
Ппдtюд11 111·111·н, <'JН'дУ~'Т сщ'' pno Jюд•rt>ркнуrь острую необхо· 
ДІІМІІСТІ• сущР<'ТІІf'ІІІЮ І І МОДСрІІІІЗІ\ЦІІІІ 11 усОDСJ!ШСJІС'ГПОВnІІИЯ тру• 
доnого зnt<mюдІІТІ'ЛІ•стnа Унrнншм в nонросах . r<ncntorциx~я спосо
бnn получеНІІІІ рnбо1·одат<'JІем І'ІІr>ДСІІІІЇІ о рабоТНJІКІ"! , в том чис..пс 

113 
сОІ\Н<ІЛЬНІ•І Х cr.тt•ii, порядке ІІСІІОЛІ•:юпrшия ПІЧ!і:ОІІОЛЬІ1ЬІХ дан-

11 1,1х f)llбOTJIJJK/\ , rnp;щпrii ИХ Зt\ЩІІ1'1 •1 r: у •Н~ТОМ СІІСІtИфЮtИ трудО• 
нмх пpnnooт11мrr<'mrii , зорубежного 11 мнровоrо om.rтrt. 

Швець H.l\1., 
капд. юрнд. наук, ас. кафедри трудоноl'О пpaun Пn~ональu~го 

уrtіверсптету • JOpaдtгrвn акnдс:.tlЯ У краши 
імепі Ярослnва Мудрого• 

(м. Харків. Україна) 

ПР АВО ВІ Г АРАПТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІВІJИ:КАМІІ 
ПРАВА ПА СТРАйК 

Чинпий Закон України •Про порядок вІТрішеnпя колектпв

ннх трудових спорів (конфліктів)• передбачає окрему статтю 27, 
в ЯІ<ій зосереджені окремі правові rараптії для nрацівнпків під 

час страйку. 
Проект Трудового кодексу, у сnою чергу, містнть статтю 3ї9 

•Гnраптії для nрацівRПКіn під час страІЇку•. Прогресивною нор

мою nepcneктJmнoro законодавства слід втнатп закріnлеппя 

у ч. 3 ст. 379 проекту ТК положення, відповідно до якого праців
mtкам, що брали участь у страйку, може вJПІлачуватнся заробітна 

nлата за домовленістю сторін, а у разі nедосягнення згодп - у су

доnому nорядку. Зnичаfmо, ц.я пормn буде діятп у тому ваnадку. 
якщо бюджет підприємстnа, нn якому відбувся страйк, дозволяє 
ВІІділити окремі грошові кошти пn покрnття внплати заробітної 
платn страііJ<арям. 

Вз:u·ал:і гяр:штії у сфері реалізації прала па страіік, n також oprn· 
нізації та nронедення cтpaiilty можна згрупунати таким •нmом: 

1) гарантії ремізації праВА ttn страйк; 

2) 
3) 

ДІ'ІІІJЯ. 

rарІ.Штії ого;ющенн.я та проведення страйку; 

гараптії tсол1ш111ім учnс11икам страйку nісля його npone· 

У межах цього rrаукомго повідомлення спробуємо більш де
тально о~арак~еризупати кожну із заnроnонованих груп гарантій 
ДЛЯ Пр8Ц1ВПИЮВ • 

• 1.38 



С<'Г~'д rnf)ІШ'I"iii p('aJti:-m цii нpnnrt ІІR <~rpniiк сщд шrдІЛІІТІt 't'йю: 
сІІJ10Щl'ІІ1НІ П JЮЦ<'~УJНІ ІІрОІІЄД<'ІІ ІІ Н стрnІіку ШЛЯХОМ, noкpe•.sa, СКО· 

