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С Х Е М И      

КОНСОЛІДОВАНИХ  ДІЙ ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО КОНФЛІКТУ 

 

І. Схема вступу в колективний трудовий спір 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення акцій 

протесту на 

підтримку вимог 

очікування рішення 

роботодавця  

вступ в колективний трудовий спір 

шляхом прийняття уповноваженим 

(працівниками або профспілкою) 

органом рішення про незгоду з 

рішенням роботодавця  

вступ в колективний трудовий 

спір шляхом прийняття 

уповноваженим (працівниками або 

профспілкою) органом рішення в 

зв’язку з ненадходженням від 

роботодавця відповіді щодо 

результатів розгляду вимог 

працівників  

 

збори  або конференція 

працівників  виборний орган профспілки  - 

(у випадку коли інтереси 

працівників  представляє 

профспілка, об’єднання 

профспілок) 

конференцією представників 

підприємств, обраних зборами 

працівників 

збір підписів 

 (чинний за наявності 

більше половини 

підписів членів 

трудового колективу) 

направлення вимог до роботодавцю  

(зобов’язаний розглянути вимоги працівників та 

повідомити про своє рішення у 3-денния строк з 

дня отримання вимог, в разі направлення вимог на 

розгляд органу вищого рівня управління – не 

більше 30-ти днів) 

 отримання рішення роботодавця  

(рішення викладається у письмовій формі і разом з соціально-

економічним обґрунтуванням надсилається працівникам) 

 
повідомлення про вступ в колективний трудовий спір 

(орган, що представляє інтереси працівників, профспілки 

зобов’язаний у 3-денний строк повідомити:) 

 

роботодавця     місцевий 

орган 

виконавчої 

влади 

орган 

місцевого 

самовряду

вання 

Національну 

службу 

посередництва і 

примирення 

галузевий, територіальний та 

національний рівні  

формування і затвердження вимог до роботодавця  

(визначення органу, що буде представляти інтереси працівників  

в колективному трудовому конфлікті) 

виробничий 

рівень 



 

9
6
 

 

ІІ. Схема вирішення колективного трудового спору примирною комісією 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утворення примирної комісії 

 

створюється: 

 

однакова кількість  

представників сторін 

 

розглядає колективний трудовий спір 
галузевий, 

територіальний 

рівнів – 5 днів 

 

національний 

рівень – 10 

днів 

 

виробничий 

рівень – 3 дні 

 

виробничий 

рівень – 5 

днів 

 
національний 

рівень – 15 днів 

 

галузевий, 

територіальн

ий рівнів – 10 

днів 

за рішенням сторін строки розгляду 

колективного трудового спору 

примирною комісією можуть бути 

продовжені 

 

рішення має 

обов’язкову силу 

примирна комісія розглядає колективні трудові спори з питань: 
- встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 

- укладення чи зміни колективного договору, угоди. 
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ІІІ. Схема вирішення колективного трудового спору трудовим арбітражем 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утворення трудового арбітражу 

 

створюється в  

3-денний строк 

 

за ініціативи однієї із 

сторін або незалежного 

посередника 

 

розглядає колективний трудовий спір 
кількісний і персональний 

склад визначається за 

згодою сторін 

у 10-денний строк 

з моменту 

створення (за 

рішенням більшості 

членів трудового 

арбітражу строк може 

бути  до 20-ти днів) 

рішення приймається  більшістю 

голосів його членів  

розглядає КТС з 

обов’язковою участю 

представників сторін 
 

рішення трудового арбітражу про вирішення КТС є обов’язковим 

для виконання, якщо сторони про це попередньо домовились 

 

трудовий арбітраж розглядає колективні трудові спори з питань: 
- виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 

- невиконання вимог законодавства про працю; 

- в разі неприйняття примирною комісією рішення з питань: 

- встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 

- укладення чи зміни колективного договору, угоди. 
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ІV. Схема проведення страйку 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рішення про оголошення  страйку виробничий рівень приймається:  

 

галузевий, територіальний рівнів – приймаються 

рекомендації щодо оголошення страйку: 

