opra.H За СуЧt\СІІИ:Х УМОВ ВЖе юrка n. " • . 
впТJерnа.в себе. Іпші ж висловлюють думку, що tспувапвя та ство-

рення КТС с доцільпим та обов'язковим. . . . V 

о же питання про доречність діяльщ)('Тl кошсu! по трудових т ' . 
спорах на сучасnому етапі розJJитку трудоnпх вщпоспп затпuаєть-
ся відкрптпм. 

Спцорекко А. С., 
капд. юрид. наук., ас. кафедри прпватного права 

Помавського юриди'ЧНоrо ів:сrnтуту Націопального УІІіверсптету 
•Юрилпчна академія Українп 

імені Ярослава Мудрого • 
(м. Полтава, У1<раїuа) 

ІІРЛЧJПІИ З.ТІОRЖПВАННЯ ПР AROl\I У ТРУДОВІLХ 
ПР АВО ВІДПОСИНАХ 

Сьогодні в Ухраїні трнває процес реформування організації 
й функціопупаmrя npa.вono'( системи, ї:ї ад~птації до сучасних со
ціальnо-економіттих умов та м.іжпародвпх стандартів у сфері пра
ці. За роки лезалежпості була прийнята ~іла nизка законодавчих 
актів, яхі регулюють соціаJLьно-трудову сферу. Чинлщ'і Кодекс зn
конів npo nр:щю 'Україnn був приіfнятнй ще за рмяпсьюrх часів, 
коли СДJrним роботодавцем і гарантом соціально-економічних npnв 
була дР.ржаоа (а підnриємства, устяnови, оргапізsщії фупкціоnуnn
ли на nідстnоі державної форми власності), при цьому nрсвалювпв 
адміnістративно-командпІІй метод у вирішенні багатьох шrтtшь 
соц~ально-трудової сфери. в окремих випадках держава (як моно· 
потст у ПАДІНщі робочих місць) зnкріnлюоала nевпі nреферснції 
33() 