РО'ІСННН І<ЇЛЬКОСТІ Та 'І'рІІRалОСтІ C'fp<>IOD, 38КрlПЛСІІІІХ у uon .. 11 . ,,мах 
З:н<оІІУ У1іранш • ро nорядок nнpllurmrtn ко.1сv.тивщsх 'Т"Уд . ' ) д· .. t' ових 
cІtopin (копф~tктш •. шено, ЧНШІС :нщонодnnстnо сформульоване 
у '1'1\Юtіі сnосІб, щоб nрост~ упеможлнnн·ги для nрацівщщів opraJJi. 
anniю та nроведепня страику з метою захисту інтересів traймo.m!x 
npnцinнJU<iв у tшпадку їх порушення з боку робото.цnвця. Закон 
налічує блпзько 20 строкІВ, яких :-.fаrоть дотрпматпся cтpafiШtpl . 
щоб ї.х страйк відбувся иа. законлих засадах rra теренах нашої дер
жавn. Що ж мn масмо на практиці? Дотриматися усіх строків 
досить ск.rrадно, тобто процедура оrолошеплл страй~<у шtсrі.-rью1 
3афорnrалізовава, що це nриз.водлть до визнання стрtн'іку у судо
вому nорядку а:езакоПFІим, ЯУ<ЩО страйковий комітет не вптрпмає 
принаймні одного строку, передбачеа:оrо чtra:IJJD.! законодавством. 

H:t сьогодні існує чимало випадків визпаншr страйкіз пезnковпи
r.m через порушеІІНя nроцедУри йоrо проведення ca:-.tP. }' частині 
недотримання строків. 

Якщо вдатися до аналізу l:'аравтііі оголошення та проведения 

страйку, то доречно чітко на рівпі чиrшого законодавства пропи
сати обов' язок роботодавця не заважати оргавізації та nроведен
ня законного страйку. передбачпти відповідальність роботодавця 
за створення перешкод в діяльності страйкового комітету, нество

репня належних умов для nродуктивної роботи органу, що очолює 

страйк (роботодавці ue виділяють прнміщення для роботи страй
коnоrо комітету; надають можливість rrровестл страйк на тepuropii 

підnриємства, не пере~онавmиоь в безnечності місця nроведення 
страйку, я:к для страйкарів, так і длsr nрацівників nідnриємства, 
які не беруть участі у страйку). 
Доволі-таки важливою гаралтісю nідтримки страйкарів слід 

визиатп можлп.вість створе~тя страuковпх фондів, зn рахунок 

бюдже'tу яких страfшарі можуть підтримувати riДJte ісnувапня 
власне своє та членів своєї родини па період участі У страйку. 

Вважаємо, що ще одиією гapaR'l'iЄJO у перебігу проведе~пя 
с1•райку, яка б дозволила якнайшвидше врегулюва'l'и конфлІкт 
і припюпrтп страйк, доцільно вн:шnтІf пеобхjдпість прпт~гнен
нst до відповідальності роботодавця за відмову ~ргаповІ, ~о 
очолю~ страй~t, •ш nредставникам НСПП я наданнt іпформацtf, 
пеобхідноі для врегулювавпя колективJJого трудового cnopy 
( МІІфлікту). 
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'fat<OЖ, па llllШC ІlСрСІ<ОНІІІІШІ, ДО ВЇДПОВЇ.Д3ЛЬНОСТЇ СЛ~д буЛО б 
uритЯІ"ГИ роботодавцн у тому разі, . якщо він приховус шформа
цію upo стрnіік працівnнків своrо шдприємства ~ляхом ненадан
ня звітності за встановлсuою формою до оргашв статистики та 
НСПП. Тобто, що мu маємо у такому разі: на підnрисмствІ від
бувся 1\ШРШ1Й страйк, без залучення предс·rавників ЗМІ, з nовідо
мленням місцевої влади, nроте роботодавець не відзві1ував з при
воду t<ількості осіб, нкі оголосили страйк, з приводу реальних 
nричин с•rрайку, nідсутня у ста•rистів достовірпа інформація щодо 
кінцевого результату цісї акції, тобто на лкі постуm<и rriwoв ро
ботодавець, задовольня:ючи внмоrи страйкарів. Тоді як це nідпри
ємство мало б бути nоставлене па контроль у відnовідному уnрав
ліІШі нсnп, адже страйк це завжди тривожний сигнал, існує по
тенціїmа іімовірвість його повторення, до тоrо ж nричини страйку 
можуть бути не усунені остаточно, вимоги найманих працівників 
можуть бути задоволені лише частt<ово, тоді як завдання фа.'t.ів
ців нспn - контролювати продедуру оголошення і проведення 

страйt<у, nтручатися з метою примирення сторів і не повторення 

подібuих ситуацій у майбутш.ому. Отже роботодавець, діючnу та
к~ій сnосіб, дозбавляє nрацівликів свого підприємства гарантії не
повтореmrл у майбутньому на цьому підприємстві страйку через 

відсутність ефективної роз'яснювальної роботи фахівців НСПП, 

не nоставлених до відома про страйІ< з ВІІН1t безпосередньо робото

давця, якnй намагається nрпховати наявні на підпрпсмстві про
блеми, що призвеJІІ1 до страііку. 