 

за поданням виборного органу 

первинної профорганізації 

(профспілкового 

представника) чи іншої 

організації працівників, 

уповноваженої представляти 

інтереси працівників 

чинне, якщо його підтримало 

більшість працівників або 2/3 

делегатів конференції  

– зборами або конференцією 

вважається галузевим чи 

територіальним, якщо на підприємствах, 

на яких оголошено страйк, кількість 

працюючих становить більше половини 

загальної кількості працюючих 

відповідної галузі чи області 

на зборах, конференції, пленумі чи іншому 

виборному органі представників працівників  

 

працівники підприємств галузі 

чи області самостійно 

приймають рішення про 

оголошення чи не оголошення 

страйку на своєму підприємстві 

надсилається 

відповідним 

трудовим 

колективам чи 

профспілкам 

страйк застосовується як крайній засіб вирішення колективного трудового спору у зв’язку з 

відмовою роботодавця задовольнити вимоги працівників або профспілки 

у разі проведення зборів, 

мітингів, пікетів за 

межами підприємства – 

повинен повідомити про 

запланований захід 

місцевий орган 

виконавчої влади чи 

орган місцевого 

самоврядування  не 

пізніше  ніж за 3 дні 

погодити з 

роботодавцем  

місцеперебува

ння 

працівників 

під час 

страйку 

проводить переговори, 

консультації від імені 

страйкуючих з роботодавцем 

щодо вирішення колективного 

трудового спору  

 

разом з  роботодавцем і місцевим органом 

виконавчої влади чи органом місцевого 

самоврядування зобов’язаний вжити 

необхідних заходів до забезпечення  під 

час страйку життєдіяльності 

підприємства, збереження майна, 

додержання законності та громадського 

порядку, недопущення загрози життю і 

здоров’ю людей, навколишньому 

природному середовищу 

погоджує проект угоди про вирішення 

колективного трудового спору  

 

ініціює проведення зборів 

(конференції), засідання 

виборного органу профспілки 

з питання припинення 

страйку 

виносить на затвердження 

зборів (конференції) працівників 

чи виборного органу профспілки  

проект угоди про вирішення 

колективного трудового спору 

за умови погодження 

працівниками, профспілкою - 

підписує угоду про вирішення 

колективного трудового спору 

зобов’язаний письмово повідомити роботодавця не пізніше ніж 

за 7 днів до проведення страйку (на безперервно діючому 

виробництві – не пізніше ніж за 15 днів)  

визначається орган (особа), що буде 

очолювати (координувати) страйк повноваження 

припиняються, якщо 

сторони підписали угоду 

про вирішення КТС або у 

разі прийняття рішення 

про відміну або 

припинення страйку 

орган (особа), що очолює (координує) страйк 
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V. Схема проведення акцій протесту 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

прийняття рішення 

про проведення акції 

протесту (визначається 

проблема - висуваються 

вимоги) 

оформлення 

місця проведення 

обрання 

ініціативної 

групи 

виробничий рівень 

підготовча робота для 

проведення акції протесту 

забезпечення 

інформаційної 

кампанії (через 

ЗМІ, розповсюдження 

листівок, тощо) 

проведення акції протесту 

 

дії після завершення акції 

протесту 

 

опрацювання 

промови та гасел 

повідомити про 

запланований 

захід місцевий 

орган виконавчої 

влади чи орган 

місцевого 

самоврядування  

не пізніше  ніж за 

3 дні 

складає 

сценарний план 

проведення акції 

проінформувати 

учасників акції 

протесту про порядок 

її проведення 

маршрут 

руху 

місце 

збору 
порядок 

отримання 

наочної 

атрибутики 

прийняти 

резолюцію 

 

визначитись з 

виступаючими 

озвучити 

вимоги 

передати 

резолюцію 

органам 

влади 

 

оприлюднення 

рішення про підсумки 

проведення акції 

протесту 

прийняття рішення 

про підсумки 

проведення акції 

протесту 

керівники акції 

протесту мають 

дати інтерв’ю для 

ЗМІ 