Якщо зі страйкарем стався нещасний вцпадок під час страіі:ку, 
я:кuй проnодився в межах території підпрnємства, що було узго

джено між страйкомом і роботодавцем, то за умовамn ч11нвого за
конодавства цей нещасний ВJJПадок розцінюється як нсвпробнпча 

травма. Якщо змоделювати конкретну ситуацію, то обмороження 
або теnловпй удар, що стався з учасником Зlikoвnoro стрш!ку на від
критому повітрі в межах території nідприємства, якщо місце nрове

деnня страйку заздалегідь було узгоджене,- це нещасний :виnадок 
невиробн11Чого характеру. Вів розслідується на підставі Постанови 
Кабінету Мівістрів України •Про затвердження Порядку розсліду
ванн.я та f>бліку нещасних випадків невиробничого характеру• від 
22.03.2001 р. М 270. Нам видається доцільНJtм дооовНІІТІІПЇДІІ)'НКТ 
5 _пункту 3 цієї поставови таким nоложеІtвям: •Розслід)'ВАІІІІЮ 
згщн_о з цим По~ядком під.nягають иещасаі випадки, що стаJІІІ· 
ся ПІД час участІ в громадсьюtх акціях (мітингах, походах. де-

340 



)\1ОJІСТраЦЇЛХ, СТ)ІІІЇі І<ІІХ, ІІІ'ЇТН І tiii ІІО •ІІJІІІЩІГОІІДІІСТСЬІ<Їft ДЇЛЛЬІІОСТЇ 
,.ощо)•. Роботод;щtщt. м.Іt: ошщт1пи ІІІМ•Іrtr·ову нсtІрацсздnпнсть 
nр:щіпtшкові_ nідп~нємстnn-учасшщу СТJJІtйку. 

Тоді як вщноuщно до нункт! 7 Постанови Кабінету Мішстрш 
УхрnЇІШ .деяю tщтання розстдуяаннн тn об11іку нещасних ви
rr:щкіu, професійних захворював~ і аварій щ1 ІНІJJОбшщ·1 ві• від 
30.11.2011 р. М 1232, якби nод16не сталося з особою у rJpoцeci 
вщ<ОU8.JіНЯ трудових обов'язків, ·ro цей нещасний виnадок розці
шоєтьс.я як виробничий травматпзм. 

Якщо страйкар захворіє У nеребігу страііку і певнии час не 
зможе прпстуnити до виконання своїх обов'язків, то роботодавець 
мас оплатити тимчасову неnрацездатuість такого нрацівuика (nри

наймні nерших 5 дпів), тоді як на nрактиці зазвичай у такому 
разі допомога по тимчасовій вепрацездатпості не виплачується. 

Щодо гарантііі колишнім учасникам страйку після його про
ведення, то роботодавець не має вдаватися до nереслідувань як 
організаторів, так і учасників страйttу. СтраЙІ<арі мають отрима

ти від роботодавця компенсацію збитків у розмірі, визначеному 
судом, у разі, якщо буде доведено, що роботодавець порушив за

кошІ, вnасл.і.док чого склалися умови для страйку, і страйк за

кінчився повним або частковим задоволен.ням вимог найманих 

n раціввиків . 
За умов сьогодеlіНя далеко пе завжди роботодавці дотримують

ся проголошених законом гарантій nрацівпикам під час страйку 

і ця ситуація викликає закепокоєиня та осуд. 

Вітковський В. С., 

ас. кафедри цивільного права 

Чернівецького надіонального університету 
iмeffj Ю. Федьковича 

(м. Чернівці, Україна) 

ОСІЮВШ ТРУДОВІ ПРАВА ПРАЦШІШКІВ ТА ПРАВО 
НА ЖИТТЯ: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ДАНИХ КАТЕГОРІЙ 

Octiol3Ri трудові nрава працівnика закріплені в статті 2 Кодек· 
су закоJ:rів про ирацю, яка гласить: •Право громадян УкраІни на 
nрацю, - тобто па одержання роботи з оплатою nраці не нижче 
встnнов.11еного державою мівімальнОІ'О розміру,- включаючи пра

во на вільний вибір професії, роду зашІТь і робот11, забезпечується 
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